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Rio de Janeiro — Quarta-feira, 13 de maio de 1981

TEMPO
WO — Parcialmente nubloòo a
nublado. Temperaturc estável.
Ventos; Este o Noròeite f roços o
moòerock» Máxima, 33 6. Ban.
mínimo, 16 0, Alto da Boa
gu.
Vu»a
O Salva mar informa que o
mar e*tà calmo com corrente cie Sul para le«te. A temperotura da ógua (morna) é
de 23° grau* dentro da baia
e 22° graus foro da borra.
* Temperaíuro referente os ültimo* 24 hora*
(Mapa* no pógino 20)
PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio óm Janeiro
Dias úteis Cr$ 25,00
Domingos Cr$ 30,00
Minas Gerais, Sóo Paulo •
Espírito Santo
Dias úteis Cr$ 30,00
Domingos Cr$ 35,00
RS, SC, PR, MS, MT, GO,
Of, BA, SE, AL, PE
Dias úteis Cr$ 40,00
Domingos Cr$ 40,00
Outro* Estados
• Territórios
Dias úteis CrS 50,00
Domingos CrS 50,00

510

ACHADOS E
PERDIDOS

Acionistas

Ano XCI — N° 35

Preço: Cr$ 25,00

TCU

da
Nota

Light

BRASIL

indenização
Um grupo de 23 acionistas minoritários da Light pediu sua retirada da
empresa, sob o argumento de que a
transferência dos ativos de São Paulo
à Eletropaulo configura uma cisão.
Defendem uma indenização com base
no valor patrimonial da ação, o que
eleva para Cr$ 400 milhões o total a ser
pago pelo lote de 81 milhões de ações
ordinárias que detêm.
De acordo com o advogado dos
acionistas, Luiz Leonardo Cantidiano,
a Light tem 10 dias para tomar uma
das seguintes decisões: "Desistir da
operação, o que certamente não acontecerá; ignorar a notificação; ou argumentiu: que não houve cisão. Em qualquer das duas últimas hipóteses, recorreremos então à Justiça." (Pág. 17)

a
frustra
— A expectativa da nação era
de que o Presidente da República
anunciasse providências concretas. O pronunciamento frustrou
essa confiança, afirmou o presidente do PMDB, Deputado Ulysses Guimarães, com o que, virtualmente, retira o apoio de seu
Partido ao Presidente Figueiredo,
na questão do combate ao terror.
A Oposição recebeu mal a nota do
Presidente Figueiredo, divulgada
depois de seu encontro, há dois
dias, com o Senador José Sarney.
O presidente do PP, Senador
Tancredo Neves, disse sobre a nota: "Não está à altura da grandeza
e das elevadas inspirações patrióticas que uniram os Partidos de
oposição." Leonel Brizola, presidente do PDT, ressalvou que "é
cedo para maiores conclusões",

mas decepcionou-se: "A nota ficou aquém das expectativas."
A posição da presidenta do
PTB, Ivete Vargas — a nota
"demonstra
que a situação é delicada" — contrasta com a do lider
do PT, Deputado Aírton Soares:
acusa os Senadores José Sarney e
Tancredo Neves de terem "ludibriado as oposições".
Ao saber da opinião de Ulysses Guimarães, o Presidente Figueiredo instruiu seu porta-voz
para dizer que o Governo não
tinha o que comentar. Mas, era
visível sua irritação, ao deixar
o Planalto. José Sarney declarou
que as oposições estão desvirtuando o sentido da reunião em
que deram apoio ao Presidente.
(Página 4, Coluna do Castello e
editorial Advertência Inesperada)

160

Cr$

Oposição

milhões

Para aprovar as contas do exercicio de 78 da Nuclen, o Tribunal de
Contas da União exige a devolução
aos cofres da empresa, com juros e
correção monetária, de Cr$ 32 milhões
847 mil 67 centavos — cerca de Cr$ 160
milhões em valores corrigidos — pagos indevidamente aos proprietários
do Edifício Colace, sede da empresa
até a semana passada.
A principal restrição do TCU
baseia-se no fato de a Nuclen ter
pago aluguéis quando o prédio não
podia ser ocupado — nem o habite-se
da Prefeitura fora dado — nos gastos
que a empresa precisou fazer para
tornar o imóvel em utilizável, e nos
reajustes do aluguel estabelecido, antes da ocupação do prédio. (Página 17)

Luiz Corloc DovkJ
TRT

considera

legal
Fiat

greve
de

na

Xerém

O TRT (Tribunal Regional do Trabalho)
considerou legal a greve de 3 mil empregados
da Fiat Diesel, de Xerém (RJ), que se prolonga há oito dias e defende a readmissão de 250
operários e a estabilidade de um ano. A
decisão — oito contra sete votos — foi definida pelo presidente do TRT. A Fiat vai recorrer ao TST (Tribunal Superior do Trabalho).

EMPREGOS
Cerca de 700 operários de Xerém aplaudiram a decisão do TRT em plena Avenida Antônio Carlos

210

que

recupere

Nuclen

querem

COMUNICO — Que foi furtado o
cartão credicord n° 203.1220401-1 em nome de Maga li de
Mesquita Gicovate.
EXTRAVIOU-SE BOLSA PRETA —
No dia 11/05/81, d vários does.
entre eles cortei ra do CREA n°
26741 / D no trajeto do Hospital
Fabiono de Cristo a Botafogo,
ás 21:30 hs Gratifica-se bem.
Tel -• 275-1743, res. e escrít,
262-4577. Procurar Fidel Roberto Gutierrez Y Fack.
JOÃO H. T. SIQUEIRA - Perdeu
todos os documentos. Quem encontrar favor comunicar-se pelos tels.: 253-6922 ou 3222177. Gratifica-se.
PAPELARIA AGUIAR LTDA —
torna público o extravio do livro
Registro de Apuração do ISS
mõd. 3 n° 1.
PERDEU-SE — A carteira Profissional do Arquiteto Mario Augusto de Berredo Carneiro, nc
CREA 9548-D Favor telefonar
287-7715, gratifico-se bem
ROMAN PRUST — Perdeu rodos
os documentos inclusive Cartão
Cred.card n° 803.15743.01 03
Favor comunicar-se 274-6974.
Gratifico-se.
WALDIR OLIVEIRA VELLOSO
Perdeu. Carteiras. CREA 16757,
5° região, CRQ 918, 3o região.
Tel.: 295-6736.
200

exige

Figueiredo

de

No Rio, cerca de 20 mil médicos, estima o
sindicato, iniciaram greve à zero hora de
hoje, por tempo indeterminado, em resposta
ao Governo, que nâo atendeu às suas reivindicações. No Rio Grande do Sul, o INAMPS
demitiu quatro médicos residentes da Unidade Sanitária Sáo José do Murialdo, de Porto
Alegre, porque estavam em greve. (Página 9)

DOMÉ8TICO8

ACERTE AQUELA EMPREGADA, BABÁ, ETC
— Psicólogos selecionam sua empregada
através de testes psicológicos, entrevistas
comprovação de referências. GABINETE DE
PSICOLOGIA. A utilização do método científico possibilita visão
aprofundada da candidata proporcionando
atendimento seguro
mulher que estuda, trabalha e a dona de casa, concretizando experiência pioneira no Bra
sil. Aprov. 385 Secr.
Saúde. Garantia 6 meses. 255-8802 - 2579784 - 236-3340. Não
temos filial.
ACABE C/SEU PROBLEMA DE EMPREGADA—
BABÁ — Solicite s/ profissional do lar ao GABINETE DE PSICOLOGIA
EDSON COELHO. Selecionadas e testadas
realmente pl Psicólogo.
Refs comprovadas. Preserve s/ família e s/ lar.
Não é agência. Taxa
fixa 5 mil. Garantia
meses. Telefone p/2379712 e obtenha maiores informações.
A COZINHEIRA — Preciso-»
experiência. Exige-se referèncios Poga-se bem. Tel. 2679237 e 227-1695.
A UNIÃO ADVENTISTA
OFERECE DOM.ESTI
CAS — Responsáveis
c/refer. idôneas, babás
práticas e enfermeiras,
acompanhantes, cozi
nheiras, chofer, caseiro
Garantimos ficarem
meses. T. 255-8948
255-3688.
"A"
AGENÇIA CLASSE
DOMESTICA "PROLAR"
disoomot da cozinheiras
babá copeiro (a) motor»
ta« • 1/ serviçal pl o Mis
(•r do lar damos prazo
adaptação d térmo permanéneta pl que V.Sr
não fiqüe um só dia sem
empregada. Avaliamos
aptdáo, idoneidade, t/ fichados e c/ refs. acima
anos. Peça hoje sua serviçai. 237-0197, 255
7744.
AGENCIA MINEIRA —
Tem domésticas pl copa,
cozinha, bobós práticas
e especializadas, enfermeiras, governantas,
chofer, caseiros, ele. d
refer. Checadas. Damos
prazo de adaptação garanlimos ficarem T. 2361891, 256-9526.

Londrw/Almir V«igo
Fiscal
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carro

de

atentado
O fiscal de rendas Alcides José da
Fonseca, participante da Operação Impacto da Secretaria Estadual de Fazenda e que sofreu na noite de segundafeira, em Jacarepaguá, dois atentados a
tiros e coquetéis molotov, apontou à 16a
Delegacia proprietários de agências de
carros usados que estariam interessados
em matá-lo, após serem punidos com
altas multas por sonegação do ICM.
O Secretário de Fazenda, Heitor
Schiller, que afastou temporariamente o
fiscal e determinou sindicância, disse
ser a primeira vez que o Estado fiscaliza
agências de automóveis e por isso está
havendo reação dos comerciantes. Informou que no Rio são comercializados 40
mil carros usados por ano e que 100%
dos negócios são irregulares. (Página 5)
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Zico chutou à direita do

goleiro Ray Clemence para fazer Brasil 1 a 0
Brasil

de

Greve

Síria

fome

ataca

çom
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de
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Inglaterra
mata
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mísseis
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Paris
com

o

novo
Zico
de
gol
A Seleção Brasileira derrotou a da
Inglaterra, por 1 a 0, em Londres, na
primeira partida de sua excursáo pela
Europa, em preparativos para a Copa do
Mundo de 1982, na Espanha. Foi a primeira vitória de uma seleção sul-americana
no Estádio de Wembley. Zico completou
499 gols em sua carreira e espera fazer o
500° sexta-feira, contra a França.
Os brasileiros começaram muito bem,
com amplo domínio e dando a impressão de que poderiam golear a Inglaterra.
Depois do gol, no entanto, marcado aos
10 minutos do primeiro tempo, a equipe
foi pressionada e recuou, deixando na
frente apenas Reinaldo, que fez um gol,
mas o árbitro austríaco Eric Linemayer
o anulou erroneamente. (Paginas 22 e 24)

499°
militante

do

IRA

o militante do IRA Francis Hughes
morreu na prisão de Maze, Belfast, após 59
dias de greve de fome, nove dias após a
morte do Deputado Robert Sands, também
Thatdo IRA. A Primeira-Ministra Margaret
"morte fútil".
de
o
cher classificou
gesto
(do Sul).
enquanto o Premier da Irlanda
"Nenhum GoCharles Haughey, afirmava:
verno irlandês pode ficar indiferente à possibilidade de que estas mortes continuem".
A notícia provocou reação imediata nas
ruas de Londonderry e Belfast, onde militantes católicos levantaram barricadas e atacaram a policia com auxílio de bombas incendiárias. Em Dublin, cerca de mil pessoas
depredaram a Embaixada britânica. Dois
outros militantes do IRA em greve de fome
há 51 dias, . Pat 0'Hara e Raymond
McCreesh, pioram rapidamente. (.Página 13)

A COZINHEIRA — Pessoa simPago CrS
pies, procurá.
11.000,00. Trazer doe. e ref.
Bar. Ribeiro, 774/ od. 710.
A COZINHEIRA — 8 mil. O prótico e refs., p/ todo serviço, 3
adultos. Tr. tel.: 265-5010. Fiaroengo.
A ARRUMADEIRA — Cr$ 8 mil
começar, doctos, refs recente
casa trato. 23/ 25 anos, domingo livre. Prudente Morais,
1204/ 201.

A BABA Pl BEBÊ — Pago
20.000,00 pl atender bebé de 4 meses. Peço referência. Av. Copacabana,
583, ap. 806.
A MOÇA OU SENHORA —
Cozinhando variado pago 14.000 fazer serviço 2
senhoras. Folga domingo. Av. Copacabana,
583 ap. 806.

israelenses

o

A Síria lançou mísseis antiaéreos
Sam contra aviões israelenses que
realizavam vôo de reconhecimento
no vale de Bekaa, no Líbano. Foi o
primeiro ataque com mísseis na região, desde 1973. Fontes militares de
Tel Aviv afirmam que os aparelhos
não foram danificados, mas o Governo sírio diz ter derrubado um.
Damasco advertiu Israel de que
contará com o apoio da União Soviética e dos países árabes para revidar
qualquer agressão a seu território. O
Primeiro-Ministro Menahem Begin
recebeu o endosso do Parlamento israelense a qualquer medida que adotar para solucionar a crise libanesa,
se fracassarem as tentativas de mediação dos Estados Unidos. (Pág. 13)

ACOMPANHANTE — Oferece-se
com prática de enfermagem ou
referências.
geriatria.noite.Ótimas
Tel. 221-0260.
Dia ou
A COPEIRA - ARRUMADEIRA —
Pl casal, tratamento. Sirva francesa, pede referências. 2746630 leblon.
A EMPREGADA — 8.000.00 cosal, todo servi«?j, saiba cozinbar, dorme no emprego, refs
min 1 ano cart. does. Humaitá
266-0102.

A COZINHEIRA q." faça
peq. serv. preciso pl casal q. Irab. fora — ord.
9.000. Av Copa., 610. S/
loja 205
Ã AGÊNCIA EMPREGADO RA
CR1SELA — a regi» Mt° Trobalho, 5.000 clientes atend. of.
babás, coz. f/fogóo triv. cop.
arrumad. e domésticas (N. e
Associação nem gabinete) é legatizoda. 390-8940 — 3505179.

seu

pregão
O pregão da Bolsa de Paris foi suspenso pelo segundo dia consecutivo,
depois da vitória do socialista François
Mitterrand, mas começaram a ser notados sinais de retorno à calma. Os títulos
das empresas nacionalizáveis sofreram
baixas de até 227c, mas 10, principalmente de empresas de construção, que
deverão ser incentivadas nos próximos
sete anos, tiveram alia.
As atenções se voltam para a pequena rua do Bièrre, no Quartier Latin,
onde mora Mitterrand. É lá que, em
segredo, ele começa a formar seu ministério. Já foi formada a equipe de transição. Para Premier, continuam cotados
Pierre Mauroy, Michel Rocard, Jacques
Delors e Claude Cheysson. Mitterrand
recebeu a visita do socialista português
Mário Soares. (Página 12 e editorial)

AG. NOVAK - 2375533 — 236-4719 V.
pode confiar diaristas e
mensalistas d gar.
A AG. MERCÚRIO —
256-3405/ 235-3667.
Domésticas efetivas e
diaristas. Av. Copa,
534/ 301.

A BABÁ — Necessito moça boa
apar. pJ cuidor cr. — Comp. d
doe. e ref. Bar. Ribeiro 774 op.
709. Sal CrS 11 mil.
A EMPREGADA — Responsável
p' todo serviço, referências e
documentos. Dorme emprego
Tratar tel 287-9672 Ipanema.
BABY SITTER— Pessoa idônea d
»refs., se oferece p/ tomar tonta
de crianças à noite p/ hora. Tel.:
255-4406. Dias úteis e feriodot.

BABA — Preciso p/criança de 6
anos. Exijo refs. Pogo muito
bem. Trotar'pelo telefone 2565900
CASEIROS — S' filhos. Ele jardim elo cozinha e roupa Av.
Geremóno Dantas, 994 Jacarépaguá. T.: 392-5029.
CASEIRA — Cozinheira d experiência comprovada, dormir
emprego. Sal. em aberto. Does.
e ref. 246-8696/ 246-9622 D.
Beth..
¦V*

COZINHAR;' ARRUMAR — Admite pessoa c/l ano prática comprovada em carteiro ou refs.
Salário e folga á combinar.
Dormir emorego Apresentc-se
R General Caldwell, 294
Centro.
COZINHAR E LAVAR— Cl
e ref q/ durma 25
' àprática
45 anos. sal. 6.000,00
R. João Ura, 2091 302
leblon T: 274-4277.

COZINHEIRA Fino e varioda. p/
trab. 2o a 6o f. de 8 òs 18,30 h»
ou-rINPS.
dormir p/ 2 pessoas. Pg. bem
Refs. últ. casa cart. ov.
Rui Barbosa, 636^ 207 Flamen»
go após 9 hs. não ê og.
COZINHEIRA—-Trivial variado pago 16.000 fazendo serviço de casal,
folga aos domingos Av.
Copacabana 563 ap.
806.

2 — POLÍTICA E GOVERNO

Coluna

do

1" Caderno

Castello
POUPE EM TUDO, MENOS NO SEU RELAX

Não
o

fio

se
da

puxará
meada

Brasília — A nota do Palácio do
Planalto sobre o encontro do Senador
José Sarney com o Presidente da República deve ser entendida no contexto
dentro do qual se coloca, para o Governo o problema das bombas do Riocentro. O apoio político da Oposição, dado
inicialmente pelos líderes no Senado e
na Câmara, e formalizado na reunião
dos presidentes de todos os Partidos,
satisfez o General Figueiredo como demonstração de compreensão para as
dificuldades que se antepõem à execução da abertura. Mas o Presidente recebe essa solidariedade sem prejuízo da
sua convivência e da sua intimidade
com as Forças Armadas, das quais é
oriundo e que, constituem a fonte do seu
Poder.
Se há irrecusável aspecto político
no caso do Riocentro, o problema que se
ofereceu ao Presidente foi precipuamente de natureza militar. Ele não prescinde do apoio das Forças Armadas e, no
cumprimento do seu dever de mandar
apurar o fato cujos indícios apontam o
Capitão e o sargento ao mesmo tempo
como vitima e autores, não descuidou
da conveniência ou da necessidade de
resguardar o prestígio do Exército, não
envolvendo a instituição em erros eventuais de alguns militares. Desde o dia 4,
antes de viajar para o Rio, depois de
ouvidos os Ministros do Exército e do
SNI, decidira que as investigações ficariam a cargo do I Exército e se limitariam ã definição de responsabilidades
dos elementos diretamente envolvidos,
sem se procurar puxar o fio da meada.
Não ignora o Governo que existem
16 organizações paramilitares de direita e a elas pertencem elementos da
reserva e da ativa, alguns ocupando
postos de importância hierárquica, inconformados com a abertura ou receosos de revanchismos. É possível que
alguns dos oficiais subalternos, sargentos e cabos que compõem os quadros do
DOI, apesar de selecionados com cuidado, recebam ordens dos comandos paralelos. É o que poderia ter acontecido
com o Capitão e o sargento, pois a
hipótese de que tivessem recebido ordem superior do DOI para levar ao
Riocentro é considerada ingênua. .
A missão dos dois, constituídos de
militares das três Forças, é colher ivformoções transmitidas às 2°s secções e,
em seguida, aos comandos. Hoje, eles
não participam da repressão mas da
comunidade de informações. O CODI,
chefiado pelo Comandante do Exército
na área, centraliza as informações para
orientação da comunidade, cujo prestítendo em vista
gio se procura preservar
"opinião interna",
prioritariamente a
isto é, a opinião dos militares, que devem continuar a confiar nos seus comandos e nas organizações a que servem. Por isso mesmo, o Governo não.
deve estimular, além de certa medida, o
apoio que, em relação ao episódio do
Riocentro, recebeu dos políticos de oposição, alguns deles ex-cassados ou ex•
exilados. A "opinião externa" é outro
problema, a ser tratado no correr dos
tempos. A confiança dos Partidos na
política de abertura é importante, mas
deve ser discreta em relação a episódios
que possam envolver o prestígio das
Forças Armadas ou da comunidade de
informações. O importante agora é
achar uma explicação adequada para o
público interno".
O Presidente irá no dia 17 ã Alemãnha e, antes da sua volta, não haverá
novidades. Se houver relatório final do
IPM esperar-se-á pelo Presidente para
que ele faça comunicação à nação. Até
lá espera o I Exército que a movimentação da opinião pública provocada pela
imprensa irá cessando por efeito do
tempo e da sucessão de acontecimentos.
Quanto a pormenores do fato, que não
deverão vir a público, alguns dissipamse pelo efeito do sigilo e outros poderão
ser desvendados, como, por exemplo, o
"chapa
fato de que o Puma nem era um
fria" do DOI nem pertencia ao Capitão,
mas a uma outra pessoa.
Com relação ao "público externo", o
Exército acaba de criar um Centro de
Comunicação Social, sob a chefia de um
General, que terá a missão de ampliar a
comunicação até aqui dirigida aos militares até os civis de modo geral, devendo nesse caso funcionar em mão dupla.
Esse Centro poderá ter presença cr escente nas duas frentes.
Esse é, em resumo, o que explicam
fontes militares com relação aos últimos
acontecimentos. Seria o suficiente para
se entender o comportamento do Presidente, o sentido da nota tão estrita do
Palácio do Planalto e o silêncio do Senador José Sarney.
CADE

e o Ministro

da Justiça

O MirJstro da Justiça ontem pela
manhã injormou ao Sr Gálil que não
deve prosseguir no envio de questionários às empresas privadas, até ordem
em contrário. A Lei não obriga as empresas a responder tais questionários,
pois se autoriza o CADE a fazê-los não
estabelece sanções para quem não os
responde. Logo, não há problema, a não
ser que se modifique a lei ou que a
comunidade de informações determine
o contrário.
Carlos Castello Branco

Uma das ckJocks qiw Nm matt artotanoto paro moftrar é Novo Friburgo (foto), a
e*rca d* 2h do Rio, por ótima Mtroòa. Além do clima exctpcional • um v«rd«
•ttontaan*» o* acaUat dominam tudo. Rara a ca»a qu« nóo tanho a lindo flôf.
Chogando à cidado o primeiro hotoi é o Mury Gardcn. qu« of«r»ce roquint» no«
mínimos d*talh*t. A comida é um doe pontos altot, há piscina, quodra d« stports,
bonitos saltos d« «star, sstaciooamsnto, grand* jardim, btrtiqu* ds artesanato s*c.
Ot tslsfoms sóo 0245-421120 • 0245-4211/6. No esntro sstá a Majórka,
tradicional restaurante, ds cozinha d« 1°, mognífico wrvrço o prsujos oc«siivsl>. A
Majórka voltou a ter um póo pnto «xcsknte. O Mury Garcten é muito solicitado para
seminários d« trsinamsnto.
farta. Existe até uma cachoeira. A Coso
ÓTIMAS AGUAS
Alpina reserva no Rio: (220-0787) ou
Há um hotel no sul d« Mino» o Camps»- diretamente (Hamonts) 230
e 231.
trs, d« Caxambu (tipo-farsnda), qu«
CLASSUDO
fico 3 km antes d« chsgor à calmlsiima As
náo
sabem
o
pessoas
que mais
cidods ds águas mirwrais sxcslsnte odmirar
no Hotel Simon, de Itatiaia.
Se
a saúd*. O Campsstrs oterses a excelência
paro
do
tratamento,
a
magnffimuito oo hásped#, além ds novos aporcomida, o imenso conforto, o extroortamsntos, pisei na i, rsstaurante, play. cadinário
ambiente natural, a paisogem
mini-roológko,
d« salão,
a beleza das orquídeas tratadas
com
lite no curral, stc. O trotajogos
ms nto é muito ouincrível
8round,
amor pelo dono, o famoso Sr.
familiar. O» tels. sóo: 247-7016 (Sr. Simon. Reservas
no Rio: 240-4508 (Sr.
Loureiro) PflX — 283-8422, PABX — Celestino e D. Leda).
244-2127 « 285-1251 (0. Elirab*(h). A
fauna i átimo.
OS PIOS E 0 RIACHO
SILÊNCIO TOTAL
Imagine-se na mata a 1100. de altitude
Muito psrto paro o carioca, muito psrto no salubérrimo clima de Friburgo, denuma caba na Ioda de madeira,
para o paulista está um hotel rústico, tro de entre
outras coisas, as
çonfortávol e absolutamente sikncioso. onde,
E a Casa Alpina, em Hamonte, um são de roda de carro de boi, as janelas
portas
de
lugarejo pouco abaixo do alto da serra de toros, e as moça netas de galhos
vai a Sóo lourerço. Os árvores. Em volta, é o pio de pássaros,
para
quem
apartamentos sóo excelentes. Quase as horténcias, as samanbaias e aquele
todos tem varanda com vista de impres- córrego romântico. Existem quatro dessionante baleia. Há bosque, sauno, tas caba nas com fogáo, geladeira, lapiscina natural (e coberta) e a comida é reira etc. Tel: 237-3683.

RELÍQUIAS
O Fordeco ainda está lá mostrando que
o Hotel Fazenda Quindins é cheio de
trodkóes. O mobiliário (há relíquias) e
a própria estrutura do prédio colonial
sóo uma atroçóo. Junte-se ainda a
comida de forno de lenha, a f idalgia da
família Bernardes e o ambiente silen*
cioso paro se ter a receita aue faz tanta
ir e vobar. O Quindins fka em
gente
Po»i do AlfxM. 0 tal * (000 0244)
850020.
SEM TRÂNSITO
As crianças tem um loguinho com barcos, playground, campinho gromodo,
cavalos,
e área livre
piscina,
têm
Os
sem trânsito por jardins
Paulo de
Caluje, de pais
muito também. O perto.
Frontin, ainda dá aquela comidinha
caseira. Tels: 274-1174; 239-6748;
(0244) 652174 e 652181.
ÓTIMO CAFÉ
E sempre bom conhecer novos lugares
Rk> dos Ostras, com suas
por perto.
calmas de areias monazHkos, é
praias
um. O Hotel Mirante do Poeta fka a
90m de uma, oferecendo oo hóspede
apartamentos confortáveis, salóes de
estar, pkivground, estacionamento e
um multo bom café da manhó. No Rio
reservar petos telefones 243pode-see 243-9552.
0883
E ogora há também o
Hotel Fazenda do Mirante a 10 minutos.
SAUNA AUTÊNTICA
No gostoso chalé sóo feitas as refelEm volta, sopra uma arogem agraçóes.
dável que faz balançar as árvores e
anima o pk> doe pássaros. Há piscina e
o bucolismo. O
para completar
pomar
hotel é cortado
um riocho preguiçoso nos fundos daporsauna autenticamente
finlandesa. O Hotel Bertell, em Penedo,
é um convite oo descanso. O telefone
direto é 0243-511288. Rio: 239-9394
(Sr. Isooc Mizrahi) e 231-9540.
FAMÍLIA MINEIRA
Há alguns anos atrás, o Londres não
era citado na lista dos melhores hotéis
de Sóo Lourenço. Agora, depois da
reforma, vive recebendo elogios peia
comida excepcional, ótimos apartamentos e tratamento familiar. Uma família
dedicada e mineira é quem administro.
Hoje, o Hotel Londres é um cartóo de
visitas da linda estância de águas. Tel.:
035-3311444.
MÚSICA AO VIVO
um restaurante diferenSe você
a Ponte
fugir à rotina é
te paro procura
Rio--Niterói e ir a Jurujuba,pegar
onde está o
Samonguaiá, uma li roa casa ajardinoda adaptada que recebe poíftkos, artistps e executivos com a maior categoria.
As sextas e sábados há música oo vivo
nos jantares. Reservas peto tel: 7117848.

Passarinho
censura
Brasília — O Presidente do rente da desativação de obras
Senado, Sr Jarbas Passarinho para as quais se destinam os
censurou ontem o líder do PP empréstimos que estão sendo
Senador Evelásio Vieira (SC), obstruídos por falta de apoio
mandando retirar das notas das oposições.
taqulgráflcas a expressão "raA sessão foi uma das mais
tos de ministérios", emprega movimentadas dos últimos
da pelo orador, para identifi- dias, com o PDS tentando rescar — segundo aflrmoiu — os ponsabtlizar as oposições que,
Senadores do PDS que não por sua vez, culpavam o Particomparecem ao plenário para, do do Governo pelo fato de ter
votar a Ordem do Dia, que' número suficiente para devem sendo obstruída há 40 sobstrulr a Ordem do Dia, não
dias.
conseguindo porque os 36 SeO incidente ocorreu depois nadores não comparecem toque o vice-Uder Bemardino dos ao plenário.
Viana (PI), em nome do PDS,
O clima parecia agressivo
apresentou uma análise dos com a troca de acusações enprejuízos causados pela obs- tre membros do PDS, PMDB e
truçáo, responsabilizando as PP, quando uma gargalhada
oposições pelo desemprego dl- geral ecoou no plenário, pela
reto de 25 mil operários, decor- maneira inédita como o Sr
r
Conheça

o

Mundo

discurso
Bernardlno Viana, na tribuna,
procurou evitar um aparte do
Senador José Fragelli (PPMS), afirmando, de mão levantada e olhos no discurso escri to:
— Não posso conceder mais
o aparte, Senador. Depois nós
conversaremos partlcularmente sobre esse assunto.
Recordando a solidariedade
das oposições ao Presidente
da República no episódio do
Riocentro. o Senador Passos
Porto (PDS-SE) estranhou a
posição de resistência das oposições em relação ã Ordem do
Dia, tendo o Sr Itamar Franco
(PMDB-MQ) respondido que a
obstrução será sustentada até
quando o Governo definir as
regras eleitorais para 1982.

GR4NTUR

VIAJE POUPANDO COM OS MAIS BAIXOS JUROS:
FINANCIAMENTOS PRÓPRIO
Algumas ds nossas opçõm:
— ÜISNEVWQRLD
— Euroimfjeetc
*
MjÉHjijiiÊI Européis
|
iei —
— iurovoyaie , ,
B> Ciroul© doPecífk»
¦íl^SSSI
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PDS

do

pode

perder

Chanceler

Rio

um Deputado
O Deputado federal Osmar
Leitão Rosa comunicou, ontem, ao presidente regional do
PDS. Senador Amaral Pelxoto. e ao Vice-Governador do
Estado, Hamilton Xavier, que
poderá deixar o Partido, nos
próximos dias. se o controle
dos cargos federais em Sáo
Gonçalo, Município onde tem
sua maior base eleitoral, for
entregue ao Deputado federal
José Alves Torres.
Remanescente da antiga
Arena, o Sr Osmar Leitão Rosa não se conforma com o
maior prestígio que Brasília
vem dando ao Sr José Alves
Torres, um parlamentar oriundo do MDB e integrado ao
chamando grupo amaralista.
PP

terá

projeto

seu
de

Constituinte
Brasília — O Deputado Rubem Figueiró (PP-MS) levou
ontem ao conhecimento do
presidente do PP, Senador
Tancredo Neves, minuta do
projeto de resolução que pretende apresentar, investindo
senadores e deputados federais eleitos em 1982 de poderes
constituintes.
Ele afirmou que a partir de
hoje começa a recolher assinaturas para a proposição que
garante os mesmos poderes
para os senadores que náo forem eleitos em 1982, estabelecendo ainda que as reuniões
da Assembléia Constituinte
serão realizadas em períodos
do dia que náo afetem o normal desempenho das duas casas do Congresso.
PMDB
CPI

para

anistia
Brasília — A constituição de
uma Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) "para avaliar e Investigar como vem sendo aplicada a Lei da Anistia
aos servidores civis e militares,
aos trabalhadores em geral e a
todos que deveriam ser beneflciados por ela", foi pedida ontem, pelo Deputado Juarez
Furtado (PMDB-SC). Seu requerimento foi apoiado por
mais de 140 deputados.
O Sr Juarez Furtado usou o
horário da liderança do PMDB
a sua proposta.
para justificar "várias
Segundo ele,
pessoas
não foram beneficiadas pela
Lei da Anistia". Citou, inclusive, mencionando nomes, vários casos de pessoas que, embora anistiadas, acabaram por
perder os beneQcios da lei.
No entender do Deputado
Juarez Furtado, "o Governo
não está cumprindo a Lei da
Anistia, apesar de eminentes
Juristas como o ex-ConsultorGeral da República, Clóvis
Ramalhete, e o Ministro do
Tribunal de Contas da União,
Edwald Pinheiro, terem dado
interpretações amplas e favoráveis, Inclusive aprovadas pelo Presidente João Figueiredo".

Informe-se no seu AGENTE DE VIAGENS ou na GRANTUR
OPERADORA DE TURISMO LTDA.
Rua Aldndo Guanabara, 24 • s/902 - Tels.: 240-5334/2404985
EMBRATUR 0500.00045

JORNAL DO BRASIL
da

Romênia

encerra visita oficial
Para o Ministro Saraiva
Brasília — Uma promessa de que o Brasil vai esfor- Guerreiro, a oportunidade
çar-se para aumentar suas do almoço em homenagem
compras de produtos ro- ao Chanceler Stefan Anexaltar os
menos e a revelação de que drei serviu para
internacionais
há um interesse romeno princípios
da não intervenção, da aunos projetos de mineração todetenninação dos povos
de Carajás, no Pará, foram e da solução pacífica de
os dois fatos marcantes do controvérsias, todos eles
encerramento da visita oü- aplicáveis à atual situação
ciai do Chanceler da Ro- na área socialista da Euromènia a Brasília, ontem, pa, devido às ameaças soquando foi Armado um viéticas sobre a Polônia e a
acordo de cooperação insistência de Moscou em
cientifica e tecnológica en- manter tropas em território do Afeganistão.
tre os dois países.
CLaras Turismo
0ESTINQS SAIDAS OlAS TERRESTRE
Tokio' HaStone Kioto Junh0
10 USS 1 160.00
Orients Esmeralda junho 25
16 e 30 26 USS 2.220.00
Nova China Junho 26
40
'-'SS 3.270,00
USA Mexico' Florida Somansis 19 USS.
910,00
Miami.' Disneyworld Semanais 11
USS 332,00
Sui?a Alpina Semanais 09
USS
596.00
Egito e Terra Santa Junh0 3 „ 25
13 uss , 260,00
Gr^cia Classica Junho 3 0 to
12 USS 920,00
CRUZEIROS MARlYlMOS TODAS AS SAIDAS
INFORMES: SHOPPING CASSINO ATLÂNTICO. k>»a 310 • Po»to
o»to 6 M
FONES. 521-4991 - 287-3953 - EMBRATUR 00472.00.

BAHAMAS DE: MIAMI
CRUZEIROS DE 3,4 DIAS
FIAWA • AMER1KÀNS
CARIBE
CRUZEIROS DE 7 DIAS
DE SAN .II AN
SAINDO TODOS OS SÁBADOS
CARLA "C"

quer

a

?

EUROPA
CRUZEIROS DE7. Kl. Ilel4 DIAS
Amplas escolhas de programa para Pireus e Ilhas Gregas
EGITO • ISRAEL • IUGOSLÁVIA • TURQUIA - ESPANHA • TUNÍSIA
SICÍUA • MADEIRA - C AM ÁRIAS • MARROCOS
De maio a outubro, com saídas de Gênova e Veneza
DANAE ¦ ITÁLIA ¦ EHR1C0 "C"
ANDRÉA "C" ¦ FEDERICO "C'
MIAMI/CAR1BE
Saindo de Santos 28/6 e Rio 29/6 - Volta Rio 21/7 e Santos 22/7
EUGEN10 "C
CAPITAIS NÓRD1CAS
Saindo de Gênova em 8/8, volta 2/9
CHIPRE - TURQUIA • ILHAS GREGAS
Saindo de Gênova em 2/9, volta 15/9
MARROCOS • SENEGAL • ILHAS CANÁRIAS
Saindo de Gênova em 15/9, volta 28/9
EUGEN10 "C
LINHA REGULAR
«I
Para Kuropa
Para
huropa
Para Burnus
Buenos Aires
26/05
_.
01/06 cniAiii-r. saídas: 01/06
26/05
Proumassaidas:
Próximas
27/07 KIGKMO
hLOh>,° '•<r 23/06
Consulte seu
agente de viagens
ou a Linea "C"

IRlif
Sj22

[W,
R. da Consolação. 99 tel.. 259 3122
SANTOS Pca. Barão do Rio Branco. 14
Tel 32 3233
RIO DE JANEIRO Av. Rio Branco 4 2U
Tel.: 233 5422
-

In

_
|gB

IT®

iMJL
O

MUNDO

E

SEU
Informa

EUROPA
INICIO EM LISBOA.
¦•«o W, 71,
2»* Junho 4,11.1t,
»,
27.2». 30 Julho 1, 2,22.3,4,
•, t, 13.1é. 23.30 Aeocto «,
13, 20, 27 SMwnbro ti, 17.
II, 10,24 Outubro 1.»
dias ctosd»
Pr «tos36terrestre
USt 2.319

(MtCICtO EM ROMA
2.30
Junho
Jtrfho
Agosto 14,20
4,18
Outubro |
dias deuis
Praco 30terrestre
US* 2.666

¦Ml
ttr^r
INtCIO EM US0OA
0 23.30

GRANDE
CIRCUITO
EUROPEU
WUCX) EM LtSdOA
1013.27
11.10
1. H

Praco tarrastra dasòs
US* 3.521

dias dndi
Preço 51terrettre
USC'3.560

LONDRES
MtCtO EM LONDRES
Junho 21
JdhoS
Agosto 2, •

INICIO EM LISBOA
Mato 13,27
Junho 3, 20
Julho 1,1, tt

INICIO EM LONDRES
Jua*o24. 31

EUROPA
COM ALPES E
LAfiOS SUIC0S
IWOO EM PARtS
jua»20
9 1,10

dias
Pr»co 28terrastre
USt 2.672

dias devia
Praco 23«etreiwe
USt 1.600

dias ttetde
Preço 23tarrattre
US* 1.705

dias ótám
Preço 26terrestre
US* 2.024

TERRA
SANTA
SAÍDA DO BRASIL

US» 2.155

SAÍOAS DO BRASIL
Maio 13«Z7
Junho 24
Jue» 1. f, 22« 29
o 1,23
16.23.21.31
Preço («ititria «d
cW*d<
US* 1.560

tftfOO EM US80A
MM
Junho712.14,23
Jufeo
Apoio¦ 1(21
J 24
42 dias
P»*to mmin
dndi
USt 3.521

SAÍDAS DO BRASIL

AMERICA
MARAVILHOSA
SAÍDAS OO BRASIL

CIRCUITO
TfUMSAMCRtCANG
SAIO AS DO BRASa
JuOto 0,o 2420

Jtrfho 0,13,27
Sstwnbro 14,2»

Junho
3. 24.30
J^hol.2.4.
15.22, 20 S.t.11.

W.Prrto20. tarrattrn
25 e 37d*tOm
dias
US» 1.900

S.Preto19,26a
dias
rarrattre30daaOa
USt 666

13. Praco
20, 26.terra*tre
30a 40dias
deida
us* are

CHINA
FASCINANTE
SAÍDAS OO BRASIL

ÁFRICA
f MARAVILHAS
DO PAClRCO
SAtOAS OO BRASIL

MSMSM
¦
SAÍOAS DO 6RASN.
Maio 1020
Junho
Jidho OOs
o 24 20
»14

Junho 2»
Jvtho 0. 20

Jkdhol. 13.27
Satambro, 14.20

7. 21
tf, 22.21. 31.33. 3§,
e 52 diasOatOa
Pr*ço46 tarraatra
US* 2.100

17.Preço24. tMfMlre
32 a 46 0**dm
diaa
USÜ1M0

ÁFRICA
E
, MARAVILHOSA
SAÍDAS DO SRAS3L
Man 10
-Who 1.13.27
SatamtvoM.20

MÉXICO
USA - HAWA1
SAÍDAS DO BRASIL
Maio 13a 27
Junho 24
JuSw 1.0. 22 • 20
Sstambro 0.23

JAPÃO
IAM3A OO MAS*.
Mm 13 a 77
Junho 2«
JuSto 1.0, 22 a 20
«atambro t. 23

21 dias
Pr12,17a
eco terrestre de*Oa
US* 1.110

15 dias
litxáa
Preço terrattre
US* 1.560

dias
Prece»23terrettre
US* 2.315

abreulur
FUNDADA EM 1840

21 t
rsçotam
US* 1.466
ADORAVF.L

RIO: RUA MÉXICO, 21 - LOJA
TEL. 220.0322 - PABX
S. PAULO: AV. IPIRANGA, 795
3? ANDAR TEL. 222.6233 - PABX

novo

seu
Presente de pai
para filho:
Férias de Julho
na Disneyworld
(para toda família)
Saldas: 9. 16 e 23 de Julho
15 dias. Visitando: Miami/
Orlando/ Disneyworld/ Sea
World/ Busch Gardens/
Cypress Gardens/ Circus
World/ Parrot Jungle/ Baía
dôs Milionários.
Passeio opcional a Key Wost.
Preço: p. terrestre a partir
de Cr$ 59.340.00*
Amplos planos da
financiamento.

telefone:

283-0877

A partir de 23/5/81

IMllfl3.Fl
k Av. Presidente Vargas, 542 - 3? a. • Tel: 283-0877 J

—5*^

EXCURSOES
ROYAL

Pop Disney Holiday -(14
No Reinoda Fantasia -(13
Circui'to Asteca Pop -(16
America em 3 DimensSe* —(31

—

I

*
242 2813. 231 2310 e 222 0577 %
Exnbmtuf n* 001500041.t .

=

ESSa

811

dias)—USS 515,00
dias)-US$ 1.170,00
dias)-US$ 640,00
diasl-US$ 2.61.1,00
n

| |<==>
I f "J 1,'—z=3
I ,'.j | |
. 1 . j
la^fi> MmX

Europa Jovem -(23 dias)-US$ 1.199,00 | |H
Europa Especial -(17 diasl-US$ 795,00 ¦
;l
Sinfonia Europeia -(26 dias)-US$ 2.495,00
Contrast# Europeu -(33 dias)-US$ 3.060,00 I
Aventura^ul Africana -(21
Africa e Terra Santa -125
Oriente Fabuloso -(30
America e Oriente —(35
Oriente Fascinante -(27

dias)-US$
dias)-US$
dias)-US$
dias)—USS
dias)— USS

1.325,00
2.750,00
2.350,00
2.836,00
1.705,00

OS PREQOS ACIMA
SAO A PARTE TERRESTRE. CONSULTE A£REA

I
I
R
fit
R
1
1

CADERNO B
LIVRO
JORNAL DO BRASIL

DISNEYWORLD
ao seu alcance
Parte Terrestre:
Apt° duplo US$ 320,00
Apt° triplo US$ 250,00
Inqluiridoi Hotéis. 1" .Cal.,
Disneyworld 3 dias,/^Çir-\
eus World; Seá Worlds,
Cabo Kenedy, Busch Gardens. Cypress. Gardens.
.Informações e reservas;
ITATIAIA TURISMO,
Av: Rio Branco. 120 sobreloja. I.Tels: 213-2418.
'• 244-2127 v
;
EMBRATUR 00010-00-41.1
•
>
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J
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POLÍTICA E GOVERNO — 3

1" Caderno
Porto AI#af«/Bv/b*ni Boras i

Amaral

de

condena

Maluf
a
Porto Alegre — O Governador do Rio Grande do Sul,
Amaral de Souza, "Intromissão
acusou o Sr
Paulo Maluf de
indébita" nos assuntos do Rio
Grande do Sul, ao tomar conhecimento de que o Governador de São Paulo, numa entrevista, oferecera recursos aos
prefeitos gaúchos, argumentando que seu Estado, por ser
o mais rico e mais
beneficiado
pela imigração "precisa pagar
o que deve".
Em nome da bancada estadual, o líder do Govemo na
Assembléia Legislativa gaúcha. Deputado Rubi Diehl, distribuiu nota de repúdio ao Govemador de Sáo Paulo, alertando o Tribunal de Contas da
União e a Assembléia Legislativa paulista para "o desvio de
recursos orçamentários por
Maluf '. O presidente regional
do PDS. Deputado federal Vitor Faccioni. também manifestou reprovação a atitude do Sr
Paulo Maluf.
"CARADURISMO"
Em entrevista, o Governador paulista — que veio assistir ã transmissão de comando
do III Exército — disse que se
algum prefeito gaúcho necessltàr de ajuda poderá recorrer a
ele.
Em sua nota — que teve seus
termos previamente aprovados pelo Governador Amaral
de Souza — o Deputado Rubi
Diehl afirmou que o oferecimento
Paulo Maluf é
"um atodo deSr caradunsmo
e
constrangimento" ao Governo
gaúcho.
— Ninguém desconhece —
acrescenta a nota do líder—os
objetivos demagógicos do Sr
Maluf e sua tentativa insaciável de aliciar adeptos e simpatlzantes para seu apetite politico. O fato é grave, pois Maluf
usa, nos seus expedientes, o
dinheiro público de Sáo Paulo.
Trata-se de um desrespeito às

ajuda

Itaú Rio S.A. Crédito Imobiliário
gaúchos
condições econômicas de cada
Estado, onde uma unidade
não tem interferência sobre a
outra.
O Deputado Rubi Diehl,
apos audiência com o Governador no início da tarde de
ontem, disse que o Sr Amaral
de Souza manifestou-se plenamente solidário com o repúdio
da bancada do PDS ao oferecimento do Sr Paulo Maluf. e
acentuou que sua intenção é
continuar "na luta para que se
modifiquem os critérios para
distribuição das receitas públieas".
O presidente do PDS gaúcho, também
em nota, classiflcou como "vexatória" a oferta
do Governador de Sáo Paulo
aos prefeitos gaúchos. Ressaltou o Deputado Vitor Faccioni
que, "se Maluf quiser nos ajudar. basta retirar a oposição
que Sáo Paulo tem feito a proposta de reforma tributária defendida pelo Rio Grande do
Sul".
O secretário-geral da Comissáo executiva regional do
PDS, Deputado estadual Rubens Ardenghi, afirmou que,
gaúchas, os popelas tradições "motivados
líticos atuam
por
ideais e princípios, jamais
aceitando prêmios ou beneficios que a administração pública possa propiciar".
E complementou: "Se em São Paulo
dizem que Maluf ou convence
ou compra, aqui ele pode ter
certeza que náo vai conseguir."
O Deputado Romeu Martinelli, também
do PDS. comentou: "Que o Governador
paulista faça sua política com
vistas à Presidência da Repüblica ou outro cargo em outro
lugar, não aqui no Rio Grande
do Sul, pois merece nossa condenaçào. Que continue distribuindo as suas comendas, mas
não pense que o povo gaúcho
irã capitular face a este tipo de
intromissão."

paulista
confirma os auxílios
O Governador Paulo Maluf ma não é de sobrar recursos,
anunciou ontem que esta dis- porque se consultarmos o Seposto a auxiliar os municípios cretário do Tesouro dos Estagaúchos, porque "São Paulo dos Unidos, ele dirá que lá
está de braços abertos tanto também há falta de recursos,
ao Nordeste como ao Sul". Re- porque o apetite é sempre
petindo que São Paulo "é o maior".
somatório de todas as raças
Sobre os automóveis que,
que vieram de todos os pontos quando Prefeito de Sáo Paulo,
cio Brasil e do mundo", acen- em 1970, deu aos jogadores da
tuou que seu Estado "progre- Seleção Brasileira, o Sr Paulo
diü um pouco mais do que os Maluf frisou que "se pudesse
outros e é necessário acabar voltar 11 anos atrás, pela alecom eventuais disparidades gria que o povo teve, eu daria
regionais".
novamente a modesta conduEmbora sem especificar que ção". Acrescentou que vai retipo de auxilio poderá dar ao correr da decisão do Supremo
Rio Grande do Sul, "será
o Sr Paulo Tribunal Federal que o obriga
Maluf afirmou que
aque- ao pagamento dos automóle que a lei prevê. E que eles veis. Um repórter indagou se
precisam". Indagado se estão tinha dinheiro para o pagasobrando recursos em Sáo mento e Sr Paulo Maluf disse
Páulo que lhe permitam auxi- para ele não se preocupar
liar outros Estados, o Gover- "porque você não é meu hernador respondeu: "O proble- deiro".

ajuda

de

do

PDS

Andreazza

apoia
aos

pedessistas do interior
Brasília — O projeto do Ministro do Interior,
Mário Andreazza, de ampliar a construção de obras
públicas em 2 mil pequenos municípios no interior do
pais para dar sustentação política ao Partido do
Governo em 1982, ganhou ontem o apoio do secretário-geral do PDS, Deputado Prisco Viana: "O PDS
fará tudo para a sua implantação."
O secretário-geral do PDS esteve ontem com o
Ministro Mário Andreazza acompanhando o ViceGovernador da Bahia, Sr Luis Vianna Neto, e mais 12
prefeitos da região de Irecè. Os prefeitos pediam
auxílio do Ministro para a construção de obras públicas capazes de evitar enchentes e permitir que a
produção agrícola seja dobrada.
A nota do Ministério relacioOBJETIVO SOCIAL
Sem se referir ao plano que na como objetivo para os proelaborou para os pequenos gramas nas regiões metropolimunicípios, e que deverá ser tanas, a distribuição adequaaprovado pelo Presidente Fi- da de serviços, a oferta de eme o equilíbrio entre cengueiredo com recursos de Cr$ 7 pregos
Nas cidades de
bilhões, conforme revelou o tro e periferia.
- já existem 140
médio
Deputado Carlos Chiarelli. vi- porte
selecionadas
pelo CNDU —
ce-líder do PDS — o Ministro
oferecer condições
do Interior distribuiu nota so- procura-se
bre a atuação do Conselho Na- estruturais mínimas para que
cional de Desenvolvimento Ur- possam ampliar e evitar com
bano (CNDU) nos municípios. isso os fluxos migratórios.
Procurando resumir a nota e
Com relação às cidades de
desfazer a idéia de que o obje- pequeno porte — informa o
tivo de dar prioridade aos pe- Ministério do Interior — "estuquenos municípios é eleitorei- da-se no momento a possibiliro. assessores do Ministro di- dade do estabelecimento de
ziam que o objetivo é social e um programa específico, de
corresponde à diretriz do Go- modo a atender os objetivos
vemo de fixar o homem no da política urbana do pais".
campo.
— Há urgência — conclui a
— Se o CNDU, apoiou os nota
— em dar condições às
centros urbanos e as cidades cidades menores
para, apoiande porte médio, por que náo do-se no desenvolvimento
ruagora assistir os pequenos mu- ral, reter a população através
nlcipios? — argumentavam os da oferta de serviços básicos
assessores.
necessários.
Chiarelli

A

de

Governador

Secretário

Este comunicado serve unicamente oara 'eçj«stro de uma operação financeira

Souza

confirma

plano de assistência
O Deputado Carlos Alberto necessários recursos para po(PDS-RS) confirmou der satisfazê-los".
'aChiarelli
existência de um levantaC Deputado confirmou que
mento. junto ao Ministério do esteve com o Ministro do InteInterior, das necessidades de rior anteontem e que "uma
.mais de 2 mil municípios brasi- ação governamental que viesleiros, que têm canalizados se a dar prioridade a este tipo
seus projetos ao DNOS e ao de atendimento afora satisfaCDU, alcançando uma cifra zer necessidades evidentes de
global de Cr$ 7 bilhões, os municípios carentes, como toquais o Ministro Mário An- do bom programa governadreazza pretende atender co- mental, traria
uma legitima
mo forma de capitalizar apoio valiosa conseqüência poli-e
ao PDS no pleito de 1982.
tica".
Estes municípios, segundo o
O Sr Chiarelli nào pôde onDeputado, sáo justamente os tem encontrar-se com o lider
que náo estão incluídos nos Cantidio Sampaio, que esteve
programas especiais que se participando de várias reudestinam ou às regiões metro- niôes durante todo o dia. Mas
ele
municípios de pretende encontrar-se com
politanas ou aos"evidentemente
hoje a fim de colocá-lo "a par
porte médio e
que esta reiterada demanda dos detalhes dessa situação,
obviamente preocupa o Minis- para que a liderança assuma a
tro. que vê neles reivindica- coordenação do trabalho de
ções legitimas em termos so- arregimentaçáo partidária que
ciais e que busca afanosamen- vise a dar força nessa tese mute' ' uma forma de conseguir os nicipalista".

informa ter concedido o financiamento de
Cr$ 43.454.070,00
a
V
Imobiliários Ltda.

ALCA Empreendimentos

para a construção de 32 apartamentos de sala e 2 quartos,
na Rua Ester Correia, 20 - Inhaúma • RJ.

BHg ' ¦> :S8BB8Bw

Os recursos sâo provenientes de depositos na Caderneta
de Poupança Itau

ires (centro) presidiu a solenidade de troca do cornando
General

repele

defende

ideologias

Porto Alegre — Ao assumir o comando do
III Exército, o General Túlio Chagas Nogueira afirmou que os civis e militares unidos, e
cada um na esfera de suas atribuições, jamais
permitirão"conturbada
que a situação de tranqüilidade do
pais seja
pela ação deletéria de
maus brasileiros "com
ou agentes subversivos alienigenas", e que
nossos irmãos platinos,
saberemos repelir as investidas de ideologias
malsãs, contrárias as nossas tradições
cristás".
Em cerimônia presidida pelo Ministro do
Exercito. Walter Pires, o General Túlio Nogueira recebeu o comando do General António Ferreira Marques, que na sexta-feira assumirá a chefia do Estado-Maior do Exército. A
solenidade contou com a presença de grande
número de autoridades, que obrigou a instalaçào de três palanques. Estavam presentes,
entre outros, os Governadores do Paraná.
Santa Catarina. Rio Grande do Sul e Sáo
Paulo, além do Ministro Délio Jardim de
Matos, da Aeronáutica, e 16 generais da área
do m Exército.
Missão
No Parque da Redenção, em frente ao
Monumento ao Expedicionário, realizou-se a
transmissão de comando.

D
Deputados

Signatários
O Sr Célio Borja, ex-Presidente da Càmara. porém, náo assinaria a proposta do Sr José
Camargo, se solicitado. Foi o que ele disse "A
ao
Deputado de Sáo Paulo. Mas observou:
emenda não é antidemocrática. Mas a considero inoportuna".
Entre os que assinaram a proposta de
emenda constam vice-lideres do Govemo, como os Srs Jorge Arbage (PA), Siqueira Campos (GO). Jairo Magalhães (MG), Carlos Chiarelli (RS), dirigentes nacionais do PDS, como
os Srs Homero Santos (MG), Natal Gale (SP),
o Io Vice-Presidente da Câmara, Deputado
Haroldo Sanford (CE), o ex-vice-líder Marcelo
Linhares (CE), o Sr Bezerra de Mello (SP) —
que defende a prorrogação de mandatos—e o
Sr Anísio de Souza (GO) — que conseguiu a
prorrogaçáo dos mandatos de prefeitos e vereadores.
Outros signatários são os Deputados João
Paulo Arruda (PDS-SP), Atié Cury (PDS-SP),
Antonio Pontes (PDS-Amapá), Darcílio Aires

duas

terá

reuniões

com

Helmut Schmidt
Brasilia — Duas rodadas de conversação com o Chanceler Helmut Schmidt
e um encontro com os presidentes dos
Partidos políticos do pais estão previstos no programa da viagem que o Presidente João Figueiredo inicia domingo à
Alemanha.
Embora o programa oficial náo tenha
sido ainda divulgado, o pçrta-voz do
Palácio do Planalto, Carlos Átila, adiantou ontem os principais compromissos
do General Figueiredo na Alemanha.
Ele chega a Bonn, por volta do meio-dia
de domingo, e volta na noite de terçafeira, dia 19.
Encontros
No domingo não há programação oflciai e o Presidente deverá ficar descansando no Castelo de Gumenich, entre
Bonn e Colônia. Segunda-feira de manhà o Presidente brasileiro encontra-se
com o Presidente alemão, Karl Carstens, que depois oferece almoço à comitiva brasileira. A tarde, o General Figueiredo terá a primeira rodada de conversaçào com o Chanceler Helmut
Schimdt e à noite haverá recepçáo oferecida pelo Embaixador brasileiro.
Na terça-feira pela manhã, o Presidente Figueiredo receberá no Castelo
de Gumenich os presidente dos quatro
principais Partidos políticos alemáes. O
almoço não está ainda definido e, à
tarde, ele e Schmidt encontram-se novãmente. Após recepção oferecida pelo
Govemo alemão ao Presidente brasileiro. a comitiva volta para Brasilia.
Segundo o porta-voz do Palácio do
Planalto, Carlos Átila, na terça-feira o
Ministro do Planejamento, Delfim Neto,
vai a Frankfurt para assinar contratos
comerciais a nível ministerial.

e

malsãs

Ao agradecer a colaboração de todas as
autoridades durante seu comando, o novo
Chefe do EME agradeceu a imprensa pela
cobertura correta das atividades da unidade,
sem
distorcer ou deturpar seu pensamento,
"dentro
do espirito de que a imprensa e as
Forças Armadas, a serviço do bem comum,
ajudam a fazer a História".
Após a leitura do boletim de elogio do
Ministro do Exército ao General Ferreira
Marques, o novo Comandante do III Exército.
General Túlio Chagas Nogueira, no seu pronunciamento. disse retornar as suas origens
(é gaúcho de Sáo Gabriel).
Garantiu que militares e civis, unidos,
jamais permitirão que a situação de tranqüilidade do pais seja conturbada por agentes
subversivos alienígenas e que "com nossos
irmãos platinos. das linhas secas das coxilhas
ou das margens ribeirinhas do Paraná e Uruguai, que mais nos unem que nos separam,
saberemos repelir as investidas de ideologias
malsãs". Aos seus companheiros de farda, o
novo Comandante transmitiu "palavras de
confiança e otimismo. Juntos, saberemos levar a bom termo a nossa missão, coparticipando da solução dos problemas do
interesse dessa grande Região, em busca da
obtenção do bem-estar de sua gente". Um
desfile militar encerrou a cerimônia.

apoiam

que
permite
Brasília — Com 163 assinaturas — 147 de
Deputados do PDS. PMDB, PP e PDT — sete
a mais do terço exigido — o Deputado José
Camargo (PDS-SP) espera concluir, nos próximos dias, a coleta de assinaturas de um
terço do Senado — 23 senadores —, para
formalizar seu projeto de emenda constitucional, permitindo a reeleição do Presidente e
Vice-Presidente da República, governador e
vlce-govemador, prefeito e vice-prefeito.
O parlamentar paulista informou que só
conseguiu o apoio de 16 senadores e com mais
sete assinaturas estará atendida a exigência
constitucional. O Senador "biônico" Amaral
Peixoto (PDS-RJ) recusou-se a apoiar a
emenda, talvez para náo contribuir com a
possível reeleição do Governador Chagas
Freitas."0 Chagas não seria candidato à reeleição. Ele náo disputaria nenhuma eleição
direta majoritária" — comentou o Deputado
Célio Borja (PDS-RJi.

Figueiredo

unidade

a

emenda

reeleição
(PDS-RJi. ítalo Conti (PDS-PRi. Waldimir
Belinatti (PDS-PR), Igor Losso tPDS-PR).
Walter de Pra (PDS-ES), Castejon Branco
iPDS-MG), Álvaro Gaudêncio (PDS-PB),
Francisco Rollemberg (PDS-SE), Oswaldo
Mello (PDS-PA). Ademar Guisi (PDS-SC),
Alair Ferreira (PDS-RJ). Victor Fontana
(PDS-SC), Saramago Pinheiro (PDS-RJ) e
Castro Coimbra (PDS-SP).
Democrática
Do PMDB, apoiaram a proposta de emenda da reeleição os Deputados Iturival Nascimento (GO) e Carlos Santos (RS), do PDT. o
Deputado Getúlio Dias iRSi e. do PP. os
Deputados Daso Coimbra (RJi. Newton Cardoso (MG), Rubem Figueiredo (MS), entre
outros.
O Sr José Camargo, político ligado ao
Governador Paulo Maluf. disse ontem nào
entender por que alguns oposicionistas reagem com tanta veemência a sua proposta,
"como
se ela fosse desvinculada da prática
democrática". Ele informou que políticos, empresários, intelectuais e eleitores de várias
regiões do país enviaram-lhe manifestações
de apoio à sua iniciativa.
— Nossa emenda—acrescentou o 3o Secretário da Câmara — não coloca o Presidente
Figueiredo como candidato natural à reeleição como querem pensar alguns oposicionistas e até mesmo alguns governistas. Ao se
posicionarem de imediato contra o debate da
tese da reeleição — que não é prorrogação —
nos deixa transparecer certa discordância, ou
até mesmo um certo descontentamento, com
Governo liderado pelo Presidente Figueiredo,
cuja meta é a redemocratização do país.
Defendendo sua proposta, o Deputado José Camargo afirmou que o povo e seus representantes nas casas legislativas sabem discernir entre a boa e a má administração. "Que
tenha, portanto, a oportunidade de reeleger
aquele que desempenha com eficácia seu
mandato".
Cordeiro
negociar

admite
prazos

de sua proposta
Brasília — O Deputado Albérico Cordeiro
(PD8-AL) está convencido de que há possibilidades de aprovar sua proposta de emenda
constitucional estabelecendo em um ano o
prazo de desincompatibilizaçáo para os secretários de Estado, diretores de empresas e
fundações oficiais, que sejam candidatos a
cargos eletivos.
Admite o Sr Albérico Cordeiro um acordo
parcial com o Govemo, em torno do prazo de
seis meses para os Ministros de Estado e
governadores e secretários que sejam parlamentares e pretendam disputar a reeleição.
Náo há. porém, possibilidade de inclusão dos
prefeitos neste prazo.
Consenso
O relator da comissão mista que examina
a proposta. Senador Aderbal Jurema (PDSPE), está confiante: acredita que haverá cor.senso em tomo de seu substitutivo que estabelece seis meses para os ministros e governadores e nove para os outros. Faz, também, a
ressalva para parlamentares que estejam como secretários.
Sua confiança provém do apoio do Governo, como lhe assegurou o Ministro da Justiça,
Ibrahim Abi-Ackel. Na tarde de ontem, quando manifestava sua esperança aos repórteres,
o Senador Milton Cabral (PDS-PB). a seu
lado, discordou. Ele acha que a exceçáo dos
ministros e governadores, todos os outros tém
de se desincompatibilizar no mínimo um ano
antes das eleições.
Para derrubar o substitutivo do Sr Aderbal Jurema no plenário, o Sr Albérico Cordçiro necessitará da apoio de três senadores do
PDS. Atualmente as oposiçòes têm 30 senadores, contra 36 do PDS. O Sr Dirceu Cardoso
(ES) continua sem definição partidária. O
apoio dos oposicionistas lhe foi assegurado
pelo Deputado Adhemar Santillo (PMDBGO), presidente da comissão mista.
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Pires
vai

não

ao

Planalto
Brasília — O Ministro do
Exército, General Walter Pires, não despachou ontem com
o Presidente João Figueiredo,
conforme previsto na agenda
presidencial, distribuída pela
Assessoria de Relações Públicas do Palácio do Planalto.
Este seria o primeiro encontro oficial do Ministro do
Exército com o Presidente da
República depois dos atentados a bomba no Riocentro.
Embora a audiência do Ministro fosse às 16h e seu avião
tenha chegado de Porto AleRre ás 14h — o General Walter
Pires foi dar posse ao General
Túlio Chagas Nogueira, a
frente do III Exército — o porta-voz do Centro de Comunicação Social do Exército explicou que o adiamento da audiència, para dia ainda não
fixado, foi devido a viagem.
O Ministro Walter Pires desembarcou na base aérea de
Brasilia onde o esperavam nada menos do que nove carros
oficiais com seguranças, oficiais, tendo à frente o General
Sérgio de Ari Pires, Chefe de
Gabinete do Ministro do Exército.
Ferraz cala
sobre o terror
São Paulo — O MinistroChefe do Estado Maior das
Forças Armadas lEMFA). General José Ferraz da Rocha.
rido quis comentar ontem os
últimos atentados terroristas
no pais. Indagado sobre quais
seriam as preocupações das
Forças Armadas diante dos últimos acontecimentos, ele limitou-se a afirmar: "A nossa posição è de irrestrito apoio ao
Presidente Figueiredo, pelo
que ele vem realizando."
Após sua visita à FIESP (Federação das Indústrias do Estado de Sáo Paulo), o General
José Ferraz da Rocha destacou o interesse das Forças Armadas no desenvolvimento
econômico do pais, afirmando
que ele influi, de certa forma,
sobre
a segurança nacional:
"Estamos
preocupados com a
situação econômica do pais. O
EMFA se preocupa com tudo o
que diz respeito ao pais e ao
povo brasileiro."
Ney defende
a democracia
Porto Alegre — Ao ressaltar
que o processo de abertura
política é irreversível, o Govemador do Paraná, Ney Braga considerou que o aperfeiçoamento democrático tambem será uma arma contra o
terrorismo: "Quanto mais democracia, mais condições de
impedir os barbarismos".
Considerou a existência do
DOI-CODI "necessária para a
manutenção da segurança pública".
Em breve entrevista após a
cerimônia no Parque FarrouNey Brapilha, o Governador "ainda
é
ga, considerou que
cedo" para se manifestar sobre a possibilidade de sua
candidatura à Presidência da
República.
O Sr Ney Braga defendeu a
extensão da sublegenda à eleiçào de Governador e a revisão
da Lei Falcão.

PMDB

encerra

Abi-Ackel

só

e

com

diálogo

bancadas

discutirão novo Estatuto
Brasília — O diálogo do PMDB com o Ministro da
Justiça, Sr Ibrahim Abi-Ackel, em torno da revisão do
Estatuto dos Estrangeiros, está encerrado. O assunto
agora deve ser tratado segundo o PMDB, exclusivamente no meio parlamentar, entre as lideranças. Foi
o que ficou decidido ontem, durante reunião da
Comissão Executiva Nacional do Partido.
O lider na Câmara, Deputado Odacir Klein, foi
credenciado para informar aos líderes do PP. PDT,
PT e PTB a posição do seu Partido. Vai. também,
examinar o assunto com o líder do Governo, Deputado Cantidio Sampaio, a fim de reafirmar que a
resposta do Partido à proposta do Ministro da Justiça, para a reforma da lei dos estrangeiros, e o projeto
da comissão interoartidária.
PDT já havia encaminhado
POSIÇÃO DO PP
sua proposta por escrito. O PT
O PP. entretanto, pretende tem a mesma posição do
encaminhar ao Ministro Abi- PMDB. Diante da decisão da
Ackel, por intermédio do Se- Comissão Executiva Nacional,
nador Tancredo Neves, seu es- o Deputado Roberto Freire detudo sobre as sugestões do Go- sistiu das gestões, com o objeverno, preparado pelo vice- tivo de reabrir o diálogo com o
líder João Linhares iSC). O Ministro da Justiça.
CASA
QUINTA-FEIRA
CADERNO B
JORNAL DO BRASIL

ATENÇA0
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Estamos acendendo uma luz nos seus
problemas de iluminação.
Luminárias Kei tem a mais completa
linha de luminárias, reatores e lâmpadas flúorescentes, HO e cátodo frio, para pronta-entrega.
Rara todas empresas,supermercados,magazines, escritórios, indústrias, Kei é a idéia mais
luminosa.
A Kei oferece projetos de iluminação
completos.
E acende sua empresa.
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por um
fantasia,

que parece
13 dias. Vôos
Vá à Disneyworld a USS 29, diretos pela Varig.
por dia financia- Sáidas: 28-30 de
dos. Excursão
junho:3-5-7-9
Disneyworld
11-14-17-19
Ideal: visitando
de julho/81
o Sea World,
Tarifas aéreas:
Bush Garden
USS 1.224,
e Circus World,
(adultos), USS
hospedado nos
612, (crianças),
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a partir de USS
386,(adulto ou
menor em quarto
quádruplo,
no Family Plan)
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acha

Ulysses

mmk
lado apoio unânime

tepois

nota

Figueiredo

de

que
Barbosa admite
dificuldades
O presidente da Associação
Brasileira de Imprensa. Sr
Barbosa Lima Sobrinho, considera que a nota do Palácio
do Planalto, em resposta à manifestaçào de apoio das oposiesforço contra o terroçôes ao "revela
as dificuldades
rismo.
que o Presidente Figueiredo
encontra para ser mais explicito".
Espera que essas diflculdades "sejam transpostas pelo
Governo, para que realmente
haja paz, o que so será possível
com a apuração do atentado e
o conhecimento público dos
responsáveis". O Sr Barbosa
Lima Sobrinho, comentando a
nota do Palácio do Planalto,
discordou pelo menos de um
ponto, afirmando:
— É difícil evitar atos terroristas, mas não é tão difícil
apurar. Realmente, esses atos
são um fenômeno mundial,
mas. na maioria dos países, o
Governo consegue esclarecelos. No Brasil, o que vemos sào
pelo menos 38 casos impunes,
todos perfeitamente atribuiveis a grupos de direita. O Presidente Figueiredo enfrenta
um desafio da História, Talvez
ele esteja perto do ato decisivo
de afirmação, como aconteceu
com o ex-Presider:te Geisel,
diante dos suicídios no DOICODI paulista.

igueiredo, as oposições estão decepcionadas

Sarney garante fidelidade
"Eu levei ao Presidente da República
nhum Partido quis tirar dividendos polipresidente do PDS, José Sarney, para
ticos desse episódio tão lamentável; e se
estranhar as criticas dirigidas ontem peum relato fiel da reunião que tivemos. E
los Partidos oposicionistas à nota do
agora os Partidos de Oposição mudam
nessa reunião, em nenhum momento, se
Presidente João Figueiredo, de resposta
essa atitude, evidentemente diminuem a
teve o sentido de cobrar do Presidente
ao apoio recebido da classe política. O
da República. Foi uma reunião em que
grandeza daquele gesto".
— Nós não devemos agravar de nedirigente do Partido do Governo, feito
o
os Partidos de Oposição num gesto de
"surintérprete da reunião, mostrou-se
nhuma maneira as versões da primeira
grandeza hipotecaram solidariedade ao
hora. O que nós devemos é esperar a
Presidente da República no combate
preso", principalmente, com declarações
dos presidentes do PP e PMDB, Trancreconclusão da investigação a respeito.
aos atos de terrorismo ultimamente verido Neves e Ulysses Guimarães.
Essa ê a posição mais sensata — conficados no pais".
Segundo o Senador José Sarney, "necluiu o presidente do PDS.
A explicação foi dada ontem pelo
Governo não faz comentários
"A critério do Govemo, não hã coráes seria ou
não uma resposta à nota do
dar em 10 minutos a sua saida do PaláPlanalto: "Eu sou o porta-voz, e não a
cio do Planalto.
mentário a fazer sobre o assunto" — foi a
micerca
de
20
voz. Só posso informar o que me foi
Após uma espera de
declaração lacônica dada ontem à noite
nutos na sala de imprensa, onde aguar- transmitido pelo Presidente, e ele não
pelo Secretário de Imprensa do Palácio
do
Governo,
os
tem comentários a fazer sobre o assunuma
resposta
davam
do Planalto, Sr Carlos Átila, depois de
jornalistas receberam do Sr Carlos Átila, to" — afirmou.
encaminhar pessoalmente ao Presidente
que vinha do gabinete do Ministro GolJoáo Figueiredo uma cópia da nota disbery do Couto e Silva, a informação de
tribuída pelo presidente do PMDB. Sr
o Govemo não se manifestaria.
Abi-Àckel pode
Ulysses Guimarães.
que
"Eventualmente"
— disse ele — "e a
O Presidente da República somente
lideranças
da
as
do
conteúdo
critério pessoal,
tomou conhecimento
poderão
ser convocado
falar em nome do Governo para devolver
nota depois das 18 h. quando já se prepaO Ministro da Justiça e o Ministroas críticas do Sr Ulysses Guimarães."
rava para deixar o Planalto, três horas
Chefe do Estado Maior das Forças ArO porta-voz do Palácio do Planalto
depois da distribuição do documento no
madas (EMFA), Sr Ibrahim Abi-Ackel e^
não quis dar explicações sobre o silêncio
Congresso. Era visível a sua irritação ao
do
com que o Governo reagiu à nota
deixar o gabinete e se encaminhar para a
General Ferraz da Rocha, poderão ser
"o
PMDB, comentando apenas que Preconvocados a prestar informações ao
rampa, como faz normalmente às terçassidente tomou conhecimento, e isso basfeiras.
plenário da Câmara, a respeito do atenta, não havendo o que falar". O Planalto,
O Ministro-Chefe do Gabinete Militado do Riocentro. O requerimento de
lado,
não
sugerirá
aos
seus
outro
por
a
Venturirü,
recebeu
Danilo
tar, General
convocação dos dois Ministros será forlideres politlcos no Congresso qualquer
nota das mãos do Sr Carlos Átila, a
malizado, hoje, pelo líder do PT, Depuà
respeito,
transferindo
a
manifestação
do
a
um
repórter
pediu posição
tado Airton Soares.
quem
iniciativa pessoal qualquer tomada de
Palácio do Planalto em relação às critiO Deputado paulista esclareceu que
posição.
cas do dirigente oposicionista. O Chefe
o DOI-CODI é subordinado, hierarquicaEle negou-se, inclusive, a admitir se a
do Gabinete Militar levou a nota ao
nota distribuída pelo Sr Ulysses Guimamente, ao EMFA.
Presidente, que por isso chegou a retar-A

justificativa do PlanaltoO Governo justifica a decepcio- mas declarações sobre seu encon- saudando como uma idéia feliz a
nante nota de 13 linhas que foi a tro com o Presidente, ficou decidi- decisão de todos em não pedir
única resposta oficial da Presi- do que a Secretaria de Imprensa uma audiência ao Presidente
dência da República à manifesta- da Presidência distribuiria a nota João Figueiredo a fim de evitar
um acirramento dos ânimos.
ção de apoio e solidariedade dos oficial.
Lideres oposicionistas e situaPartidos — do PDS e da Oposição
Na
direção
do
PDS
não
se
ese ainda da ABI, da OAB e da
cionistas estáo convencidos de
manifestações
de
deceptranham
CNBB, com a alegação dé que ção e frustração de dirigentes e que a crise poderia agravar-se se o
procurou afastar a possibilidade líderes dos Partidos oposicionis- Presidente da República tivesse
de um confronto entre sociedade tas, em relação à nota oficial. Pon- recebido, no Palácio do Planalto,
civil e as Forças Armadas.
presidentes da ABI, OAB e
todavia, que o Governo os
Partidos oposicionistas para levar
A desculpa do Palácio do Pia- dera-se,
está
agindo
com
lucidez
e
com
nalto — recolhida junto a fontes alto sentido
diretamente a solidariedade na
procuran- luta contra o terrorismo.
que não desejam ser identificadas do evitar que patriótico,
se estabelecesse um
é a de que o Governo quer
entre a elite política,
evitar a repetição do processo ar- confronto
A nota
representativa da sociedade civil
gentino. Para impedir um con- e as Forças Armadas.
Foi
a
seguinte
a nota do Presifronto aberto, o Governo está preOs estrategistas do Palácio do dente João Figueiredo, distribuiferindo agir com extrema cautela. Planalto, como o Presidente da da após a audiência do Senador
A nota pode ser decepcionante República, atuam com a perma- José Sarney:
"O Presidente da República repara a Oposição, mas obedece a nente preocupação de evitar uma
uma orientação tática traçada radicalização
cebeu,
através do Senador José
suscetível
política
com a participação do General de
retaliações
Sarney,
a mensagem de solidariedentro
da
provocar
Golbery do Couto e Silva, Chefe sociedade entre
grupos políticos e dade e apoio de todos os Partidos
do Gabinete Civil, e do General ideológicos antagônicos,
como se ao seu projeto de abertura polítiDanilo Venturini, Chefe do Gabi- verificou na Argentina, custando
ca, na luta contra a violência tipinete Militar.
àquele país um alto preço político ficada no terrorismo.
e social.
O Presidente da República reA desculpa
Diante de uma clara ameaça de conheceu que o combate ao terroDepois do encontro que mante- radicalização, provocada pelas rismo, doença que assola a maiove com o Presidente João Figuei- bombas do Riocentro, o Governo ria das nações, é uma luta difícil,
redo, na presença dos Chefes dos preferiu o caminho da conciliação principalmente devido às diferenGabinetes Civil e Militar, o presi- logo que sentiu a ameaça de se tes formas e razões de suas manidente do PDS deveria encontrar- estabelecer um confronto entre as festações.
O Presidente da República
se com a imprensa para fazer as Forças Armadas e a sociedade
declarações de praxe.
civil, representada pelos dirigen- acentuou que a melhor maneira
Contudo, o Sr José Sarney — tes e líderes partidários que se de atender aos objetivos da manisegundo alegou — estava de com- solidarizaram com o Governo pa- festação dos Partidos políticos é
reiterar que seu Governo cumpripromisso marcado, em São Paulo, ra combater o terrorismo.
Dirigentes do PDS, mesmo rá o dever de manter a nação em
às 20 horas do mesmo dia, num
jantar com empresários, no Clube diante dessas dificuldades, acham paz, para o que sempre contou
Nacional, quando faria uma con- que valeu a manifestação de soli- com o apoio das Forças Armadas,
ferència. Sem tempo para conver- dariedade dos dirigentes partidá- mantenedoras da ordem e guarsar com os jornalistas e dar algu- rios ao Presidente da República, diás das instituições."
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PROGRAMAS
DE

TOURING

TURISMO

MANAÜS - JOÃO PESSOA
SANTARÉM - SÃO PAÜLO
Tropical Hotel Manaus • Tropical
Hotel Tambaú • Tropical Hotel
Santarém - Novo Planalto Hotel
PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA /
HOTEL REFEIÇÕES / TRASLADOS /
PASSEIOS / EXCURSÕES / TÊNIS /
SACI NA SÊCA E ÚMIDA /
FISIOTERAPIA / TAXAS E
CARREGADORES / ÔNIBUS PARA IR
ÀS COMPRAS EM MANAUS E TUDO O
MAIS PARA VOCÊ SE DIVERTIR!!!
BB

mi

20% de entrada e saldo em 10 meses
27 programas diferentes
Obs.: Vá e volte quando quiser
TOURING

VIAGENS

/
Rio: Av. Antonio Carlos, 130 Tel.: 220-5022
S. Paulo: R. da Consolação, 293
Tel.: 255-7422
EMBRATUR 0800170008 - EMBRATUR 0800170016
V. que é sócio do TOURING CLUB DO BRASIL
verifique suas vantagens.

CLUBE NAVAL
Assembled Geral
Eleigoes Bienio 81/83
Data 19.05.81
Inicio: 08:00 horas
EDUARDO SCHURCH FILHO
1° Secretario
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INPS/ INSTITUTO NACDNAL D£ MtEVIDCNCIA SOCIAL

AGENCIA CAMPO GRANDE/RJ
EDITAL

N° 03/81

O AGENTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, da Agência
Campo Grande — pelo presente, e nos termos do
parágrafo 2o do art. 387 do RBPS, faz saber aos
segurados abaixo indicados, que o INPS, através da
Coordenadoria de Acompanhamento da Execução, suspendeu os pagamentos dos beneficios concedidos com
irregularidades, dando prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste edital, para os interessados
interporem recursos à JUNTA DE RECURSOS — DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL, o que. obrigatoriamente, devera ser feito por intermédio deste Órgão Local, situado à
Rua Coronel Tamarindo, n° 1920, 3o andar. Bangu, Rio
de Janeiro — RJ, no horário de 8 horas às 12 horas,
munidos de documento de identidade
MANUEL LUCAS NB 42'16 661 367
MARIA MADALENA CAVALCANTE
DE ALBUQUERQUE NB 42/21 376 051
(P

Cabral queria
tom afirmativo
O presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil. Sr BerCabral, definiu como
nardo
"lacônica"
a nota do Palácio
do Planalto a respeito da solidariedade das oposições ao
Governo diante dos atentados
A nota poderia ser
terroristas.
"mais afirmativa,
na medida
das aspirações da sociedade
civil", entende o presidente da
OAB.
O Sr Bernardo Cabral espera
que a manifestação do Presidente Figueiredo, através da
nota emitida
por seu porta,
voz, "não tenha nenhum
cunho de omissào, porque nenhuma liderança se firma por
via". Considera natural a
essa
"cautela"
do Palácio do Piado atentado do
nalto diante"mas
é importante
Riocentro.
também que o povo não fique
frustrado no seu desejo de saber como anda a coisa".
Pessoalmente, o presidente
da OAB disse, ao regressar ontem de Brasília, que continuarã confiando no Govemo. "na
medida em que sentir que o
Presidente Figueiredo está
sendo sincero com a nação".

/4s críticas
dos líderes
Do líder do PMDB no Senado. Marcos Freire:
É uma das notas mais
anôdinas de que se tem notícia
neste país. Dizer que o terrorismo é difícil de ser combatido é
o óbvio ululante. Por outro lado. afirmar que a melhor resposta que se pode dar à Oposição é que o Governo manterá a
paz neste país é muito pouco,
não só porque esta é uma obrigaçâo constitucional do Governo, como também porque
não se define qual é a paz que o
Governo manterá. Houve um
período na História recente
desse pais em que o Executivo
mantinha a paz, mas isso se
dava, se é que se dava, à custa
da liberdade, quando nas prisoes políticas se praticavam
terríveis violações dos direitos
humanos.
Do lider do PMDB na Càmara, Deputado Odacir Klein:
A nota da Presidência da
República, já no seu inicio, comete um equivoco: não houve
solidariedade ao projeto de
abertura do Presidente, pois
não poderíamos estar solidarios com a expulsão de padres,
processos contra parlamentares, jornalistas, líderes sindicais, expedição de decretosleis de interesses das multinacionais e todas as outras medidas visando a manter o autoritarismo. Houve uma manifestaçáo específica de solidariedade para apuração de responsabllidades pelos atentados
terroristas. A nota parece demonstrar até que não há interesse maior em aprofundar as
investigações, pois o Presidente diz que é difícil a descoberta
dos culpados. Infelizmente o
gesto dos presidentes dos Partidos não teve de parte do Presidente da República a devida
correspondência.
Do lider do PP na Câmara,
Deputado Thales Ramalho:
A nota do Presidente da
República se presta a muitas
interpretações. É meio obscura. No meu entendimento, o
ponto principal é onde ele procura separar as Forças Armadas, como instituições permanentes, dos resíduos radicais.
Do lider do PDT na Câmara,
Deputado Alceu Colares:
A nota é lacônica. Esperávamos uma consideração maior
por parte do Govemo. Contudo. a posição dos Partidos oposicionistas implica também
uma cobrança pública no sentido de que o Govemo tanto
quanto possível ultime as investigaçôes e aponte à nação
os responsáveis pelos atentados terroristas que vêm intranqúilizando toda a sociedade.
Do líder do PT na Câmara,
Deputado Airton Scares:
— A nota resposta do Presidente da República é prêmio
pela habilidade dos Senadores
José Sarney e Tancredo Neves
em nos ludibriarem na reunião
dos presidentes dos Partidos.
A nota é compatível com a
dimensão da nossa participaçáo no episódio. Fomos ludibriados porque queríamos
uma ação da sociedade em repúdio contra o terrorismo. Ao
contrário. Tancredo e Sarney
deram um cheque em branco
ao Presidente da República, e
este não pode ou não quer apurar os atos terroristas.
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frustra

Brasília — O presidente nacional do
PMDB, Deputado Ulysses Guimarães,
afirmou ontem que a nota divulgada
após o encontro do Senador José Sarney com o Presidente Figueiredo frustrou a confiança da nação, que esperava
cfe parte do Chefe do Governo providèncias concretas sobre o atentado do Riocentro. Para ele, a frustração é muito
grave, quando se trata de segurança e
ordem pública. Esclareceu ainda que o
apoio dos Partidos foi para a apuração
do atentado no Rio.
Em declaração por escrito, o presidente do PMDB disse, também, que o
Governo é o responsável pela clamorosa
impunidade de quase 100 atentados "e a
impunidade encoraja novos crimes".
Segundo o Sr Ulysses Guimarães, "se o
Presidente Figueiredo quer manter a
nação em paz, como diz sua nota, deve
determinar a efetiva e rápida apuração
e punição dos que atentam escandalosamente contra a sua segurança, como
já há 10 dias o fizeram no Rio de Janeiro".
A nota
É a seguinte a nota do presidente do
PMDB, comentando a nota da Presidència da República sobre o atentado
terrorista no Riocentro:
"O
que a Ordem dos Advogados do
Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e os Partidos políticos
autorizaram o Senador José Sarney dizer ao Presidente João Baptista Figueiredo, sobre o nefando atentado verificado no Riocentro, não foi qualquer apoio
ao projeto de abertura, sequer referido.
Foi insofismável, inclusive pelo relato
imparcial da imprensa, do rádio e da
televisão, que as referidas entidades
apoiavam o Presidente da República
estritamente para o cumprimento de
seu dever fúndamental de apurar o crime cometido no Riocentro e punir os
responsáveis. Como presidente do
PMDB, reiterei, para evitar equívocos,
freqüentemente arquitetados, as profundas divergências institucionais, politicas, econômicas e sociais, com o Governo e seu processo protelador de abertura, de que são terríveis reflexos o

a

Reafirmando sua confiança na realização
de eleições em 1982, o presidente do PP disse
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nação

desemprego de milhares de tral^aShaí'^
res e a alta insuportável do ousto de
vida. Creio que o Senador José Sarney
relatou no Palácio do Planalto o que
realmente ocorreu na reunião no Senado da República e foi noticiado.
A nação não aguardava da esperada
fala presidencial o diagnóstico óbvio de
que a luta contra o terrorismo é difícil.
Governo existe para enfrentar e resolver problemas difíceis, como. por exempio, vencer uma guerra, punir o terrorismo, eliminar a inflação, conter o custo
de vida. Num regime democrático, o
Govemo derrotado pelos problemas é
substituído por outro, como acaba de
acontecer na França, em que seu Presidente, Valéry Giscard. perdeu o emprego porque seu Governo desempregou
milhões de trabalhadores. Em outros
países há o terrorismo, mas como regra
há punição. No Brasil, em quase 100
atentados, coincidentemente e como
agravante direcionados somente contra
a oposição e setores que lutam contra a
injustiça social, como a Igreja, nada se
apurou, muito menos puniu.
O Governo é o responsável por essa
clamorosa impunidade. E a impunidade
encoraja novos crimes.
A escalada terrorista, no Brasil, comprova isso. Iniciou com telefonemas,
cartas e bombas de efeito intimidativo,
ousando a seguir, porque não foi contida, através de incêndios em bancas de
jornais, ataques a sedes partidárias, a
residências e a pessoas, como o bárbaro
assassinato ocorrido na OAB, culjpnando no vergonhoso episódio do Riocentro, que poderia atingir multidão
que assistia pacificamente a um espetáculo musical, com trágicas conseqüências.
Se o Presidente da República quer
manter a nação em paz, como diz sua
nota, deve determinar a efetiva e rápida
apuração e puniçáo dos que atentam
escandalosamente contra sua segurança, como já há 10 dias o fizeram no Rio
de Janeiro.
A expectativa da nação era de que o
Presidente da República anunciasse
providências concretas. O pronunciamento frustrou essa confiança, o que é
muito grave, quando se trata de segurança e ordem públicas".

Tancredo fica
"A nota decepciona porque não está ã
altura da grandeza e das elevadas inspirações
patrióticas que uniram os Partidos de oposição para o respaldo que deram— ao Presidente
declarou onna luta contra o terrorismo"
tem o presidente do PP, Senador Tancredo
Neves, sobre a nota divulgada na véspera pelo
Palácio do Planalto.
— A nota — acrescentou — repete o óbvio,
dando ênfase aos mais elementares deveres
do Chefe da Naçào. Indagado se o documento
o apoio das
significa que o Palácio dispensa
oposições, ele respondeu: "Honestamente,
não interpretei assim."
Abertura irreversível

?

decepcionado
que "só o exagero dos casuismos visando ao
favoreclmento do PDS poderá impedir a reallzaçáo do próximo pleito. Essa ê a ameça que
popular". Mas fez
paira sobre a manifestação
uma advertência: "Se os artifícios e truques
vierem a ser a conotação predominante na
futura legislação eleitoral, o Govemo e seu
Partido estarão acuando as oposições e essas,
acuadas, sem alternativas, terão que revidar
em nome da sua sobrevivência a todos os
extremos das medidas de defesa. Isso signlflca uma radicalização indesejada e indesejável
do processo político brasileiro, que é dever de
todos os autênticos democratas impedir que
se concretize."
Manifestou finalmente mais uma vez sua
esperança de que sejam identificados e punido Riodos os autores do atentado terrorista
centro, por se considerar um "otimista impeni tente".

Brizola prefere aguardar os fatos
O presidente nacional do PDT, Sr Leonel meios de comunicação. Há uma suspeita geBrizola, não escondeu a sua decepção com os neralizada: primeiro de que vem funcionando
termos da nota distribuída pelo Palácio do um aparato terrorista dentro da estrutura do
Planalto, anteontem, depois da audiência do Estado, agindo portanto à custa do dinheiro
Senador José Samey com o Presidente Joáo público, quando a população vive privações;
segundo, que se venha a encobrir, como até
Figueiredo.
agora, este episódio chocante do Riocentro,
"ficou
das expecta- envolvendo militares do DOI-Codl.
aquém"ainda
Para ele, a nota
é cedo
tivas". Ponderou, porém, que
O povo brasileiro — prosseguiu — está
para maiores conclusões" e reafirmou a sua
confiança na intenção do Presidente da Re- assim formando sua opinião. Sempre tenho
pública de esclarecer o episódio das bombas considerado que seria do interesse do próprio
Govemo enfrentar o problema, evitando asno Riocentro.
— Não temos motivos para retirar o nosso sim um julgamento popular.
O ex-Govemador gaúcho apontou os reDecrédito de confiança na intenção do Presidente. de agir para sanear esta situação — disse o xos negativos para o país com a repercussão
—
Sr Leonel Brizola, acrescentando: Estamos que o episódio vem ganhando no exterior e
como o Inquérito vem sendo
diante de uma nota que procura transmitir lembrou a forma
uma disposição. Devemos aguardar que os conduzido, "à distância do conhecimento púfatos venham a corresponder ao que o pais blico, o que vem dando mais motivos para
espera. Devemos aguardar, ainda mais por- aumentar as suspeitas".
que o Presidente invocou as Forças Armadas
E falo com inteira boa-fé,
consie por ser ele justamente o Comandante Su- dero que este clima de suspeitasporque
não é convepremo das Forças Armadas.
niente para ninguém, muito menos o país,
lider trabalhista comentou depois que principalmente considerando que todos nós
"a Onaçào
—
estamos trabalhando pela normalidade deestá escandalizada e perplexa":
Toda a população está bem informada pelos mocrática.
Ivete espera conclusão do IPM
— A nota do Presidente João Figueiredo apoio dos Partidos ao Presidente João Figueidemonstra que a situação é delicada. E que redo,"uma contingência natural, quase exiele espera a conclusão do inquérito para se géncia do momento".
manifestar. Fazer declarações violentas, nesa legitimação do Goverse momento, não seria prova de coragem, mas no — Era necessária
para que toda a sua ação, dentro da lei,
de temeridade. A Bíblia, afinal, louva os prupudesse ser conduzida no sentido da apuradentes.
ção da onda de atentados que começou a
A declaração foi feita, ontem, no Rio. pela assolar o pais há dois anos. E essa legitimldaIvete Vargas. de só poderia ser dada pelos Partidos, que
presidenta nacional do PTB,
Ela afirmou, ainda, que "os trabalhistas só representam, por seu conjunto de idéias, totèm, no momento, um propósito: assistir ao dos os segmentos da sociedade brasileira.
encaminhamento efetivo do pais para o leito
A dirigente do PTB frisou que "os Partidos
da normalização democrática".
não deram, contudo, um apoio amplo ao
Presidente da República. Centraram-se numa
O apoio
questão específica. Nós. da Oposição, continuaremos, portanto, independentemente das
Para a Sr® Ivete Vargas, "os atentados, bombas, a nossa
pregação comum. Queremos
sejam de direita ou de esquerda, se destinam um novo modelo econômico, um novo modelo
muito menos ao Govemo, no seu todo. e social e a garantia de que as eleições de 1982
muito mais aos Partidos que se situam no se realizarão sem o exercício de mágicas ou de
chamado arco constitucional". Considerou o medidas casuistica de última hora".
Lula acusa colegas de ingênuos
Porto AlegTe — O presidente nacional do te, para prestar solidariedade ao Presidente
PT. Luis Inácio da Silva, ao comentar, ontem, Figueiredo. F\ii lá para exigir soluções para
a nota oficial do Presidente Joáo Figueiredo os atentados".
dos Partidos contra o terrorissobre o apoio
Segundo ele, ao ser convidado para o enmo disse: "Não me admiro de seu conteúdo contro,
que o objetivo fosse "presvago, porque, na verdade, o Govemo não fez sionar oacreditou
Govemo
para que esclarecesse o
nada para conter o terror e é uma íngenulda- povo sobre os culpados
terrorismo. Pode das oposições solidarizarem-se com este rém, isso nào aconteceupelo
e o que vi foram
regime."
—
alguns lideres de oposição não quis citar
Observou que o Govemo militar "vasto
pós-64 quais — apenas aplaudindo e elogiando o
Presidente".
empenhou-se na implantação de um
aparato repressivo e. agora, mesmo que prenenhum momento, lembrou Luis Ignátenda desativá-lo nào tem forças para isto". cio Em
Silva, chegou
a apoiar o Presidente
Na sua opiniào, não houve decepção com a JoáodaFigueiredo:
"ao contrário,
o que fiz foi
resposta governamental frente à manifestaregistrar, em nome do PT. nosso repúdio ao
"o
Partidos,
regime
de
apoio
dos
porque
çáo
terrorismo e disse que só elogiaria o Presidenestá mesmo sustentado no poderio das For- te Figueiredo,
nào só naquele dia. mas a
e
não
do
Armadas
povo."
ças
qualquer hora, desde
que desativasse o aparelho de repressão "
Engano
Acrescentou que as reuniões
rias devem ser sistemaáticas, "nàopluripartidásó quando
"enganado"
Dizendo-se
quanto aos propo- explode uma bomba: devemos nos encontrar
sitos da reunião dos Partidos em Brasília, sempre para debater a fome, os baixos salánacional do PT rios e a inflação, que estáo causando um
semana passada, o presidente
comentou que participou, "nào simplesmen- terrorismo bem pior todos os dias".
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Io Caderno
Bazilio Calazant

Primeiro

boletim

do

HCE
DKSDARUMA

diz

Capitão
bem
que
passa
Através da 5a Seção do I Exercito, o HospiO diretor do HMC, Dr Nova Monteiro,
tal Central do Exercito divulgou ontem o
considerou encerrada
a participação do hosseguinte boletim médico sobre o estado de
pitai no caso. e "não vé por que continuar a
saúde do Capitão Wilson Luís Chaves Machadar entrevistas", segundo um de seus assessodo, ferido em decorrência da explosão de uma
res. E entre os médicos, ainda reside profundo
bomba no Puma. na noite de 30 de abril
mal-estar, causado pelas fotogTaflas tiradas
passado, quando se encontrava no estacionado capitão em pleno CTI e pelos diálogos do
mento do' Riocentro. onde por sua vez se
capitão vazados para a imprensa.
realizava um show comemorativo do Dia do
Em todas as conversas, ontem, os médicos
Trabalho:
e enfermeiras procuraram esquivar-se de per"Internado às 21h de ontem (segundaguntas sobre as últimas horas do Capitão
feira), transferido do CTI do Hospital Miguel
Wilson no HMC. alegando que não estavam
Couto para o Hospital Central do Exército
de
plantão na noite da transferência i2a-feirai.
"Vamos
(HCE), em boas condições gerais. Apresentaver se começamos a relaxar um pouva temperatura axilar 38° C. Às 7h30m de hoje
co dessa confusão ia presença do Capitão
(ontem), 11° dia após o acidente, apresenta o
Wilson e da imprensa, dia e noite no hospiseguinte quadro clínico: paciente lúcido,
tal)", observam.
orientado, com quadro estável, temperatura
axilar 36°,8 C, aguardando resultado de exaBrasília
mes complementares". Al: General-deBrigada Médico Nilton Guilherme, diretor do
Para o Exército, não houve nenhuma anorHCE.
malidade no fato de o Capitão Wilson Machado ter sido transferido para o Hospital Centrai do Exército, pois como militar que é.
Miguel Couto
nada mais correto que ser atendido no estabelecimento
A transferência do Capitão Wilson Luis
ao qual tem direito,
"desde que hospitalar
houve oportunidade para tal".
Chaves Machado para o Hospital Central do
A explicação foi dada pelo porta-voz do
Exército não diminuiu a tensão de médicos e
Centro de Comunicação Social do Exército,
funcionários do Hospital Miguel Couto. Continua a proibição de visitas ao CTI (normal
que considerou que o atendimento do Capitão do Exército num hospital não militar se
dentro da rotina de um hospital) e a equipe de
deu em caráter de urgência. "O resto", no
segurança continua controlando a entrada e
entender do porta-voz. "é especulação".
saida das áreas proibidas do HMC.
Leia editorial
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Delta

e

assume ação
Em carta enviada simultaneamente a
deputados e senadores em Brasília e à redaçào da revista Fatos e Fotos, no Rio, um certo
Luiz
Carlos Serpa reivindica, em nome da
"liderança
nacional" do movimento Pátria e
— Comando Delta, a autoria da
Liberdade
"operação Riocentro"
e promete combater "a
canalha comunista e todos aqueles que pretendem levar este pais para o comunismo, a
pretexto de uma inexeqüivel abertura democrática".
A carta, em envelope comum, com taija
verde e amarela, foi colocada dia 11 na agència Avenida das Nações Unidas (Bonsucesso),
como se verifica pelo carimbo aplicado sobre
os selos. O remetente usou um endereço que
existe de fato, na Rua Toneleros. em Copacabana. onde mora um barbeiro, italiano de
nascimento e pai de cinco filhos.
A carta
Eis na integra a carta de Pátria e Liberda— Comando Delta:
de "Nossa
liderança nacional, em razão de
autocrítica tirada dos resultados da operação
Riocentro, reivindica a sua autoria e decidiu
informar que:
1. Infelizmente, as vítimas não foram as
que visávamos e nos penitenciamos com o
Exército brasileiro e os familiares do Capitáo
Wilson e sargento Guilherme.
2. Os órgáos de segurança, que um dia
perseguiam os nossos mesmos objetivos, hoje
são meros joguetes desorientados nas mãos
da camarilha do Planalto que pretende entregar nosso povo ao jugo comunista.
3. Apesar do relativo insucesso, reafirmamos nossos propósitos de salvar a pátria,
combatendo com todos os meios ao nosso

Inesperada"

envia

carta

no

Riocentro
alcance, sem desfalecimento, a canalha comunista e todos aqueles que pretendem levar
este pais para o comunismo, a pretexto de
uma inexeqüivel abertura democrática.
4. Desculpem-nos os antigos companheiros. mas não hesitaremos em tê-los como
inimigos, se vestirem a camisa pelo avesso.
Quem náo estiver conosco estará contra nós.
Ousar lutar, ousar vencer.
Brasil, acima de tudo."
Indignação
No endereço em Copacabana usado pelo
fictício Luiz Carlos Serpa para localizar o
remetente, mora um barbeiro, com a mulher e
cinco filhos. Trata-se de um apartamento de
dois quartos e demais dependências, alugado
por Cr$ 30 mil e mais as taxas de condomínio,
de Cr$ 4 mil 200.
Em seu trabalho, onde entra às 9h <e do
qual sai às vezes às 21h), o barbeiro, de 49
anos (há 30 no Brasil), muito nervoso com a
utilização de seu endereço, afirmava, indignado:
— Isso é revoltante, não se faz. Logo eu,
que vivo para o trabalho e para a minha
família. Não tenho inimigos e não acredito
que algum amigo tivesse feito isso só por
brincadeira. Com sobrenome Serpa eu só conheço aquele do vestibular (Carlos Alberto
Serpa de Oliveira, da Fundação Cesgranrio).
Na parte superior da carta, além do slogan
Pátria e Liberdade, escrito em letras decalcadas, com algumas fora de nível, há ainda uma
espécie de logotipo — um círculo em branco
no qual estão inscritos quatro outros círculos
menores, opostos dois a dois, e entre eles
quatro pequenos sinais, cubeiformes.
"Dia

11
OAB

decide

criar

o

Nacional
Contra
o
Terror"
Brasilio/A. Dorgivan
O Conselho Federal da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) decidiu ontem criar o
Dia Nacional Contra o Terror, em data a ser
fikada pelo presidente da Ordem, Bernardo
Cabral. A proposta partiu do conselheiro AuKvl
gusto José Ariston, da delegação do Rio
Tpill"v •
%M"-- '^*11
kfe. v Z vbi
Grande do Norte, e prevê a autonomia das
seccionais para a programação de suas formas de repúdio ao terrorismo.
.v'.S
m
S^HI ^M m
O Conselho aprovou ainda a nota redigida
pelo conselheiro Benedito Calheiros Bonfim,
Jg
de Mato Grosso do
Sul, exigindo do Presidente da República "medidas eficazes no sentido
de restabelecer a ordem jurídica e segurança
nacional",
e a identificação dos grupos terro- •!
ristas. "sua desarticulação e a punição dos
seus agentes."
Dia contra o terror
A proposta de criação do Dia Nacional
Contra o Terror foi apresentada por Augusto
Ariston no início do plenário, e só votada no
final da sessão. Alguns advogados votaram
contra a criação da data. alegando que todos
os dias sáo dias de luta contra o terror. No
entanto, prevaleceu o consenso de que esta
medida atrairia a atenção de todos os segmentos da sociedade para o problema.
As opiniões se dividiram entre a nota de
Calheiros Bonfim e a de Mota Leal, da delegação da Bahia, ou ainda a ausência de uma
nota. Mota Leal considerava necessária nova
manifestação de apoio ao Presidente da República, contestada por Seabra Fagundes,
último presidente da OAB:
— Jamais afirmamos que tenha havido
envolvimento da instituição militar nestes
Cabral visita Abi-Ackel
episódios, ao contrário, sempre cobramos o
seu saneamento. O grande risco é que a
desafiadora à autoridade pública e á populaprópria instituição se envolva, na medida em
ção. Nesse sentido, não sáo admissíveis conque adote uma atitude de acobertamento. A
clusóes antecipadas de autoridades sobre o
prévia solidariedade, portanto, é extremamente delicada para um órgão como a OAB.
grave acontecimento a apurar. Nem a HistóAté agora, as forças que se movem no sentido
ria tolerará manobras de escamoteamento da
de encobrimento da verdade náo foram converdade."
testadas.
A nota termina com uma oferta de "decidido
apoio" da OAB ao Presidente da RepúbliA nota aprovada
ca, com a ressalva: "Na medida em que S.
Exa. tomar as necessárias providências com
Apôs quase duas horas de discussão, o
sse objetivo, de fazer prevalecer sua autoridaConselho aprovou a nota de Calheiros Bonde de Chefe supremo do Estado, pondo termo
fim. advertindo que a apuração dos fatos que
definitivamente à escalada do terror que inprovocaram a explosão no Riocentro náo
quieta e amedronta a vida nacional".
pode ser conduzida rotineiramente,"como se
se tratasse de um acontecimento isolado ou
A sessão de ontem foi presidida por Mário
eventual, pois atenta contra a sociedade e o
Sérgio Duarte Garcia, vice-presidente da
Estado".
próprio
OAB, porque Bernardo Cabral viajou ontem
"O terrorismo",
prossegue a nota "agora
de manhá para Brasília, onde participou do
com indícios fortes de sua origem, náo pode
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
como
uma
ameaça
permanecer
Humana.
permanente e
CDDPH tem dados
Brasília — O presidente da OAB, José
Bernardo Cabral, apresentou ontem ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) fatos novos sobre o seqüestro e
morte do jornalista Mário Alves, ocorrido em
janeiro de 1970, e pediu a constituição de uma
comissão de inquérito para apurar os fatos.
Ele indicou os nomes de três testemunhas
para serem ouvidas pelo responsável pelo
inquérito.
O Sr Bernardo Cabral encaminhou ainda
denúncias sobre a existência do Esquadrào
da Morte na Paraíba e maus tratos nas prisões de Uberlândia, em Minas Gerais, e no
Presídio Cândido Mendes no Rio de Janeiro.
Suas denuncias só serão apreciadas na próxima reunião do CDDPH provavelmente em
junho.
O CDDPH decidiu ontem encaminhar um
documento "a critério do Ministro da Justiça' propondo que os impostos pagos pelos
moradores da Baixada Fluminense sejam re-

sobre Mário Alves
vertidos à própria área. em forma de recursos
para aplicação em obras sociais. O Conselho
espera, com esta medida, reduzir a criminal!dade na regiáo.
Outra proposta aprovada pelo Conselho
foi a de que seja encaminhado ao Secretário
de Segurança do Rio de Janeiro, General
Waldir Muniz, um telegrama manifestando o
desejo de que todos os dados relacionados ao
atentado do Riocentro sejam apurados. A
proposta de enviar um telegrama de apoio ao
Presidente Figueiredo não chegou a ser discutida. embora tenha sido apresentada por um
conselheiro.
Por decisão unânime, as reuniões do
CDDPH continuarão a ser sigilosas, mas suas
conclusões serão publicadas em resenha, no
Diário Oficial. Os nomes de pessoas envolvidas
em qualquer denúncia será mantido em
"segredo"
para que não sejam colocadas sob
suspeição antes de apurados os fatos.

Comunicação Avançada
Aparelhos de 2 a 5 troncos e de 6 a 12 ramais Modelos com teclado ou
disco e uma série de outros recursos sem custo adicional, viva-voz.
busca-pessoa. retecíagem e garantia de sigilo nas ligações externas São
os únicos aparelhos que possibilitam a visualização do ramal ocupado.
E ainda tem assistência sf**3/\
mi**»
técnica permanente, preços
/ flAfil Iwl A
e condicões de pagamento
(sz&ts UrV
instalação telecomuwcaçoes S'â.
Ri\*T<J*\k>r dutorwxlo
TvWiomunicxi-Vs Líoa
Rua Paissandu. 272 • Flamengo • T^ls 225-1226 € 205-7349.
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Alcides Fonseca (E) reuniu-se à tarde com o Dr Schiller
Fazenda
O fiscal de rendas Alcides
José da Fonseca, que denunciou um atentado à sua casa
na madrugada de ontem, foi
suspenso do serviço têmporariamente pelo Secretário Estadual de Fazenda, Heitor Schiller. Este criou uma comissão
de sindicância para apurar os
fatos e pediu garantias de vida
para Alcides à Secretaria de
Segurança Pública.
Vou contar todos os pod res na comissão — ameaçou
Alcides ao ouvir, no gabinete
do Secretário, a decisão de
suspendè-lo. Exaltado, acusou
Maurício
o Vereador Laércio
da Fonseca de "tráfico de influència", desafiou o Sr Schiller a viver o dia-a-dia da flscalizaçáo e informou ter encontrado cheques de outros fiscais
em agências de automóveis
que sonegam ICM.
CASTIGO
Para mim, é castigo —
disse irritado o fiscal, lembrando que sua família tem corrido
enquanto ele
risco de vida,
permanece "incorruptível", lavrando autos de multas pesadas contra as agências de automóveis usados. E ironizou a
considerou uma
decisão,
"puniçáo":que"Um
prêmio para
quem ajudou a aumentar a arrecadaçáo estadual."
Alcides chegou às 16 horas à
Rua da Alfândega, sede da Secretaria de Fazenda, onde fez
um relato dos acontecimentos.
O Secretário Schiller tomou a
palavra e disse:
Em 33 anos de serviço,
nunca vi nada parecido com
isso. Será que os comerciantes
multados chegariam a esse
grau de desespero?
Participaram da reunião o
Subsecretário Ugo Chagas, o
superintendente de Fiscalização, Paulo Afonso Fernandes,
e o superintendente de Cadastro e Informações Fiscais, Aldir Moura. Suando muito,
mostrando
o pulso e dizendo
que "náo tinha dinheiro nem
comprar
para "andava um relógio" e
de carro empresque
tado pelo irmão", Alcides
acusou:
Eu pedi proteção verbalmente ao Paulo Afonso, diversas vezes.
Vestindo um terno de bom
corte e sapatos de cromo alemão, Alcides disse suspeitar
que todas as pessoas multadas
na Operaçáo Impacto, destinada a verificar a sonegação
de impostos nas agências de
autos usados, possam estar interessados na sua morte. Lembrou que tinha lavrado autos
no valor total de Cr$ 200 milhóes.
ACUSAÇÕES
Alcides voltou a repetir que
o Vereador Laércio Maurício
da Fonseca (PP), presidente
da Câmara de Vereadores, pediu que ele fosse afastado da
fiscalização por ter autuado a
Nestor
no Méier.
"Sei queAutomóveis,
ele pediu até a interferência do Governador Chagas Freitas", aduziu, enquanto
o Secretário Schiller garantia
que nunca foi procurado por
Laércio da Fonseca.
Os senhores ficam sentados no ar condicionado e não
sabem das ameaças que sofremos — disse ainda o fiscal de
rendas, citando o caso da empresa Louças Humaltá, quando recebeu um telefonema do
proprietário do restaurante
Castelo da Lagoa, identificado
apenas como Chico, advertindo-o de que náo deveria muitar a Humaltá porque ele, Chico, de sotaque espanhol, iria se
queixar ao Sr Aldlr Moura, superintendente de Cadastro e
Informações Fiscais. O Sr
Moura, presente à reunião,
confirmou ser amigo do proprietário do Castelo da Lagoa,
acrescentando, porém, que
não lhe é vedado ter amigos e

apura
que nem é a primeira vez que
uma pessoa multada se utiliza
de nomes de funcionários fiscais.
Insistindo que o caso parece
"fantasioso",
Schiller reafirmou que o seu interesse é a
imagem pública da Secretaria
de Fazenda, e censurou o fiscal
por náo ter se comunicado
com ele após o atentado. Solicitou garantias de vida, determinou que todos os empresarios autuados por Alcides sejam ouvidos na comissão de
sindicância, além de mais quatro agentes fiscais, e suspendeu o fiscal temporariamente,
até a apuraçáo final. Inconformado, o fiscal de rendas observou que seus inimigos tinham
obtido o que queriam:
Me considero um homem
morto.
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O Secretário Heitor Schiller
fez"Lamentamos
esta declaração oficial:
o noticiário
do caso do fiscal de rendas,
Alcides José da Fonseca, na
imprensa escrita e falada,
acerca de um pretenso atentado que teria sofrido. Este füncionário que"Operaçáo
é fiscal de rendas,
lotado na
Impacto", tinha a obrigação ftincional de recorrer aos seus superiores hierárquicos ao invés de
tomar a atitude que tomou.
Por esta razão, somos obrigados a suspendè-lo do exercício
de fiscalização até a apuraçáo
dos fatos. Consta-nos que o
mesmo funcionário deu queixa
policial e temos certeza que os
acontecimentos citados serão,
decididamente, apurados por
quem
"Foi decasodireito.
isolado e nenhum
agente fiscal solicitou qualquer tipo de garantia. Estamos
absolutamente tranqüilos
quanto à atividade de flscalizaçào que estamos desenvolvendo. Em relação aos fatos,
determinei ao superintendente de Fiscalização Estadual,
Paulo Afonso Fernandes Oliveira, a instauração imediata
de comissão de sindicância para a apuração das repercussões dos acontecimentos na
área fazendária."
NEGÓCIO IRREGULAR
Ao saber pela manhá do
atentado, o Secretário "éHeitor
Schiller comentou que a primeira vez que esse tipo de fiscalizaçáo contra agências revendedoras de automóveis está sendo feito no Estado e, por
Isso, estã havendo reação dos
comerciantes". Acrescentou
que no Estado do Rio sáo comerciallzados cerca de 40 mil
carros usados por ano e 100%
dos negócios são irregulares".
Náo acho que o trabalho
da fiscalização seja tão antipático a ponto de que os fiscais
sejam vitimas de atentados como o que ocorreu nesta madrugada. Também, náo há necessidade de pedir segurança
para os funcionários porque
náo encaro os empresários como criminosos, disse.
A atuação de quatro fiscais
em agências de automóveis no
Grande Rio, segundo Schiller.
já resultou, durante a Operação Impacto, na apreensão de
300 carros. Entre multas e impostos com a cobrança aos sonegadores, a Secretaria já arrecadou Cr$ 300 milhões, dos
quais Cr$ 200 milhões de agèncias revendedores de carros
usados.
Afirmou o Secretário que os
revendedores compram carros
usados de particulares sem recibo e os vendem sem emitir
nota fiscal, sonegando o ICM.
Se a venda do carro fosse feita
numa transação legal, o comerciante teria de pagar apenas 1,559c de ICM sobre o preço de venda. Detectada a operação Ilícita (sem comprovantes fiscais), é obrigado a pagar
15,5% sobre o valor do carro.
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(1) Policial; (2) molotov,- (3, 4, 5, 6 e 7) atacantes; (8) família se
esconde no centro da casa
Agências acusadas se defendem
— Ou a gente trabalha para pagar ao
da negociação por consignação. "O que é
Estado ou trabalha para comer.
óbvio, pois como poderia pagar ICM sobre
Foi esta a reação do comerciante Nestor
uma mercadoria que não me pertence?" CoSampaio a respeito das multas aplicadas pela
mo solução, uma vez criado o problema, sugeSecretaria de Fazenda sobre sua empresa, a
re a criação de um imposto fixo sobre a
Nestor Veículos, impedida de trabalhar hâ
transferência de automóveis. Alguma coisa
quase dois meses, pois todos os seus automócomo o ICM, mas em proporções mais reduziveis tiveram os documentos apreendidos.
das a fim de náo onerar o preço dos carros.
Em outras agências, entretanto, o clima é
de maior tranqüilidade. Muitos comerciantes
Arbitrariedades
consideram que uma ação judicial é o caminho certo para a solução do problema, "pois
O Sr Norberto Araújo, da Amigáo Veícuas multas sáo ilegais". Ninguém fala nada
los, considera arbitrária a atitude do fiscal
sobre os atentados contra o fiscal Alcides
Alcides José da Fonseca. Segundo ele, as
José da Fonseca.
multas aplicadas a sua agência atingiram
veículos que não são de sua propriedade,
Falha contábil
entre eles alguns já vendidos e um bugre que
mandou construir para uso próprio.
Segundo o Sr leve Reis, da Copa Sul,
Para Araújo, a única irregularidade que
especializada em carros importados, o que
talvez possa ter cometido foi a demora no
realmente tem ocorrido é uma falha contábil,
registro dos automóveis. Por medida de ecouma confusão por parte das agências. O conomia, a documentação somente é regularizamércio de automóveis funciona até aqui
da com a transferência dos veículos do depóapoiado fundamentalmente no mecanismo
sito para o pátio de exposição. E isto ainda
da consignação, ou seja, o cliente deixa seu
náo existia quando o fiscal visitou a loja.
carro na agência e esta o negocia, realizando
A Amigáo Veículos Já está movendo açáo
uma prestação de serviços.
contra a Secretaria de Fazenda, no sentido de
Sendo assim, o pagamento do ISS, Impôsreduzir ou mesmo anular a punição que lhe foi
to Sobre Serviços, tomou-se muito mais conimposta. Argumenta que o ICM Incide sobre a
veniente para as empresas, uma vez que atincirculação de mercadorias, e que a simples
gia cifras muito inferiores às que seriam paposse ou exposição náo implica pagamento. E
gas pelo ICM, Imposto de Circulação de Meristo lhe foi exigido.
cadorias. Mas este recurso não poderá mais
Já o Sr Nestor Sampaio, da Nestor Veícuser utilizado e em conseqüência os preços dos
los, admite ter cometido um delito quando
automóveis váo subir. leve Reis afirma que,
náo registrou os automóveis a serem negociacomo advogado, tem certeza de derrubar ou
dos. Entretanto, nega que alguma vez tenha
pelo menos reduzir drasticamente o valor das
sonegado qualquer tipo de imposto, princimultas.
Outro comerciante disse ter consultado a
palmente o ICM Acusa o fiscal Alcides de ter
Coletoria da Secretaria de Fazenda, recebeninvadido seu escritório, de arma em punho,
do como resposta a confirmação de que o
exigindo uma propina para náo autuá-lo. E
ele se recusou a pagar.
pagamento do ISS supre as obrigações fiscais
Vereador desmente as ameaças
O Presidente da Câmara dos Vereadores,
Respondi que isso náo era da minha alçada.
Laércio Maurício da Fonseca (PP), negou que
Parece que agora está querendo se vingar, me
tivesse feito ameaças ao fiscal Alcides José da
envolvendo nesse episódio.
Fonseca, caso este Insistisse em aplicar multa
O vereador confirmou que conhece Nestor
ao comerciante Nestor Sampaio. Negou tam8ampaio,
dono de uma agência de automóbém que tenha usado uma Kombi pertencenveis. "Já fui administrador regional do Méier
te ao comerciante para a sua campanha eleie obviamente conhecia muitos comerciantes.
toral ou que tenha pedido a transferência do
Soube que alguns deles reclamaram do inspefiscal ao Secretário Heitor Schiller:
tor, pois estariam sendo por ele pressionados.
— Esse senhor trabalhava na Inspetoria do
Confesso que náo sei ao certo a que tipo de
Méier e foi exonerado. Na época veio a mim
pressão se referiam. Fui informado apenas
pedir que intercedesse para que ficasse lá.
que conseguiram a sua saída".
Tiros e bombas nos dois ataques
Pouco depois das 21h de segunda-feira, o
sumiram num matagal. O delegado Gentil
fiscal de rendas Alcides José da Fonseca
esteve presente e arrecadou os coquetéis,
chegava à sua casa, na Estrada de Jacarepafeitos com gasolina e do mesmo tipo do usado
1660,
condomínio
elegante próximo à
guá,
no atentado contra o carro do fiscal.
Barra da Tijuca. Ele dirigia seu carro RJ RRO Corpo de Bombeiros Iluminou o matagal
5121, conduzindo sua mulher Magda Elizacom holofotes e turmas de policiais da 32*.
beth e um casal de amigos, o advogado Ru31", 16" DPs e três radiopatrulhas vasculhabem Pereira e Maria Amália. Vários homens
ram a área.
estavam tocaiados em dois carros, um Corcel
A casa
branco e outro escuro.
Os desconhecidos dispararam armas e alnA casa de Alcides tem três quartos, duas
da tentaram incendiar o Opala do fiscal usansalas, banheiros e cozinha. Rodeada
em pelo
do um coquetel molotov. As quatro vítimas
menos dois terços por uma sala-varanda envíconseguiram sair do carro e se refugiaram no
draçada, está atualmente guamecida de gracondomínio. Os agressores fugiram e a polícia
des. depois de uma invasão de desconhecidos.
da Barra da Tijuca foi acionada.
O fiscal, que agora usa móveis e colchões
Por volta das 2h de ontem, enquanto o
como barricadas em portas e janelas, chegou
fiscal e o advogado prestavam depoimento na
a comprar um extintor de incêndio do tipo
18" DP, o detetive Altivo, que ficara dando
industrial, prevenindo-se contra ameaças de
segurança às duas mulheres e também aos
morte e de incêndio, além das de seqüestro
três filhos de Alcides, escutou passos do lado
dos três filhos, Pedro, 6 anos, Gabriela, 8, e
de fora da casa. Saiu e foi recebido a tiros por
Tatiana, 4. A última ameaça telefônica foi
taxativa: "O nome do Alcides está nas maós
quatro ou cinco homens.
O policial atirou também e pediu reforço
do Audi Moura — um chefe da Secretaria de
Fazenda — que vai transferi-lo. A família não
pelo rádio do carro da polícia. Ainda viu um
dos homens com uma garrafa na máo, com
deixa os filhos irem ao colégio desde sexta*
fogo no bocal. Era mais um coquetel molotov
feira.
— Meus filhos dormem embaixo das caque seria atirado contra a casa. Um outro
desconhecido largou uma segunda bomba e
mas, com medo. Agora, depois deste tiroteio,
fugiu.
estão amontoados em um pequeno corredor,
O tiroteio continuou até a chegada de
com minha mulher e minha prima Derll —
reforço da 16" DP, quando os desconhecidos
disse Alcides.
Jogo pela TV adia depoimento
O delegado titular da 16" DP (Barra). PeSegundo o delegado Gentil, seria aconsetrónio Romano, não pôde tomar ontem o
lhável que o próprio fiscal ficasse em casa,
•depoimento do fiscal Alcides,
marcado para
assistindo ao jogo O depoimento será tomaas 15h. Segundo o delegado adjunto Gentil de
do hoje. ás 15h. Quando Alcides compareceu
Oliveira,
o
titular
estava
impedido
porque
"tinha de assistir ao
à 16a DP na noite de segunda-feira, houve
jogo Brasil e Inglaterra",
outro problema: faltou luz na Barra.
pela televisão.
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Estatizado
O Presidente do Senado, Sr Jarbas
Passarinho, diz que pessoalmente considera o Sr François Mitterrand um
reformista social tal como ele próprio.
Na sua opinião ambos, ele e Mitterrand, querem transformar pacificamente a sociedade em que vivem, para
torná-la mais justa. Não vê, portanto,
o novo Presidente da França como um
esquerdista revolucionário, discípulo
de Marx e Lènine, tal como o pintam
alguns apressados.
Mas como homem de Partido, ele
distingue: a doutrina socialista do PS
francês é antagônica ao programa do
PDS. Segundo Passarinho, o PDS prega e deseja a harmonia entre o capital
e o trabalho, permanecendo o Estado
exclusivamente na posição de árbitro
entre os dois. O PS, ao contrário, tem
como fundamento do seu programa a
estatizaçáo — ou nacionalização — da
economia francesa.
Pena que o PDS do Senador Jarbas
Passarinho não seja efetivamente Governo, como o Partido Socialista será
na França. Poderia então governar o
Brasil com o seu programa de defesa
da economia capitalista e da 'livre
iniciativa.
E acabar com a esdriixula situação
de um pais, soi-disant defensor da
livre empresa, onde 65% da economia
estão estatizados ou são controlados
pelo Estado.
O qual, como Leviatã furibundo,
não quer ouvir falar na função de
árbitro: prefere o arbítrio.
Sorte
No telegrama de felicitações pela
vitória que passou ao presidente da
CBF, Sr Giulite Coutinho, o presidente do IBC, Sr Octávio Rainho, sugeriu
que a última bola lançada pelo ataque
inglês ao gol brasileiro, e que só não
entrou por milagre, foi defendida pelo
raminho de café, bordado nos uniformes dos jogadores brasileiros.
Por ter sido a primeira vez que um
time latino-americano venceu partida
de futebol em Wembley, Rainho atribuiu o imponderável da vitória ao raminho.
E bota imponderável nisso.
História
Professor de História falava aos
seus alunos sobre a França, ensinando
que, por ter sido a pátria de Napoleão,
foi ali que surgiu o bonapartismo.
E que à Revolução Francesa, libertária e regicida, seguiram-se, não nessa ordem, dois imperadores e três reis.
E que quem nâo aprende bem as
lições da História, está condenado a
repetir os erros do passado.
E pagar por eles.
Bancos
O presidente da Federação Nacional dos Bancos, Sr Theophilo de Azeredo Santos, informa sobre o ranking
da rede bancária, em março de 1981.
Maiores bancos em depósito a prazo:
Citibank, com Cr$ 19 bilhões 653; Unibanco, Cr$ 19 bilhões 916; Safra, Cr$ 17
bilhões 370; Lar Brasileiro, Cr$ 17 bilhões 005; Mercapaulo, Cr$ 15 bilhões
402.
E em depósitos globais: Bradesco,
Cr$ 141 bilhões 094; Itaú, Cr$ 87 bilhões 997; Nacional, CrS 52 bilhões 836;
Unibanco, Cr$ 50 bilhões 007; Real.
Cr$ 48 bilhões 847 e Bamerindus, Cr$
41 bilhões 374.
País tropical
Por estar desligada dos assuntos do
futebol, uma contribuinte ligou ontem, às 16h, para o BNH. Depois de
muito insistir, conseguiu que atendessem sua chamada com a seguinte resposta:
— Ligue amanhã que agora não
tem ninguém aqui.
Só então a contribuinte entendeu,
porque o Brasil parou ontem, entre

15h45m e 17h. E as 17h, expediente
encerrado, a festa da vitória começou.
¦ ¦
Se a Seleção vèncesse na Inglaterra
de goleada, o Brasil seria capaz de
esquecer as bombas.
Poluição
O Centro da Cidade de São Paulo
foi colocado ontem em estado de atençáo, pela Cetesb, devido à concentraçáo de monóxido de carbono e às
condições desfavoráveis para a dispersão dos poluentes.
Em vários bairros a qualidade do ar
foi considerada "inadequada" pelos
técnicos. A população ficou diante de
uma situação grave e inquietante. •
Mais um pouco de monóxido de
carbono, e os paulistas serão obrigados a sair de casa munidos de máscaras contra gases.
O sombrio futuro descrito por autores de ficção científica pode começar
amanhá.
A saída
A Sra Ivete Vargas tem explicação
original para a situação difícil por que
passa o pais:
Estou lendo muito sobre Astrologia, e descobri que a mudança da era
de Peixes para a de Aquário será — e
está sendo — caracterizada pela radicalização de minorias, em todo o mundo. Daí as dificuldades.
Segundo a presidenta do PTB "a
situaçáo no Brasil está tão ruim, que
alguns Partidos enveredam pelo caminho da monarquia".
Ai está o Sr Leonel Brizola, a
pedir a coroa de Juan Carlos, de Espanha, para a cabeça do Presidente Figueiredo.
E depois de uma pausa:
Eu, por mim, e o PTB, continuamos republicanos.
Pauta
Em rápida escala no Aeroporto 2 de
.Julho, na última segunda-feira, o exPresidente Geisel conversou durante
cerca de 20 minutos com o Governador Antônio Carlos Magalhães e o exMinistro Ângelo Calmon de Sá. Os
jornalistas foram mantidos a distância
ronsiderada segura, para que não fosse ouvido o diálogo, a sotto voce.
Mas no começo da conversa a brisa
que soprava no aeroporto de Salvador
ainda conseguiu levar uma pergunta
de Geisel até os jornalistas. O exPresidente queria saber do Governador sua opinião sobre a vitória de
François Mitterrand na França. Então
o vento mudou de direção e dai em
diante nada mais se ouviu. E mais
tarde nem mesmo o Sr Antônio Carlos
Magalhães, geralmente acessível, quis
revelar o teor de sua conversa.
B ¦ S
As vozes voltariam a ser audíveis,
quando o vice-presidente da Petrobrás, Sr Paulo Belotti, que participava
da reunião, localizou esquecida sobre
uma mesa do saláo Vip, a pauta de
perguntas levada por repórter de televisão, para eventual entrevista com
Geisel. Em voz alta, Belotti leu algumas questões da pauta sobre as bombas do Riocentro: "O que Geisel faria,
se estivesse no lugar de Figueiredo?" e
dai por diante, até a recomendação
final do pauteiro ao repórter: "Jogue a
bomba no peito do homem."
Neste ponto, Geisel pediu a Belotti
que interrompesse a leitura do papel,
que foi guardado no bolso do paletó,
pelo vice-presidente da Petrobrás.
Pagamento
A partir deste mês os pagamentos
aos 370 hospitais credenciados pela
Previdência Social serão feitos diretamente pela Superintendência Regional do IAPAS, substituindo o sistema
centralizado, que funcionava até agora, com o pagamento feito pela direção
geral do INAMPS, no Rio de Janeiro.
A descentralização permitirá o pagamento imediato das contas hospitalares. Em relação às contas que exigem apresentação de justificativa, o
novo sistema permitirá o pagamento
no máximo em 40 dias.
Anteriormente o cheque levava até
seis meses, da Previdência ao fornecedor do serviço.

Lance-livre
O Senador Hugo Ramos (PDS-RJ) jornalistas políticos e funcionários do
oferecerá, dia 20, um jantar em sua Congresso, será lançado hoje no Salão
residência no Rio ao Governador Pau- Nobre do Senado. Os direitos autorais
lo Maluf, com a presença de lideres foram cedidos para o Lar dos Velhisindicais. Eles formularão suas rei- nhos Maria Madalena, de Brasília.
vindicações ao Governador paulista
O Secretário de Desenvolvimento
que será o intérprete junto ao Gover- do Município,
Sr Vicente Barreto, foi
no federal.
A Secretaria Estadual de Educaçáo eleito Patrono da turma de Direito da
Cândido Mendes de Ipanee a Embratur, em trabalho conjunto, Faculdade
vào formar técnicos de turismo a nível ma, que se forma neste semestre.
Na próxima segunda-feira o Cende 2o Grau. A idéia do Secretário Arnaldo Niskier é formar um contingente tro Educacional Calouste Gulbenkian
de mão-de-obra capaz de preencher a promove um debate cultural sobre
lacuna de mercado existente entre a cinema e teatro com a participação de
José Wilker, Tizuka Yamasaki, João
Universidade e o 2o Grau.
O ex-presidente do Banco Central, das Neves e Orlando Miranda.
Paulo Lira, ingressou no Conselho
Há mais de um mês que o Ministro
Consultivo do Banco Aimoré de In- Delfim Neto sai rigorosamente às
vestimentos, na vaga aberta pelo Mi- 6hl5m de sua residência no Lago Sul e
nistro Ernane Galvèas, que se encon- marca a primeira audiência, no Palátra licenciado do cargo.
cio do Planalto, onde tem gabinete,
Já nas livrarias O Papel do Verea- para as 6h30m.
dor na Câmara Municipal, de Diogo
Vinte e sete mulheres foram aproLordello de Mello.
vadas
na primeira prova realizada
O cineasta Eduardo Escorei viaja
hoje para o Festival de Cannes levan- opelo Conselho da Justiça Federal para
provimento de cargos de Juiz Fededo seu filme Ato de Violência que será
de primeira instância. Constituem
exibido na Quinzena dos Realizado- ral
13%
dos 224 candidatos que conseguires, nos dias 24 e 25. É a história de
Chico Picadinho (papel de Nuno Maia, ram aprovação na primeira prova, e
oito delas são cariocas. O outro destaque também viaja) que em 1966 a 1976
assassinou e esquartejou duas mulhe- que do concurso foi a aprovação do
res. O filme foi rodado na Casa de advogado Orivaldo Vieira, cego.
Ontem, às 15h45m, o Deputado JoDetenção de São Paulo, onde houve
rebelião no último domingo.
sé Carlos Lacerda encerrou a sessão da
A campanha eleitoral do Rio Gran- Assembléia Legislativa fluminense
de do Norte anuncia-se a mais cara de por falta de oradores, embora a lista de
todos os tempos. É que um Deputado presença acusasse 42 deputados no
estadual já está ganhando CrS 322 mil, prédio. Era o momento em que começava o jogo Brasil x Inglaterra e todos
por mês.
O livro Horas Vagas, com contos de os deputados estavam em seus gabineparlamentares e ex-parlamentares, tes assistindo ao jogo pela televisão.

MEC

fixa

datas

para

vestibular
Brasília — O Ministro Rubem Ludwlg assinou ontem
portaria que dispõe sobre o
concurso de vestibular para
1982. As provas nas Instituições federais terão inicio dia 3
de janeiro, âs 8 horas, e as
instituições particulares apllcaráo suas provas no período
máximo de 30 dias após a data
fixada para as faculdades federals.
Segundo adiantou o portavoz do MEC, Antônio Praxedes, a grande modificação do
concurso do vestibular foi feita
o ano passado, e, como tais
modificações ainda não apresentaram defeitos sensíveis, o
Ministro Rubem Ludwig acolhe a sugestão do secretário de
Ensino Superior do MEC, Tarcisio Delia Senta, de manter os
mesmos termos que regeram a
portaria do vestibular deste
ano.
— É possível que ano que
vem haja alguma modificação
significante nos concursos de
vestibular, pois teremos tido
mais tempo para alguma avaliação melhor — afirmou Praxedes.
Segundo a portaria, para
atender às instituições que,
tendo dividido em dois períodos o ano letivo regular, adotam a prática de dois vestlbulares por ano, a Secretaria de
Ensino Superior fixará o dia e
a hora em que se iniciará, em
todo o país, o segundo concurso de vestibular das instituições federais e particulares.
A taxa de inscrição para
concurso de 1982 será fixada
pela Comissão de Encargos
Educacionais, e as instituições
deverão prever, em suas possibilidades orçamentárias, a
concessão de isenção de taxa
de inscrição no concurso de
vestibular a candidatos carentes de recursos.
Todas as universidades devem considerar a possibilidade de devolução da taxa de
matricula, ou parte dela. ao
aluno convocado por outra
instituição em virtude de ciassificação em concurso de vestibular efetuado na mesma
época.
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Da sede da sucursal de
Belo Horizonte, sete agentes do DPF levaram 440
exemplares, além dos números das bancas da cidade e de mais 25 municípios
do interior do Estado. Cerca de 3 mil 500 exemplares
tinham sido postos à venda quinta-feira passada e a
maiçr parte já fora vendida. É a segunda apreensão,
este ano, do jornal, cuja
edição n° 70 foi retirada de
circulação em janeiro, com
a manchete: "Tudo sobre
as contas secretas na
Suíça".
Brasil

traz

livros

raros

de N. Iorque
Pela segunda vez em leilão
da Sotheby's. de Nova Iorque,
a Fundação Nacional PróMemória arrematou 12 livros
de raro interesse para o Brasil,
adquiridos por um total de 2
mil 600 dólares (CrS 216 mill
através de lances do Chefe da
Missão do Brasil nas Nações
Unidas. Embaixador Correia
da Costa.
Os livros abrangem as áreas
de História. Ciências Sociais,
Geografia e Economia e serão
enviados para o Brasil nos próximos dias. Na primeira aquisiçâo, em abril do ano passado,
também em leilão de Sotheby's. a Fundação Pró-Memória
arrematou documentos originais da Inconfidência Mineira,
por CrS 1 milhão 100 mil. através do Banco do Brasil.

Rádio JB

debate

assistência
a velho
Os problemas da assistência
aos velhos, a discriminação
sofrida pelos mais idosos, —
sáo temas do debate que começa às 9 horas de hoje na
RÁDIO JORNAL DO BRASIL,
no programa apresentado por
Eliakim Araújo. Também serão abordados, sob o prisma
da biologia, os mecanismos do
envelhecimento.
Os convidados são os médicos Américo Piquet Carneiro
e Mário Fillizola. O programa
conta com o apoio do Departamento de Radiojornalismo e
os ouvintes podem participar,
fazendo perguntas pelo telefone 284-7038.

antes

moradores

saírem
Os apartamentos vizinhos já
estão desocupados (ao todo,
são 10). Antônio Voz tinha a
sua versão para "toda aquela
pressa":
Acho que estou entendendo. Sei como é a política, e a
coisa náo está boa para eles.
O DER cuida no momento
da demolição das paredes da
frente dos apartamentos. Dentro de 10 dias começará a ser
montada a estrutura de concreto para sustentar os 28
apartamentos remanescentes
do modulo.

DESCONTENTAMENTO
O trecho de 720 metros está aberto
Ligação
à

de

Abolição

Pilares
tem

trecho

pronto em fevereiro
Em fevereiro do próximo ano a Secretaria Municipal de
Obras entregará um trecho de 720 metros da Avenida Suburbana. entre o Largo dos Pilares e a Rua Gandavo, duplicado e
reurbanizado. Começará, então, as obras de duplicação dos 1
mil 80 metros restantes que chegam ao Largo da Abolição.
Com essa obra a Secretaria de Obras do Município
assegura que aumentará a capacidade da Avenida Suburbana, uma das principais vias que ligam o Centro à Zona Norte,
de 40 para 72 mil veículos por dia, na hora do rush, cálculo
estimado para 1990. O custo, até agora, estã orçado em CrS
190 milhões, acrescidos de Cr$ 300 milhões para a desapropriação de 140 imóveis.
Tráfego normal
No Largo dos Pilares, os caminhões e as máquinas da
Empresa Brasileira de Terraplenagem e Escavações S.A
somam cerca de 25. É nesse trecho que está concentrada a
frente de trabalho que reúne 80 homens.
Faixas e cartazes de políticos e do Governo anunciam a
obra. Por enquanto, o trânsito normalmente difícil da Avenida Suburbana não ficou mais prejudicado por causa dos
trabalhos. Segundo a Secretaria de Obras, em momento
nenhum dessa obra o tráfego da avenida será modificado,
prejudicado ou interrompido.
Máquinas e homens só estão em ação às margens da
Suburbana onde ainda se localizam grandes quantidades de
entulhos, resultantes das demolições, no trecho entre a Rua
Gandavo e o Largo dos Pilares. Nesses 720 metros há máquinas espalhadas por toda parte, os caminhões saem a cada três
minutos carregados de entulhos e a construção de uma
segunda ponte, sobre o rio Farias, está bastante adiantada.
Nos 1 080 metros restantes, entretanto, só existe mesmo o
projeto da Secretaria de Obras. Os prédios que deverão ser
demolidos, para possibilitar a duplicação das pistas, ainda
estão ocupados. A rapidez das obras depende muito dos
processos de desapropriação.
A duplicação da Avenida Suburbana está incluída nos
projetos do Corredor de Transportes Centro—Zona Norte,
que já inaugurou, no final do mês passado, as obras de
alargamento da Estrada Intendente Magalhães e Avenida
Marechal Fontenele e faz a duplicação de 10,5 quilômetros da
Avenida Cesário de Melo.
Essas obras têm como objetivo desafogar o trânsito da
Avenida Brasil, dando aos motoristas uma alternativa mais
eficiente e a possibilidade de economizar combustível. O
trecho de 720 metros da Avenida Suburbana tem atualmente
uma única pista com duas faixas para cada sentido de
tráfego. Com as obras, ficará com duas pistas compondo um
conjunto de duas faixas de rolamento cada uma (largura
mínima de 3,50m>. A calçada terá largura mínima de 2.50
metros.
Lagoa
de

terá

lazer

nova

Como o inicio muito antecipado das obras de demolição,
o DER poderá executar no
Conjunto Parque Proletário, já
em agosto, todo o vào para a
passagem da auto-estrada.
Nesta altura será iniciada a
construção de um pequeno
viaduto, com 34 metros.
Tal antecipação, porém, não
foi bem recebida por todos.
Ainda há gente nos apartamentos do primeiro e do segundo andar do bloco 5 e no
quarto e sexto andares a mudança mal começou.
Eles começaram a demolir
direto, com todo mundo aqui.
Começaram a demolir embaixo, dos lados etc. Os garotos
ficaram apavorados — contou
o morador do 238, Antônio
Voz. Ao lado, sua mulher. Luzia, interpelava os operários,
assustada:
Cuidado para não derrubar a minha parede.
DER

não

de

BARULHO
O Conjunto Residencial Parque Proletário tem cerca de 1
mil 400 moradores. Não há opiniáo uniforme sobre as obras
realizadas no prédio, até porque a grande maioria das pessoas nào tem informações suflcientes sobre o assunto.
O sindico Misael, morador
no 435, tem apenas uma queixa: o bamlho. Mas, como outros moradores, ele se mostra
afinal compreensivo:
Esse barulho aí é o progresso. Toda obra tem barulho.
Numa ala próxima à PUC, D
Judith Figueiredo preocupa-se
mais com a reforma do prédio
do que com o barulho. Ela tem
dúvidas quanto ã sua realizaçáo. ao contrário da vizinha
Marli, cujo argumento é o de
que "do outro lado já começaram alguma coisa".
As duas interrompem a conversa para apontar D Maria
das Dores, que se mudou para
um apartamento novo, o 303
do bloco C:
Esta. sim, é uma felizarda!
Esta rindo a toa!
duplicará

avenida na Barra
O DER abandonou, por enOutro problema para a conquanto, o projeto de duplica- tinuaçào da obra é o das desaçáo e urbanização da Avenida propriaçóes — náo só pela
Armando Lombardi, entre a questão judiciária, mas pelo
Praça Euvaldo Lodi e o canal alto custo das indenizações. O
de Marapendi. Segundo infor- alargamento da RJ-071 — que
mação da Assessoria de Comu- tem três pistas apenas no senrücaçáo do DER, o órgão exe- tido da saida da cidade — nào
cutaria a obra com seu próprio é considerado obra prioritária,
embora faça
do conjunto
pessoal, mas nào há disponibl- de melhorias parte
da ligaçao Cenlidade de pessoal nem de re- tro—Barra da Tijuca, principal
cursos.
projeto do DER.
Entulho

obstrui

em Jacarepaguá
O despejo de entulho e mate- cam perigosos estrangulamenrial de construção ao longo da tos das pistas.
A Estrada de Jacarepaguá
Estrada de Jacarepaguá está
obstruindo diversos pontos faz a ligaçáo entre a Estrada
das pistas, duplicadas ha al- do Itanhanga e o Largo da
gum tempo. Em alguns pontos Freguesia e parece uma obra
— em frente à favela de Rio inacabada, tal a quantidade
material depositado na beidas Pedras, por exemplo — de
rada das pistas. O problema é
esses despejos irregulares de agravado pela inexistência de
material de construção provo- qualquer sinalização.

área
Festa

até

começa

demolição

Alguns moradores ainda nâo
completaram suas mudanças
para os novos apartamentos,
mas o DER Já Iniciou os trabalhos de demolição no Conjunto
Residencial Parque Proletário
da Gávea, por onde, segundo
os cálculos, a auto-estrada Lagoa—Barra estará passando
em agosto. Prevê-se que em
dezembro a Lagoa—Barra estará concluída.
Os operários da Brizon Engenharia descascavam ontem
as paredes externas do prédio
a ser reformado. Nos próximos
10 dias serão lançadas as estruturas de concreto. Para a
compra das pastilhas que revestirão a fachada do prédio,
cada proprietário pagou CrS 10
mil. E, informou o mestre-deobras "oOsvaldo Alves dos Santos,
que for preciso fazer
dentro dos apartamentos ficará por conta dos próprios moradores".

do

apreendido
Sào Paulo — O DOPS
paulista, cumprindo determinaçôes do Departamento de Polícia Federal de
Brasília, expediu ordem a
todas as delegacias de polícia para apreensão do n°
84 do jornal Hora do Povo.
O DPF não especificou os
motivos da apreensão. O
jornal também foi apreendido em Belo Horizonte. A
manchete da Hora do Povo era; Ultraje à nação e
ao Exército: general enterra terrorista com honras militares.
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A demolição ontem de pedaço do "Minhocão" começou mesmo com moradores no prédio

"Hora
Povo"

?

dezembro
dura

na saída do Rebouças
Totalmente remodelada, com obras de tratamento paisagistico, quadras polivalentes de esportes e rinque de patinaçáo, será entregue ao público, em junho, uma área de lazer de
24 mil metros quadrados, na Lagoa. A informação foi dada
ontem pelo Secretário de Obras. Renato de Almeida. Ele
também informou que, este ano, a Prefeitura do Rio vai
gastar aproximadamente Cr$ 120 milhões na recuperação e
conservação de praças em bairros da cidade.
A nova área de lazer fica à saida do Túnel Rebouças. entre
a Lagoa Rodrigo de Freitas e a Avenida Borges de Medeiros.
No centro dela, sobre uma base que está sendo construída,
ficará a estátua de Quintino Bocaiúva, por enquanto em um
galpão da Prefeitura.
Centro e Zona Norte
Segundo o Secretário Renato de Almeida, nos dois últimos meses foram assinados contratos para a conservação de
praças em quase todos os bairros do Rio. no prazo de um ano.
Ele mencionou a Praça Salgado Filho, a Praça Cúhautemoc e
o Aterro do Flamengo. Na conservação desses três logradouros serão gastos CrS 75 milhões.
No Centro da Cidade, os contratos recentemente assinados com a Diretoria de Parques e Jardins, totalizando perto
de CrS 11 milhões, vão beneficiar as praças Deodoro. Paris.
Itália. 15 de Novembro, Marechal Ancora. 22 de Abril. João
Paulo II. Rio de Janeiro. Largo da Glória e áreas adjacentes
ao elevado Presidente Juscelino Kubitschek, e igreja de
Santa Luzia. No Campo de Santana e no Passeio Público
serão gastos cerca de CrS 30 milhões.
Na Zona Norte estàó sendo embelezadas as praças Manguetá e Fonte, na Ilha do Governador, a Capitão Martins, em
Irajá. e a Machado de Assis, no Morro do Pinto.
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Fátima
tem

procissão hoje à noite
Será às 20h30m a procissão de velas que a paróquia de Nossa Senhora de Fátima realiza hoje desde o
santuário do mesmo nome, na Rua Riachuelo, até a
Praça Presidente Agulrre Cerda, no bairro de Fátima,
para comemorar a primeira aparição da Virgem na
Cova da Iria (Portugal), há 64 anos, a três crianças
que levavam seus rebanhos para pastagem.
No santuário, onde há mais de 30 anos se comemoram as aparições de Fátima, haverá também a
bênção dos doentes às 15h, bênção das crianças às
16h e missa solene cantada às 18h, além de outras
missas de hora em hora desde as 6h às 22h. No fim da
procissão será dada a bênção do Santíssimo Sacramento. Durante o dia todo haverá confessores e será
distribuída a comunhão em todas as missas.
lembrados, entre outros. Lima
N SRA DO ROSÁRIO
Barreto, cujo centenário de
Na igreja de Nossa Senhora nascimento ocorre este ano.
do Rosário e Sáo Benedito dos
Ainda dentro das comemoHomens Pretos (Rua Uru- rações da Libertação dos Esguaiana». local tradicional de cravos, a Irmandada de Nossa
devoção das pessoas de cor, Senhora do Rosário e a Fundahaverá hoje também missas de çào Rio promovem, a partir
meia em meia hora. das 7h às das 17h30m. o Desfile Maraca16h. Na última missa, que con- tu (danças e músicas folclórita com a participação do coral cas de origem africanai, desde
do Teatro Municipal, serão a igreja até a Cinelándía.
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Estudante

Cubatão será

de

pesquisada
São Paulo — A Prefeitura
de Cubatão está providenciando a contratação dos
professores Relnaldo Zobel e
Roque Monteleoni, para pesquisarem as origens de quatro casos de distrofla museular progressiva, mal que vem
sendo atribuído pelo vereador Romeu Magalhães
(PDS), administrador do
Hospital Osvaldo Cruz, daqúele município, â poluição.
Segundo a denúncia do
vereador — que ftindamenta
suas afirmações em pareceres médicos, que se nega a
nomeá-los — as pessoas vitimas pela doença não estão
internadas, embora a moléstia seja irreversivel. Ele reconhece não ter maiores elementos para responsabilizar
a poluição como origem do
mal, esperando que os professores a serem contratados
definam se a doença é congènita ou provocada pela poluição.
Apesar da denúncia ter sido amplamente divulgada,
até ontem nenhuma autoridade médico-sanitária da cidade de Cubatão se pronunciou. Cubatão é o município
brasileiro onde se registra o
maior índice de poluição. Ali
estão instaladas indústrias
petroquímicas e siderúrgicas e o seu problema vem
sendo examinado na área da
Assembléia Legislativa.

e

CPI

do

ensino

pago

abre dia 26
Brasília — O primeiro convidado a depor na CPI do ensino
pago será o presidente do Conselho Federal de Educação,
conselheiro Lafayette Ponde,
provavelmente no próximo dia
26. Em seguida, serão convidados membros da Secretaria de
Ensino Superior do MEC, Chefe do Departamento de Segurança e informação do MEC,
representantes do Conselho
Interministerial de Preços-CIP
e reitores de universidades pagas brasileiras, como Santa
Ursula, PUC de São Paulo e
Gama Filho, do Rio de Janeiro.
De acordo com o roteiro do
relator, Depütado Edson
Khair (PMDB/RS), aprovado
pelos deputados da comissão,
também serão convidados o
Ministro da Educação e Cultura Rubem Ludwig, seu antecessor, Ministro Eduardo Portella e o Presidente da UNE,
Aldo Rebelo, além de representantes do Crédito Educativo e Inspetor Geral de flnanças do MEC.
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negra
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Io Caderno

é

expulsa

Curitiba

amigos
fazem passeata
Curitiba — A jovem Rosângela Aparecida de
Souza foi expulsa da boate Papeete, em Curitiba, sob
a alegação de que era "de cor". Seus amigos distribuiram uma nota pelas ruas da cidade, com o titulo
Racismo em Curitiba, onde denunciam "a mais típica afronta à Lei Afonso Arinos". O proprietário da
boate, Dorval Simões Filho, alegou que o fato não foi
devido a preconceito racial, mas que é "de nível
social, pois a casa só é freqüentada por colunáveis".
Revoltados, os amigos de Rosângela fazem hoje
— dia da Abolição da Escravatura — uma
passeata
pelo Centro da cidade. Eles já constituíram advogado, mas dizem não ter intenção de tomar providèncias jurídicas para o fechamento da Papeete. Na nota
distribuída à população afirmaram que o objetivo "é
atingir consciências".
AGRESSÃO
secretaria. Os outros membros
do grupo acompanharam a
Sábado, dia 9, Rosângela, de amiga e ouviram o funcionário
19 anos, e 11 amigos recebe- dizer que ela deveria retirar-se
ram convites para a Papeete. porque alguns sócios haviam
O grupo era formado por estu- reclamado da presença de
dantes do curso de Educação uma pessoa negra.
Física da Universidade CatóliO estudante
ca do Paraná. Poucos minutos Garcia, 20 anos, Marcos Prata
amigo de Rodepois de chegarem à boate,
quando dançavam, um funcio- sângela, pediu a presença do
nário da casa retirou Rosánge- proprietário da Papeete e foi
la da pista, levando-a até a retirado a socos e pontapés.
Médicos
Clínicas

do

Hospital

de

São

das

Paulo

revoltam com demissão
São Paulo — A Associação de Médicos do Hospital das Clinicas de São Paulo considerou um "ato de
autoritarismo" a demissão do professor Ricardo Veronezi por ter denunciado focos de contaminação
naquele hospital. Há dias o professor Veronezi submeteu a jovem Hortência Maria da Silva a um novo
tratamento no HC, contra a raiva. Ela acabou morrendo de broncopneumonia, provocada por contaminação, conforme denúncia do professor.
A Associação admite que o Hospital das Clínicas
está passando por profunda crise e defende o direito
de denunciar ao público a situação. O clima ontem no
Hospital era de revolta pela demissão do médico.
Apesar de não querer dar declarações, o professor
Veronezi, à pergunta sobre se internaria um parente
seu no Hospital das Clinicas, respondeu: "Não".
DENÚNCIA
açào dos antibióticos, que tem
o nome de clebciela", afirmou.
De acordo com a denúncia
O chefe da Casa Civil do
do professor Veronezi, respon- Governo do Estado, Calim
sável pela cadeira de Moléstias Eid, a quem o Hospital das
Infecciosas da Faculdade de Clínicas está jurisdicionado,
ao se pronunciar sobre a deMedicina da USP, várias enfernúncia"nãodo professor, afirmou
marias e centros cirúrgicos do
se justificam certas
Hospital das Clínicas estão
que
acusações, porque o Governo
com alto índice de contaminado Estado não tem negado nação, o que provoca novas
da para o Hospital das Clínidoenças nos pacientes internacas. Além disso o professor Vedos, chegando a causar
ronezi é, justamente, o presimortes.
O professor reconheceu que
dente da comissáo encarregao problema da contaminação
da de verificar o problema da
em hospitais é universal, mas contaminação hospitalar
no
adiantou que no HC os níveis HC. O professor devia apresen"
estão muito elevados.
Em tar
para esse problequalquer lugar desse hospital, ma, solução
uma vez que o Estado jase formos pesquisar, certamais nega qualquer coisa ao
mente encontraremos uma
Hospital", disse Calim Eid.
bactéria muito resistente à
se

NACIONAL
INPS

tem

DPF mostrará
cocaína
apreendida
Campo Grande — O Departamento não como fugitivos, mas para realizar prefere manter a nota oficiai distride Policia Federal apresentará hoje à uma importante missáo: a montagem buida anteontem, segundo a
qual "nào
tarde o material explosivo e os quase de um aparelho subversivo em territõ- existem evidências de
o grupo
que
três quilos de cocaína apreendidos rio brasileiro.
pretendesse agir no Brasil". Espera-se
com os oito terroristas estrangeiros
De acordo com a versão fornecida que hoje o superintendente do
detidos em Corumbá. O DPF de Mato extra-oflclalmente
Geraldo Xavier, faça algupelos agentes, só DPF/MS,
Grosso do Sul não quis dar nenhuma uma missão como esta
mas declarações sobre as prisões de
explicaria
os
declaração sobre o destino das duas três quilos de cocaína apreendidos, outros Integrantes do movimento boargentinas, três bolivianos, o austria- porque, pelo menos aparentemente, liviano neonazista Los Novios de la
co, o peruano e o alemão, que conti- nenhum dos oito terroristas apresenta Muerte, que deverão ocorrer nas prónuam presos na Capital do Mato Gros- sinais de vício. A cocaína
poderia ser ximas horas.
so do Sul.
por cerca de CrS 25
Agentes da Policia Federal de
Prosseguem as investigações sobre comercializada
o que Já garantiria a monta- Campo Grande asseguravam no final
o grupo, e as primeiras informações de milhões,
de
uma
guerrilha no Brasil.
da tarde que prosseguiam as investialguns agentes que participaram da gem
Mas as informações não foram con- gações para localização e prisão de
prisão dos estrangeiros são de que os
terroristas tentaram entrar no Brasil firmadas pela Policia Federal, que outros guerrilheiros ligados ao grupo.

em

fraude

PE e Minas
Brasilia — O total de fraudes na área de benefícios contra o INPS no Estado de Pernambuco atingiu o valor de
Cr$ 44 milhões 648 mil, e em
Minas Gerais ultrapassa Cr$
43 milhões. Em Pernambuco,
dos Crt 8 milhões de pagamentos indevidos, a Previdência
Social já recuperou Cr$ 1 milháo.
Em Minas Gerais, o total de
pagamentos indevidos é superior a Cr$ 3 milhões. Em Pernambuco, o INPS deixou de
pagar, em razão do cancelamento de beneficios irregulares, Crt 1 milhão 404 mil. As
fraudes mais comuns são os
falsos vinculos empregaticios,
acumulação ilegal de beneficios e duplicata de pagamentos e não comprovação de atividade.
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ajudar você a
interpretar os fatos e
tirar as suas próprias
conclusões.
Nas páginas do Jornal
do Brasil, você
penetra nos fatos
como se estivesse
vivendo bem no
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Visitas
teiefô-

a sua

traga

favelados
Belo Horizonte — Ao anunciar o II Congresso dos Favelados desta Capital, a ser realizado no final da semana, o coordenador da Comissão Diocesana de Pastoral de Favelas, Padre Pierre Luiggi Bemaregi,
defendeu a posse da terra pelos favelados como prioritária,
antes de qualquer mudança visando a melhores condições de
saúde dos moradores. O congresso discutirá no primeiro
dia a situação da saúde dos
favelados, com depoimentos e
uma palestra sobre a posição
da Igreja diante do assunto.

da

Dia 21 /05
Estagao Engenho de Dentro
das 8:00 as 16:00h Rua Monsenhor Geronimo.94

ligue

Dia 22/05
das 8:00 as 16:00h

Estagao Ramos
Rua Uranos.1125

233-1ÓÕ2

E, no dia

para

Estagao Engenho Novo
Dia 20/05
das 8:00 as 16:00h
Rua Doisde Maio.353

esta-

e inscreva-se

quer

Dia 18/05 Estagao Maracana
das 8:00 as 16:00h Rua General Canabarro,215
Dia 19/05 Estagao Tijuca
das 8:00 as 16:00h
Rua Uruguai,204

e

o dia

Depois,

para

sua

até

o dia

15/05.
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centro dos
acontecimentos.
Você assiste às
reuniões grevistas da
Polônia, participa das
últimas decisões
da OPEP, descobre
novas
aplicações
^en
er^ia
para a energia
nuclear e bate
todos os
recordes
olímpicos.
Ao mesmo
tempo.
E-a cada
dia, uma
nova
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Empresa do Sistema Telebras
TRABALHANDO COMO NUNCA
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mundo.

iiii
esteja acontecendo
hoje, agora, em
Brasília, Washington,
Pequim, Moscou ou
qualquer outro lugar,
você vai viver
amanhã mesmo nas
do Jornal do
páginas
Seja em forma de
notícias amplas e, ao
mesmo tempo, ricas
em detalhes ou em
forma de análises
profundas e
esclarecedoras.
Mas sempre
com a mesma
seriedade e
2quilíbrio.
Sempre com
o mesmo
respeito à
verdade
e à inteligência do
leitor que o

_

edição e novos
acontecimentos.
Acontecimentos que
chegam de todas as
partes do mundo
através de
correspondentes
internacionais
exclusivos e das mais
sérias e competentes
agências de
informações, como a
UPI, AP, Francepress,
Dowjones e outras,
que enviam as
informações mais
precisas e
abrangentes.
Diretamente para
você.
Você recebe o fato de
fato, com todas as
suas causas e as suas
prováveis
conseqüências.
E o que quer que

de

centrais

ata-

Consulte
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Todas as faces do
mundo, reveladas
com fidelidade e
clareza,
para

às

comovendo.
está
queaTeleri
promoven

perca

W

semana

nicas

Não
Toda vez que você
abre o Jornal do
Brasil, o mundo se
abre para você.
Por inteiro.
O mundo político, o
mundo econômico, o
mundo esportivo.

uma

de Assinantes

tradição
Belo Horizonte — O Juiz
Custódio Freitas Lustosa foi
eleito ontem presidente do Tribunal Regional do Trabalho
de Minas, quebrando-se uma
tradição de 38 anos: a de ter
sido eleito um Juiz que não
houvesse ocupado o cargo de
vice-presidente na administração anterior.
A reunião que elegeu o novo
presidente foi a portas fechadas, durou quase duas horas e
o critério adotado foi o de antigüidade, pois as três votações
anteriores registraram empate
entre o eleito e o vicepresidente anterior, Juiz Gustavo Azevedo Branco.
O atual presidente, Alfio
Amaury dos Santos, que passa
o cargo dia 8 de junho, cumpriu mandato tumultuado,
acusado de Irregularidades,
com nomeações ilegais.

23

você.

para

E mais

Telerj estão

da

portas

Jornal do Brasil vem
mantendo ao longo
de seus noventa
anos.
Porque só assim um
jornal pode
acompanhar todas
as mudanças que
ocorreram no
mundo nestes
últimos
noventa
anos, sem
alterar nada
em sua linha.
Só assim um jornal
alcança a credibilidade
que o Jornal do Brasil
alcançou.

E pode refletir,
diariamente, o mundo
em toda a sua dimensão

mm:

Não
o
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Jornal

do
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Sào Paulo — A FIESP (Federaçâo das Indústrias do Estado de São Paulo) e o Mlnistério do Trabalho irão cruzar
suas Informações a respeito da
evolução (ou lnvoluçâo) do nlvel de emprego em Sâo Paulo.
Por sugestão do Ministro do
Trabalho, Murilo Macedo, o dlretor do Departamento de Estatisticas da entidade, Paulo
Franclnl, entrará em contato,

vai

números

comparados

ainda esta semana, com o seu
Ministério.
Os dados divulgados pelo ôrgâo oficiai do Ministério do
Trabalho — Sistema Nacional
de Empregos — indicam que o
nilmero de admitidos supera o
dos demitidos, revelando assim uma elevação no nível de
emprego, mas registrando
uma tendência diversa da apurada pela FIESP i mesmo con-

siderando-se que os dados da
Federação se referem únicamente ao emprego Industrial e
o do Slne engloba todos os
setores).
A tendência registrada pela
FIESP coincide, em linhas gerals, com a pesquisa sobre desemprego feita pelo IBOE. O
Instituto Indica, por exemplo,
que de dezembro ültlmo para
março o Índice de desemprego

passou de 4,36% para 7,47%.
Em termos absolutos, isso
quer dizer que em março havia, em Sâo Paulo, 144 mil desempregos a mais que em dezembro.
O Sr Paulo Franclnl nâo
quis comentar — "nâo dispunha das explicações" -arazáo da discrepância entre as
curvas do nivel de emprego da
FIESP e do Ministério do Tra-

1" Caderno ? quarta-feira, 13/5/81 ? JORNAL DO BRASIL
balho. Mas garantiu: "Nâo somamos nenhuma parcela de
Flagelados pedem comida
otimismo ou pessimismo aos
nossos números. Por isso, eles
e trabalho na Paraíba
sâo puros."
Gráficos divulgados ontem
pelo empresário mostram que,
e prefeito dá dinheiro
em média, de Janeiro até abril
houve uma queda de 5% no
Joáo Pessoa — Menos de 24 horas após 1 mil 500 flagelanível de emprego Industrial
dos terem Invadido a cidade de Pombal e saquearem o posto
em Sáo Paulo menos aproxivolante da Cobal levando pelo menos 12 toneladas de alimenmadamente 100 mil empregos.
tos, o Prefeito de Antenor Navarro, a 500 quilômetros da
Capital, enfrentou problema parecido: um grupo de homens
pedia comida e trabalho em sua cidade.
Imediatamente José Dantas Pinheiro comunicou o fato
ao Governo do Estado e tomou a única providência que
Julgou acertada para o momento: chamou o tesoureiro da
Prefeitura e mandou distribuir Cr$ 150 para cada flagelado.
Mas o grupo nâo se dispersou e, de forma pacifica, continuou
exigindo trabalho. Calcula-se que no sertão da Paraiba mais
de 409t da população rural estejam desamparados.
Apreensão

I
Sears

O Governador Tarcísio Burity viajou ainda ontem a
Brasilia para relatar às autoridades a situação de apreensão
no interior da Paraíba. Os técnicos do Governo acham que o
panorama se agravou com o corte de financiamentos. Alegam
que os bancos deixaram de liberar empréstimos para o»
custeios agrícolas, o que vem levando muitos proprietários a
dispensar mâo-de-obra no campo.
De fato. tem-se notado desde o inicio da semana que os
flagelados Já nâo se limitam a buscar apenas comida nas
cidades. Pedem — alguns ate imploram, contando seus dramas pessoais — trabalho para toda a família. Além de a
dispensa ocorrer em várias propriedades, muitos comerciano fornecimento de alimentos aos camtes vém suspendendo
poneses porque "a conta deles está alta demais e ninguém
nos garante que vamos receber".
A cidade de Pombal, invadida por 1 mil 500 flagelados na
segunda-feira, teve um dia de calma ontem, embora muitos
comerciantes receassem que um saque ao comércio pudesse
acontecer a qualquer momento. Cajazeiras, a terceira cidade
do Estado, no Alto Sertão, vive momentos de expectativa,
pois realiza sua tradicional feira livre.

i

i

Sudene

i
à
i

I
i

^National

P&nacclor§§

teme

por safra
se não chover logo
Brasília — O superintendente da Sudene. Walfrido Salmito, depois de percorrer por terra 3 mil 800 quilômetros no
Nordeste, retornou com a impressão de que se nâo chover em
breve a frustração será total com relação à safra de algumas
culturas e nâo poderá haver replantio de outras. Ele esteve
com o Ministro do Interior. Mário Andreazza. e disse que na
próxima semana apresentará relatório das 20 equipes que
fizeram o levantamento.
De acordo com o superintendente da Sudene. o saque
ocorrido anteontem na Cidade de Pombal, na Paraiba. pode
ter ocorrido devido à "suspensão na liberação da segunda
parcela do custeio agrícola". Dessa forma, acrescentou, "os
pequenos e médios pecuaristas sentiram-se com menos recursos para fazer as folhas de pagamento".
Ao apoiar a proposta do Ministro do Interior para criar
um novo programa de emergência porque o atual jâ apresenta distorções, Walfrido Salmito disse que poderá ser reduzido
o número de trabalhadores em pequenas propriedades "onde
o trabalho possível já foi realizado". E sugeriu:
— As obras públicas terão que ser pequenas e disseminadas num largo espaço. Devem ser baratas e nâo devem exigir
grandes deslocamentos de mâo-de-obra. Precisamos ampliar
o número de cisternas, tanques, chafarizes, reservatórios;
enfim, é um trabalho delicado que temos de fazer com o
inventário apurado pelas equipes.
Xavante
em

ataca

Mato

fazendas

Grosso

e

quer

ampliar suas reservas
Brasília — Dezenas de índios xavantes das reservas de
Sangradouro e Dom Bosco, próximas do Município de Poxoreu (MT), invadiram e saquearam ontem as fazendas Colibrí,
Pindorama, Minu-ano e Santo Antônio. A Funal Já enviou
agentes da Polícia Federal para a área. e a PM de Barra do
Garças está de prontidão. Os Índios querem aumentar suas
reservas.
Os xavantes estavam preparados há uma semana, mas a
Funal achou que a questão náo era tão séria porque o cacique
João Evangelista, da aldeia Dom Bosco, prometera ao Coronel Nobre da Veiga que não agrediria os fazendeiros. A Funal
divulgou nota deplorando os saques e afirmando que continuará as tentativas de pacificação dos índios mediante a
troca de área sem, no entanto, ampliar o total da reserva.
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prazo Cr$ 69.930,
Seletor por teclas. Regulador automático
de voltagem. Magic Line/AFT. Cinescópio IN LINE- Black Matrix.

Total

TC-182N - 43cm(18")
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TECHNICS

:C
JUROS!

Teclinics
Receiver SA-5050P-FM-AM
Stereo.l60W-IHF em óohms.
À vista Cri 34.930,
ou entrada de. Cr) 4.990,
e 6 pagtoi. de. .Cr$ 4.990,
Total <s prazo. .Cr$ 34.930,
Toca-diacos SL-2900-P- Sistema de tração direta (DD).
À vista Cr$ 47.530,
ou entrada de..Cr$ 6.790,
e6 pagtos. de..Cr| 6.790,
Total a prazo.. .Cr$47.530,
X

\

m
m

Tape-deck RS-614P. Rewind
/Auto-play. Sistema Dolby
,
NR.
À vleta Cr$ 48.930,

Caixas acústicas SB-1011. 3
canais; 5 alto-falantes. 100W
de pico.
À vista Cr$ 15.330,

ou entrada de. .Cr$ 6.990,
c6 pagtos, de..Cr| 6.990,
Total a prazo. ,Cr$ 48.93 0,

ou entrada,de. Cr$ 2.190,
e6 pagtos. de. .Cr$ 2.190,
Total a prazo. -Cr$ 15.330,
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chamar a Sears quantas vezes precisar;;
O. mais tardar çtíi 48.Koras! 'i«
. / .
Inclui mao-de-obra
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mão-de-obra e peças;>4'4'"*•
.
peças;
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.2. OFICINAS E 1 ÉC.MCO.S I)A SEARS:
Você não pagará um cruzeirip;
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do contrato.
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5ATISFAÇAO GARANTIDA OU
SEU DINHEJRO DE VOLTA!
SE A COMPRA NÃO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS !
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Botafogo
Niterói
Madureira
Praia de Botafogo, 400 Rua São João, 42
Rua Carollna Machado, 362
Tel.: 286-1522
Tel.: 719-7388
Tel.: 390-4891

As sete reservas xavantes de Mato Grosso tèm 88 mil
hectares, e os índios de Sangradouro e Dom Bosco querem
ampliar suas terras de 20 para 35 mil hectares. Eles pleiteiam
uma área ao Norte, onde flcam as fazendas, mas a Funal
pretende dar-lhes uma área vizinha, na margem direita do rio
das Mortes, em troca de 15 mil hectares ao Sul das reservas.
Os índios reivindicam a faixa ao Norte porque é uma área
tradicional de perambulaçáo, e é terra fértil onde se colhe
urucum, piqui e ha caça e pesca abundantes. A Funai acha
que eles devem abandonar aos poucos as atividades extrativistas porque será inevitável, segundo o assessor do Departamento Geral de Operações, Walter Prates, que mais cedo ou
mais tarde eles venham a participar dos projetos de desenvolvimento comunitário desse órgão.
Segundo o Conselho Indigenista Missionário, o objetivo
da Funai ao sugerir a retirada de uma área no Sul das
reservas deve-se a que ela fica próxima da BR-70 i Brasília—
Cuiabá) e é muito cobiçada por agropecuarista da região que,
ocupando-a. teriam maior facilidade para escoar a produção.
Segundo as informações da Funai, em Barra do Garça os
índios responsáveis pelo ataque faziam parte de uma dlssidêncla das lideranças das duas reservas. Os índios estavam
pintados, derrubaram cercas e levaram animais de criação e
algumas cabeças de gado.
índio

considerado

morto dá entrevista
Recife — O índio Firmino Gomes da Silva, da tribo
Caplnawa, que tinha sido dado como morto após sofrer
atentado a bala no Município de Buique — a 280 km da
Capital — onde a tribo vive há mais de 100 anos, foi localizado
ontem e deu até entrevistas à televisão. A denúncia da morte
de Firmino fora feita pelo chefe da tribo, José Antônio dos
Santos, na Delegacia Regional da Funai.
Em razão da denúncia do chefe Capinawa, o delegado da
Funai em Pernambuco, Sr Leonardo Reis, agentes da Polícia
Federal, da Secretaria de Segurança Pública e do comando
da Policia Militar do Estado, foram para área, a fim de evitar
que novos conflitos venham a ocorrer entre os indígenas e o
fazendeiro Zuza Tavares, em briga por questão de terras
desde o ano passado. Os 200 Índios Capinawa agrupados em
cerca de 40 famílias, vivem quase exclusivamente da agrieultura.
Ludwig
hotéis

recebe
e

bares

recurso

de

contra

tabela de direito autoral
Brasília — O Ministro Rubem Ludwig recebeu do presidente da Federação Nacional de Hotéis. Restaurantes. Bares
e similares, Waldemar Albien, um recurso direto que tenta
invalidar a Resolução n° 25 do Conselho Nacional de Direitos
Autorais — CNDA — publicada no Diário Oficial de 28 de
abril, e que reajusta as tabelas de recolhimento de contribuição de direitos autorais.
De acordo com Waldemar Albien, a nova tabela é inexeqúlvel, do ponto-de-vista econômico e financeiro das empresas, pois reajusta os valores indiscriminadamente, sem levar
em conta o movimento do estabelecimento. A posição da
Associação Brasileira de Rádio e Televisão — ABERT — é a
mesma— ela também já enviou ao CNDA um recurso.
Embora o Ministro Rubem Ludwig nâo tenha prazo
estabelecido para julgar os recursos, é possível que encontre
uma solução para os dois casos até o flnal de junho, pois as
tabelas para hotéis, bares, espetáculos circenses e similares
começam a vigorar dia 1° de julho.
A tabela publicada dia 28 de abril estabelece
as
emissoras de rádio e TV a taxa de 3.5% sobre 50 para
de sua
receita bruta estimada (ou seja, 1,75%). A taxa entrará em
vigor a partir de Io de setembro de 1982. As emissoras
também poderáo. se quiserem, pagar o percentual em cima
da receita total estimada, limitando o pagamento
da taxa a
uma vez por ano.
A tabela publicada envolve também os setores de sonorizaçáo ambiental, audiovisuais, rinques de patinação (2,5rv da
renda bruta diária da bilheteria, no caso de música ao vivo. e
3,75% em rinques com música por aparelhos), espetáculos
circensçs (os mesmos percentuais dos rinques), boates, restaurantes, clubes sociais, espetáculos musicais 110C7< da renda
bruta da bilheteria, tendo como garantia mínima 50% da
lotação do espetáculo).
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INAMPS
Sul

greve

de

três

mil

Fiat
da
A greve de 3 mil empregados da fábrica Fiat Diesel, em
Xerém (RJi. que se prolonga há oito dias e defende a
readmissào de 250 operários e a estabilidade de um ano foi
considerada, ontem, legal pelo Tribunal Regional do Trabalho 1TRT1. A decisão por oito votos contra sete foi definida
pelo voto do presidente do TRT, já que a reconsideração de
voto por parte de um Juiz resultou em empate.
O Julgamento foi acompanhado pelo presidente do sindicato dos metalúrgicos, 50 operários da fábrica, que lotaram o
plenário do TRT, e por mais 700 operários que, aglomerados
na escadaria do Ministério do Trabalho, aguardavam o resultado gritando várias palavras de ordem: "Um, dois, trés,
miLQueremos acabar com o desemprego no Brasil". A direçáo da Fiat vai recorrer Junto ao Tribunal Superior do
Trabalho (TST).
operários

1" Caderno

NACIONAL

no

demite

4

residentes
Porto Alegre — Por determinação do presidente
do INAMPS, Harry Graeff,
quatro médicos residentes
da Unidade Sanitária São

em greve, em reação a represálias da diretoria do
hospital, que os impediu
de bater seus cartões de
ponto e proibiu de se reunirem no interior do prédio, suspenderam, a partir
das 14 horas de ontem, o
atendimento de emergéncia que vinham fazendo
desde o dia 28 de abril.
Em telex enviado ontem

José do Murialdo, desta
Capital, foram demitidos
ontem por estarem em greve. Eles recebiam bolsas
do INAMPS através de
convênio com a Secretaria
de Saúde, segundo o superintendente regional substituto do INAMPS. Adélio
Dorneles.
No Hospital de Clinicas,
os 175 médicos residentes

mm- •'§*¦*

ao superintendente regional do INAMPS, o presidente do Instituto Nacional de Assistência Médica
e Previdência Social solicitou que fosse enviada ao
Rio, num prazo de 48 horas, a relação de todos os
médicos reidentes em greve e que recebem bolsas do
INAMPS, através de con-

vênio com a Secretaria de
Saúde, e mais os que trabalham no Hospital Getúlio Vargas, da Previdência
Social.
Pelo levantamento feito,
sáo 74 os médicos residentes que recebem bolsas do
INAMPS em Porto Alegre,
dos qüáls somente quatro
estavam em greve. Por is-

— 9

so, eles tiveram suas boisas canceladas íunto à unidade sanitária da Secretaria de Saúde e seus nomes
enviados ao presidente do
INAMPS no Rio, Harry
Graeff. Adélio Dorneles
náo quis revelar o nome
dos demitidos, alegando
que só serão divulgados
hoje.

"
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Expectativa
Enquanto tinha inicio à audiência no Tribunal Pleno do
TRT exatamente âs I3h, cerca de 700 operários da fábrica
Fiat Diesel chegados ao local em 15 ônibus alugados tomavam posição na escadaria do Mirflstério do Trabalho, lado
que dá para a Avenida Antônio Carlos.
Vestidos com o próprio uniforme da fábrica—jalecos nas
cores azul ou verde, conforme a função—empunhavam faixas
e cartazes para chamar a atenção dos que passavam: "Ou
readmitem os 250 ou colocam 3 mil na rua"; "É melhor ser
da fábrica do que se tomar um marginal";
grevista
"Máquinasdentro
paradas,
patrões escutam"; "Legal ou ilegal a
greve continua"; "A greve da Fiat é justa, ilegal é o desemprego".

Reduções

Julgamento

móveis

em

Enquanto isso, no nono andar do prédio do Ministério do
Trabalho, outros operários se aglomeravam na pequena sala
do Tribunal Pleno do TRT para ouvir as posições dos 14 juizes
sob a presidência do Juiz Flávio Rodrigues da Silva. Antes de
debater a ilegalidade ou não da greve, o Tribunal julgou os
aspectos preliminares sobre a competência ou não do TRT
em julgar a questão (o Sindicato dos Metalúrgicos achava que
a competência era de Vara Federal i, assim como se os pares (o
sindicato e a empresai tinham ou não o direito de requererem
o dissídio.

até

42%

estofados

r~E*r

Legalidade
Afirmou o Juiz revisor. José Viana Clementino, que
"criou-se neste pais o que no linguajar popular poderia
chamar de tutu marambá tuma espécie de confusão) para se
aterrorizar todos os grevistas, ameaçando-os de cadeia enquanto suas famílias passam fome. Nada nesses autos do
processo levam a crer que essa greve seja ilegal. Para mim ela
é legal porque não fere nenhum dos quatro itens da Lei de
Greve, nem no que diz respeito a prazos, nem quanto ao
terceiro item que considera ilegal quando por motivos politicos, religiosos ou de apoio e solidariedade" — comentou o
Juiz José Viana Clementino.
Analisando esse terceiro item, disse ainda que "solidariedade existe quando é a outra classe em greve, diferente do
caso em questão, pois se houver solidariedade ê para com eles
mesmos que estão vendo as barbas dos seus vizinhos pegarem fogo, vendo as demissões, e ficam solidários com eles
mesmos". Citando uma reportagem "ada revista Veja, o Juiz
José Viana Clementino lembrou que fábrica de caminhões
pesados Scania teve um lucro aumentado de 4509c. O que
com o setor?"
estará
"A acontecendo
empresa Fiat trouxe para os autos do processo sua
pobre situação financeira. O que está acontecendo? Os pátios
das montadoras de automóveis estão cheios e aumenta-se as
exportações. Se já não temos um bom transporte coletivo,
será que vamos enfrentar, também, a crise do transporte
individual? Eu acho que se precisa acabar, também, de
colocar a culpa da inflação, da crise em cima da folha de
pessoal das empresas, pois no caso da indústria automobllística Fiat a despesa com pessoal é de apenas 6Tc. Para mim, a
greve dos operários da Fiat é a mais legal que jà vi nos
últimos tempos" — confirmou o Juiz e revisor do processo.

Divã-cama
Composição

Votação

densidade

Foi colocada, então, em votação a legalidade ou não da
greve dos 3 mil operários da Fiat Diesel (fábrica de Xeréml
iniciada dia 4 último. Cada Juiz foi explicando seu voto, uns
mais rápidos, outros mais prolixos. Os que votavam pela
ilegalidade do movimento alegavam que a empresa tem o
direito de demitir seus funcionários, respeitada a lei trabalhista; os outros votavam pela legalidade lembrando, às
vezes, as palavras do revisor.
Assim, votaram pela ilegalidade os Juizes Solon Vicacqua
(relator). Celso Lana, Mário Mesquita Cabral. Carlos Granado, Simões Barbosa, Geraldo Otávio e Moacir Ferreira; pela
legalidade de greve votaram o revisor José Viana Clementino
e os Juizes José Levy Silva, Walter Torres, Gerardo Magela,
Álvaro Sá Filho, Laureano Batista e Rubens Andrade. Este
último tinha votado, antes, pela ilegalidade da greve, mas
depois reconsiderou seu voto baseado na fala do Juiz Gerardo
Magela, que lembrou que os trabalhadores cumpriram os
prazos com rigor e se houve omissão foi do Poder Público, daí
a legalidade do dissídio.
Constatando o empate de sete a sete, o Juiz Flávio
Rodrigues da Silva, o presidente do TRT. pediu a palavTa e de
maneira rápida e seca disse que votava pela legalidade da
greve, o que provocou entre os presentes novas palmas e
gritos. Logo depois era encerrada a sessão.
Médicos
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Rio

param
à zero hora de hoje
No Rio, cerca de 20 mil médicos, segundo estimativa do
sindicato da categoria, iniciaram à zero hora de hoje uma
greve por tempo indeterminado em resposta ao Governo,
nas áreas federal, estadual e municipal, pela falta de atendimento de suas reivindicações. Comissões salariais, de ética
médica e de triagem orientam os médicos a atenderem
somente os casos de emergência, em que houver perigo de
vida.
A diretoria do sindicato pretendia iniciar o movimento a
partir do dia 22 para prosseguir com as negociações, mas a
assembléia-geral de anteontem no Clube Municipal, por 435
votos contra 423 (diferença de 12 votos), decidiu manter a
greve Já aprovada em reunião anterior na ABI. "O movimento é democrático. Apesar de o sindicato ter sido derrotado
em sua proposta, passamos a assumir a decisão da maioria,
apoiando e administrando a greve", disse o presidente do
Sindicato dos Médicos, Roberto Chabo.
Cerca de 50% dos médicos presentes anteontem à assembléia no Clube Municipal, na Tijuca, não aguardaram o final
da reunião e deixaram de votar nas duas propostas, a do
sindicato e a que determinava o reinicio do movimento
grevista para hoje. Segundo o secretário-geral do sindicato,
Eraldo Bulhões, a diferença de apenas 12 votos não influirá
no resultado do movimento, visto que toda a categoria Já
iniciou ontem mesmo os preparativos da greve, para que o
movimento assuma o caráter de unanimidade.
Eraldo Bulhões explicou que a diretoria do sindicato e
outras lideranças nos hospitais, casas de saúde e ambulatórios estiveram ontem orientando os médicos no sentido de
seus locais de trabalho e para não se
assinarem o ponto nos
intimidarem com "as miniautoridades do INAMPS", que
ameaçam os grevistas de punição.
Federação
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Economize Crê 10.600,
Economize Crê 3.000,

Divã-bicanto moderno
Assento de espuma sintética e
encosto com almofadas soltas 24.990, por C*14.490,
de flocos de espuma. Revesti- ou 15
r«1.749,
mento de tecido estampado. Total
a prazo
Transforma-se em 2 camas de
sem entrada
solteiro.

Divã-cama de courvin
Estofamento de espuma sintética revestida com courvin. Almofadas soltas de espuma nas
laterais.
Transforma-se em
uma cama de solteiro.

Oe Cr%
7.990, por
1C
ou ¦ w
Total
a prazo

Crf'4.990,
mens
de Cri 603,
Crt 9.045,
sem entrada

critica

prazo indeterminado
"Eu náo sou contra a greve. Sou contra este tipo de greve
por prazo indeterminado que, na atual fase do nosso movimento, é uma precipitação tática e enfraquece nossa luta",
da Federação Nacional dos
afirmou ontem o presidente
Médicos, Charles Damian. "Quanto aos boatos de utilização
de piquetes, sou categoricamente contra a sua Instituição por
serem antidemocráticos."
O presidente da Federação apoiou, na última assembléia
da categoria, a proposta de greve nacional dos dias 3 e 4 de
feita pelo Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro.
junho,
"Perdemos
por 12 votos de diferença, mas o sindicato, democraticamente, acatou a proposta vencedora de paralisação
por tempo indeterminado. O pessoal que a apoiou provou ter
mais disposição de luta que aqueles que saíram cedo da
assembléia."
O Sr Charles Damian disse que a greve por tempo
indeterminado é uma precipitação na tática, no cronograma e
no pique do movimento regional da categoria e, para demonstrar as falhas desta posição, explicou:
— O Governo pode tomar duas atitudes. Intervir, penalizando os médicos, acirrando os ânimos e provocando, assim,
uma exaltação do movimentno. Neste caso. a nossa resposta
seria então a greve por tempo indeterminado, mas como nós
já estamos neste tipo de greve, só restaria o recurso extremo
da desativação hospitalar, o que repudia a índole e o juramento hipocrático do médico. A outra alternativa do Governo
seria pura e simplesmente deixar fluir a greve, que, por ser de
prazo indeterminado, ficaria sem um alvo governamental e
atrairia o descontentamento popular. O Governo ficaria
então a cavaleiro da situação, embora possamos apontà-lo
como insensível.
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Sofá-bicama listrado
Estofamento de manta de espuma sintética. Revestimento
de tecido listrado. Transformase em 2 camas de solteiro ou
em 1 cama de casal.
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mens.
de Cr» 1.206,
ou 15
To.,a„',„.
«18.090,
sem entrada

DIARIAMENTE DAS 9:00 ÀS 22:00 HORAS - SÁBADOS DAS 9:00 ÀS 18:30 HORAS
SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DINHEIRO DE VOLTAI
SE A COMPRA NÃO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

Sears

Botafogo
Praia de Botafogo, 400
Tel.: 286-1522

Niterói
Rua São João, 42
Tel.: 719-7388

Madureira
Rua Carolina Machado, 362
Tel.: 390-4891

D
JORNAL
DO
BRASIL
Diretora-Presidente: Condessa Pereira Carneiro
VIce-Presiderite Executivo: M. do Nascimento Brito
Diretor: Bernard da Costa Campos
Editor: Walter Fontoura
Diretor: Lv»al Salles

Advertência
Se o objetivo dos terroristas do Riocentro era forçar a demonstração de que os fatos
da abertura não afetaram o predomínio
militar sobre o regime do Brasil, foram eles
plenamente bem-sucedidos. A forma encontrada pelo Palácio do Planalto para dar
notícia do encontro do Presidente da Repúni miihlir" com ° presidente do PDS pode autorizar, apenas, a impressão ou a hipótese de
que a vitória do terror seja transitória. Mas
não consegue ocultá-la nas dobras da cautela
de que se revestiu a nota oficial, toda ela
refletidora do constrangimento com que o
General João Figueiredo passou a desempenhar o importante papel de condutor do
processo de democratização.
O comunicado começa a ser expressivo
pela inusitada concisão. Treze linhas datilografadas para tornar público o que fosse
possível, por não ser inconveniente, da conversa de 30 minutos durante a qual o Senador José Sarney informara o Chefe do Governo da manifestação unânime de solidariedade a ele prestada por todos os Partidos
juntamente com tradicionais entidades apartidárias representativas do pensamento da
sociedade brasileira, em todas as suas nuanças e em todos os setores da atividade
nacional. Do sentido transcendente desse
episódio, já haviam falado o próprio presidente do PDS, para quem somente a Abolição havia conseguido unir nas mesmas proporções a opinião do povo brasileiro; e o
dirigente de um dos Partidos da Oposição,
Senador Tancredo Neves, que nele identificava o acontecimento político mais importante das duas últimas décadas.
Tratava-se de algo realmente inédito na história política da República. Todas as
forças expressivas do pensamento da sociedade civil, incluindo a Igreja Católica, juntavam-se ao impacto de um ato terrorista
claramente denunciador das dificuldades deparadas pelo Presidente da República, para
levar-lhe a certeza de seu apoio desinteressado e de sua solidariedade integral. Era
inevitável que se gerasse a expectativa na
qual se encontrou a opinião pública até
segunda-feira quando, sem pressa de ouvi-lo
(o que já seria significativo), o Chefe do
Governo receberia em audiência o dirigente
de seu Partido, incumbido pelas demais
representações da sociedade de lhe dar oficialmente a notícia do evento inédito.
Que diria em resposta, ante acontecimento de tal magnitude, o Presidente da
República? Dois dias após a explosão de
intolerância insana do Riocentro, o Presidente do Senado lhe levara a informação da
solidariedade — bem menos expressiva por
ser localizada num colegiado tradicionalmente sereno — manifestada pelas lideranças da
Câmara alta do Congresso. O próprio informante, como é de praxe, recebera a missão
de transmitir aos líderes a palavra comovida
de agradecimento do General Figueiredo.
Nada mais se esperaria que ocorresse com a
visita de segunda-feira. Mas nada menos.
Tudo se poderia esperar, salvo o que
ocorreu, apesar de se haver adensado a
atmosfera interna do Governo (em seu sentido mais amplo, para não usar a designação
equívoca de sistema) entre o discurso

Chico

Inesperada
veemente do Senador Nilo Coelho e as evasivas que entraram a caracterizar a palavra
oficial, quando custosamente alusiva ao ato
de terror de 1" de Maio. Não se poderia nem
se deveria esperar que a oportunidade fosse
adequada a uma referência, sequer, do Presidente da República à explosão terrorista —
não apenas porque se tratava de fato em
processo de apuração mas principalmente
porque o Chefe do Governo e comandante
supremo das Forças Armadas se dispõe a
esperar — como qualquer membro da sociedade — o veredicto do I Exército.
Não seria razoável esperar, entretanto,
que a atitude presidencial chegasse ao ponto
indicado pela nota oficial publicada ontem.
O que se diz neste documento, de concisão
constrangedora, em síntese, é isto: o Governo (e não o Presidente da República) tomou
boa nota da manifestação de solidariedade
da Oposição, das organizações partidárias e
de classe, como da Conferência dos Bispos,
"o apoio
mas prescinde delas, pois lhe basta
das Forças Armadas, mantenedoras da ordem e guardiãs das instituições".
Indo-se mais a fundo na leitura do
comunicado, pode-se concluir que houve o
cuidadoso empenho de deixar muito clara a
separação entre a sociedade civil de um lado
e o poder militar do outro. A omissão
intencional de referência à Oposição, como à
OAB, à ABI e à CNBB, fica mais carregada
de significado quando se reflete na circunstância de não ter sido permitido ao Senador
José Sarney levar pessoalmente às forças
solidárias a resposta presidencial. O presi__jdente~~do Partido dito do Governo sofreu
interdição semelhante à aplicada às legendas
oposicionistas. Não pôde ser fotografado no
gabinete do Presidente, ao qual chegou pelo
elevador privativo, para não ser visto pelos
repórteres.
Esse extremo cuidado de separar o país
em duas áreas — a ocupada pela sociedade
civil e a que delimita & existência de um
Poder que deseja falar para dentro e preservar a sua unidade, internamente posta à
— foi brutalmente ilusprovas das bombas
trado na prática com o método ostensivamente militar empregado para a remoção, de
um hospital civil para o HCE, do oficial
sobrevivente da explosão do Riocentro. O
número de militares e viaturas que se empregou na operação; o aparato dos batedores; o
caráter brusco do comportamento de todos
os participantes, assim como a própria hora
inadequada escolhida com o congestionamento desnecessário do trânsito e o desrespeito absoluto à liberdade de locomoção das
pessoas; tudo foi conjugado para tipificá-la
como operação de guerra e projetá-la no
espírito de todo o corpo social como símbolo
ruidoso e áspero do que estava expresso na
concisa e precisa nota do Planalto.
Pelo menos por enquanto, não tenhamos ilusão com o sentido da abertura. A
democracia ainda não foi restaurada. E não
cabe à sociedade civil dizer quando a ela se
associará a classe militar, para permitir ao
país o retorno tranqüilo ao regime da lei.
Esta a advertência severa do comunicado da
Presidência.

Frio
Reflexões
a
O suposto pânico da Bolsa também não
Passado o primeiro impacto das eleições
é uma reação que saia do previsível; nem é de
francesas, que encerraram uma era iniciada
se imaginar que a política externa francesa
com a Presidência do General De Gaulle,
vá rolar pelo despenhadeiro. Não é sem
algumas reflexões se impõem para que as
razão que a União Soviética parece ter
simplificações não tenham curso, e para que
extreum
se
confunda
preferido Giscard a esses socialistas que têm
não
processo político
sido, na França como em outros países, os
mamente desenvolvido e sofisticado com o
rivais históricos do PC, continuamente acuticorpo-a-corpo em que ainda bracejam países
lados pelo PC, e que só chegam ao Poder na
menos afortunados.
França devido ao paciente trabalho de orga' A
primeira delas é que François Mitternização realizado por Mitterrand.
rand é um político que lutou longamente
No próprio tema das nacionalizações, é
para chegar onde chegou, que pagou com
preciso qualificar — lembrando, de início,
dedicação o seu tributo à vida política, no
há uma diferença não irrelevante entre
que
que isto significa de apreço à representativinacionalizar e estatizar. Nacionalização não
dade, de intuição da alma coletiva. A vitória
implica controle, gerência ou monopólio do
é o prêmio a essa persistência, tendo MitterEstado. A Volkswagen alemã tem como prinrand tirado partido da traição de Chirac,
cipais acionistas os Estados alemães. A Reque fez com Giscard o que Giscard fizera em
nault está nacionalizada há anos.
outros tempos com o próprio De Gaulle
O problema central do programa de
(atitude em parte compreensível: que acontenão é tanto a questão das nacioMitterrand
ceria à carreira política de Chirac se Giscard
nalizações
quanto a manutenção de um regid'Estaing desse início a outro setenato?).
me de eficiência. Um mau sinal, neste sentiOutra reflexão deve ser dirigida às
do, seria um bloqueio — que já se teme — às
nacionalizações que constituem o cavalo de
importações do Japão. Uma empresa nacio. batalha do programa socialista. A esse resnalizada pode oscilar entre dois extremos:
peito, é forçoso reconhecer que, em compapode ser muito eficiente, como a Volkswagen
alemã, ou lamentavelmente ineficaz, como a
, ração com o caso brasileiro, esse projeto é
Alfa Romeo italiana.
muito brando, pois aqui temos um socialismo
A verdade é que o programa que Mittersem nome que já absorveu 70% da atividade
rand traz para o Governo é algo que vem
econômica — enquanto as nacionalizações
sendo burilado há anos sem nunca ter podido
. francesas, pelas informações disponíveis, fariam o setor público passar de 11% para
passar pelo teste da realidade. Como conci- 16% do conjunto da atividade econômica.
liar a redução do déficit orçamentário com o
aumento do salário mínimo, com a redução
Por outro lado, o forte sistema político
da jornada de trabalho (sem redução de
que hoje possui a França, herança valiosa do
salário) e com o aumento do nível de empregaullismo, tem os seus próprios contrapesos.
A França, como promete Mitter rand, será
go? Esta é a charada que o novo Presidente
será chamado a elucidar.
chamada brevemente a escolher uma nova
Para finalizar com os vencidos, torna—
e então, se estará ouvindo
Assembléia
se
mais uma vez a vox populi. Diante desta
patente, agora, o preço que Giscard
d'Estaing teve de pagar pela política econôAssembléia, Mitterrand deverá comparecer
com o seu
mica do seu Ministro Barre; e, sobretudo,
programa econômico; e esse propelo longo mandato de sete anos. Só um gênio
imaginar
se
dessas
grama, pelo que
pode
político atravessa sete anos de Governo sem
novas eleições, deverá ser extremamente bem
desgastar-se. Com um mandato de quatro
. dosado, e passar por uma minuciosa transaanos, Giscard estaria agora, ao que tudo
ção política, se quiser ter perspectivas de
indica, bem adiantado no segundo.
aceitação.

U

Cartas
vos que falam a língua portuguesa e
Espoliação do DNER
comunidades lusíadas no mundo, é-me
especialmente grato felicitar todos os
Impelido por uma profunda revolta,
que levaram por diante este passo táo
quero tornar público os atos de espoliaimportante na aproximação entre as
ção de que estou sendo vítima, por parte
duas nações e em especial os fundadores
do DNER. Fui dono de um sítio na
desta nova instituição da comunidade,
Estrada do Contorno, 1000, Município de
entre os quais se encontram personaliPetrópolis. A propriedade dispunha de
dades e grupos tão expressivos e dlstinuma casa com 10 quartos, piscina olimguidos da vida brasileira e portuguesa.
pica, casa de hóspedes, casa de caseiro,
Abraçando com entusiasmo a idéia, torboxes para cavalos, pateiras etc etc,
naram-na viva realidade e proporcionacontruidos com esforço e carinho ao lonram-lhe já os meios para o primeiro
go de quase 50 anos. O DNER apossouarranque de uma ação que irá dar nova
se de toda a área ediflcada, sob a alegaalma e dimensão à vida associativa e
teria
que'
çào de que, justamente por ali,
cultural da- comunidade, contribuindo
Fora.
passar a Estrada Rio—Juiz de
ao mesmo tempo para a defesa e expanevitar
Fizemos Ingentes esforços para
são da língua portuguesa no mundo. Ao
de
talvez
desnecessária,
a destruição,
congratular-me com o lançamento e a
nosso lídimo patrimônio, mas foi tudo
concretização desta extraordinária iniimpiedosamente arrasado, casas, jarciativa desejo manifestar a esperança de
dins, horta, pomar, bambuzais centenáa ver acolhida e apoiada por muitos mais
rios e sobretudo uma grande parte da
portugueses e brasileiros, sempre táo
floresta milenar que integrava nossos
dedicados às Instituições da comunidadomínios. Diante da força, tivemos que
de e aos objetivos de aprofundamento
nos curvar e agora estamos percorrendo
dos laços entre as duas pátrias, com os
um longo e terrível calvário para consemelhores votos de pleno êxito da nova e
guir que nos paguem o restante da irrisópromissora Fundação. José Eduardo
ria indenização que nos ofereceram.
Meneses Rosa, Embaixador de Portugal
Da antiga propriedade não ficou se— Brasília (DF).
quer um pé de capim que, por sinal,.era
abundante ali, uma espécie de capim
melado com que alimentávamos nosso
gado, além de nos deleitar com seu cheirinho. É preciso gritar, clamar aos qua/J?
tro ventos, divulgar esta situação lnsólita: o DNER ocupou, destruiu e não
pagou.
Alegam os responsáveis a quem nos
temos dirigido que o DNER está sem
dinheiro e por isso não pode pagar-nos
Impostos e serviços
devidamente. Fomos até mesmo coagidos a optar pelo recebimento de uma
Os moradores e proprietários em Nopequena parcela, relativa a uma fatia
gueira e adjacências foram contemplados com mais um presente (de grego). A
das terras que nos tomaram, sem juros e
correçáo monetária porque nos ameaçataxa de incêndio. Convém lembrar que
nos
seria
ram com uma demora que
naquela região a maior parte dos servidanosa.
ços públicos inexlste ou deixa a desejar,
Temos também que nós submetertal sua precariedade. * rigor, náo há
mos às imposições da inexorável buroabastecimento de água, rede de esgotos,
cracia que, segundo suas declarações,
coleta de lixo e segurança pública. De
geralmente acarreta uma grande lentiforma sofrível, luz e telefone.
dão no andamento dos processos que
Não raro, vêem-se os moradores na
levam uma média da 15 anos (Pasmem!)
contingência de providenciar por conta
para serem resolvidos. Acontece que a
própria serviços de calçamento e conserestrada vem sendo largamente usada,
vação de ruas como os recentemente
inaugurada que foi com fanfarras, preexecutados nas ruas Juiz de Fora e B.
sença de altas autoridades e pessoas
Horizonte, ambas em Nogueira, e pelos
gradas que muito provavelmente até hoquais cada proprietário se viu onerado
em importância superior a Cr$ 35 mil.
je ignoram que estão usando indevidamente algo que nem foi totalmente pago.
Acresce salientar que a inexistência
Acontece também que minha mulher
dos serviços de coleta de lixo tem resule eu já somos idosos e não queremos
tado na proliferação acelerada das colõdeixar para nossos Olhos, netos e bisnenlas de moscas e mosquitos que, a par do
tos a ingente tarefa de fazer com que o
estorvo, contitui grave risco à saúde da
DNER pague, pelo menos o pouco, do
população local. A Delegacia de Policia,
muito que ainda nos deve. Além do mais,
bem assim o Destacamento do Corpo de
precisamos de um lugar para repousar e,
Bombeiros mais próximos localizam-se
de tal forma fomos esbulhados, que nada
na sede do Município, distantes aproxinos deixaram, nem mesmo o material
madamente 15km.
das demolições.
Na verdade, o que se discute náo é a
llcitude deste encargo mas tão-somente
Quero gritar aos quatro cantos do
mundo esta revolta que me consome e
alertar o poder público no sentido de
conto com esse Jornal para divulgá-la.
aparelhar aquela região dotando-a de
São vários os processos de desapropriauma Infra-estrutura de serviços que Jusconsecutivas
da
mesma
de
tifiquem a cobrança desta ou qualquer
ções parcelas
mas,
um
deles,
há
quase
propriedade
outra taxa que venha a ser instituída e
seis anos (tempo recorde, dizem, em maque, como definida pelo Código Tributátéria de brevidade), está para ser pago
rio Nacional, pressupõe para seu pagahoje ou am-nhá, numa espera que se
mento a contraprestaçáo de um serviço
constitui num supliclo atroz. Haverá alefetivamente realizado. Cláudio M. Ponguém, abaixo de Deus, que nos ajude a
tes e Ernesto P. Nunes—Rio de Janeiro.
sair desta expectativa inenarrável? Carlos Pinto Monteiro — Rio de Janeiro.
Os perigos do vinhoto
Com a adoção dq Pro álcool sem a
Brasil—Portugal
fiscalização adequada dos procedimentos industriais aumenta a produção do
Em 22 de abril, Dia da Comunidade
vinhoto, o assassino dos rios. Liquido
Luso-Brasileira, foi solenemente assinaviscoso, resultante da transformação do
da no Gabinete Português de Leitura,
açúcar em álcool, o vinhoto contém eleem sessáo memorável com a brilhante
vadissimas concentrações de sacarose,
participação de S. Exa. o Ministro da
Justiça, Ibrahim Abl-Ackel, a ata formal
que propiciam a proliferação de microorconstitutiva da Fundação Cultural Braganlsmos, que esgotam o oxigênio das
águas e, assim, provocam a extinção de
sil-Portugal, projeto lançado pelas resosua vida animal e vegetal.
luçòes do Io Congresso das ComunidaDe cada litro de álcool que é produzides Luso-Brasilelras realizado com tanto
do, resultam 18 litros de vinhoto. Como
êxito em outubro do ano findo, por inlno Brasil os usinelros despejam nos rios
clatlva da Federação das Associações
o vinhoto sem nenhum tratamento, ln
Portuguesas e Luso-Brasilelras, num dos
natura, se atingirmos esse ano os prograatos mais significativos e relevantes da
mados 4 bilhões de litros de álcool, cerca
vida da Comunidade nos últimos
de 72 bilhões de litros de vinhoto serão
tempos.
Braa
Fundação
Na ocasião em que
atirados em nossa bacia hidrográfica. E
imporsuas
táo
nasce
sil-Portugal
o futuro é ainda mais sombrio: como se
para
tantes finalidades de estreitamento e
planeja produzir 30 bilhões de litros de
os
relações
entre
das
álcool em 1985, serão despejados naqueaprofundamento
le ano 540 bilhões de litros de poluente.
dois países, de apoio e dinamização da
Segundo técnicos da Companhia de Tecvida cultural da Comunidade Lusonologia de Saneamento Ambiental —
Brasileira, bem como de incentivo ao
Cetesb —, de São Paulo, esse descarte
intercâmbio cultural entre todos os po-
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terá efeito devastador idêntico ao dos
esgotos de uma população de mais de
um bilhão de habitantes que fossem
despejados em nossos rios.
Estive recentemente em Campos,
aqui no Estado do Rio de Janeiro. O rio
Paraíba do Sul, naquele trecho, virou
uma cloaca. Náo existe mais ali nenhuma forma de vida, nem animal nem
vegetal. Como também nâo haverá em
nenhum outro rio que tenha a desgraça
de atravessar áreas de produção do
Proálcool.
Os usinelros estáo, portanto, assassinando os nossos rios, com a omissão do
governo e a resignação bovina do povo.
No entanto, esse envenenamento dos
rios é lesão ecológica monstruosa, incluslve porque dezenas de milhões de brasllelros habitam cidades que se abastecem
com a água de nossa bacia hidrográfica.
Isso sem mencionar a destruição da cadeia alimentar, que não pode existir sem
a água.
Mas, entào, o que fazer com o vinhoto, Já que ele é um subproduto inevitável
do álcool?
Há pelo menos três maneiras de soluclonar o problema. Utilizar o vinhoto: a)
como fertilizante; b) na produção de gás
metano; c) como complemento de ração
para animais, a exemplo do que se faz
largamente na França e na Bélgica.
E por que os produtores de álcool náo
fazem nada disso? Porque é necessário
algum Investimento para a reciclagem
do vinhoto. Isso náo Interessa à maioria
torrenclal dos usinelros. A preservação
do meio-amblente é algo que não lhes
passa pela cabeça. Entre reciclar o vinhoto e transformar os rios brasileiros
em esgotos a cé'.1 aberto, eles optaram
pela agressão ecológica. Luis Vergniaud
— Rio de Janeiro.
A taxa judiciária
Excelente o artigo assinado pelo Sr
Carlos A Dunshee de abranches, no JB
de 6 de maio, sob o titulo Taxa Judiciária e direito à Justiça.
Como advogado militante, endosso
às Inteiras as opiniões e sugestões ali
inseridas, eis que a forma de cobrança da
taxa Judiciária está totalmente dissociada da realidade da nossa conjuntura
social, afastando e Impedindo que, exatamente aqueles que mais necessitam de
justiça, a possam ter. Oswaldo Duarte
de Sotua — Rio de Janeiro.
Apelo ao Leão
Sr Leão do Imposto de Renda. Tendo
requerido informações conforme processo n° 0768.23.514/79 de como deveria proceder para obter a devolução dos empréstlmos que fui obrigado a fazer ao
Tesouro Nacional pelas Leis n° 2 973 de
26/11/55 e 4 242 de 17/7/63, e como o Sr
não se dignou responder, talvez por náo
ter chegado ao seu conhecimento o meu
pedido, volto por este meio de comunicação, e não acredito que o Sr náo leia, pois
pela eficiência que demonstra tem que
se manter bem-lnformado de tudo o que
se relaciona com a sua atividade. Jo«qulm Neves de Paiva — Rio de Janeiro.
As domésticas
Li com satisfação um artigo publicado nesse conceituado Jornal, a respeito
das empregadas domésticas e gostaria
de lembrar- a promessa feita pelo Sr
Ministro Murilo Macedo que, diante da
representante do Rio, Nair Jane, pro meteu,
citando as suas próprias palavras:
"Tenho
o maior respeito por vocês, náo
precisam me cobrar, só peço alguns rilac
para estudar a questão, náo estou tazendo nenhum favor a vocês, etc. etc. Dito
encontro se deu há quase dois anos e até
agora tudo ficou na mesma. Uma promessa náo cumprida para uma classe
sofrida. Estamos cobrando, Sr Ministro!
Queremos uma Jornada de trabalho de
no máximo 10 horas, folga semanal, Fundo de Garantia, 13° Salário, moradias
adequadas e náo cubículos sem ventilaçáo. Somos gente! Edite Luetke — Rio
de Janeiro.
Ai cartas terão selecionadas para pubTicação no todo ou em parte entre at que
tiverem assinatura, nome completo e legfvel e endereço que permita confirmação
prévia.
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vio: que a melhor cozinha
brasileira está em São Paulo. Do
Rio e Brasília, têm baixado âncora em São Paulo figuras candidatáveis ou de ccmdestáveis para,
em lautos almoços e jantares, decidirem seus próprios destinos ou
os destinos políticos do país. Antigamente, era a esquerda festiva
que tentava derrubar o Governo
na mesa de um boteco aos goles de
um chope gelado. Agora, os conservadores tentam solucionar os
problemas nacionais enquanto se
deliciam em meio a saborosos
pratos, em geral de origem toscana.
As tradicionais reuniões fechadas, que no ano passado encobriam as articulações partidárias
ou as discussões de assuntos considerados sérios, comparáveis ao
do Riocentro de agora, se realizavam, realmente, com a tranca na
porta, á altura, portanto, da importância dos problemas. Em São
Paulo, nesses últimos tempos, se
alguém não quiser encontrar um
político militante, basta comparecer às suas oficinas de trabalho.
Se o objetivo, ao contrário, for o
de contatar esse político, é só pegar uma lista telefônica ou a relação de cinco ou seis dos melhores
restaurantes que, fatalmente,
num deles o encontrará.
A febre do restaurante pegou
no breu, com uma vantagem: ao
invés de um alto prócer político,
terá oportunidade de se avistar,
no mínimo, com três deles — o que
parece ter sido o número cabalístico, resultante ideal para as articulações partidárias. Na melhor
tradição italiana — mesa farta e
bons vinhos distendem os espíritos — vêm sendo discutidas a sorte
de cada um e.a melhor tática para
enfrentar as eleições de 82, além, é
claro, do debate franco e aberto
sobre a bomba do Riocentro que
tão fortemente comoveu a opinião
pública e sacudiu a nação, que
hoje cobram do Presidente da República uma definição.
E não se diga que entre os

Novos

chocolate
Evmar Mascaro
comensais estão apenas os politicos de poder econômico mais alto.
Do PP ao PT, ninguém escapa do
almoço eleitoral. Claro que não se
condenam os almoços — pois ninguém é de ferro — mas tudo está a
indicar que essa dieta eleitoral
não tem levado praticamente a
qualquer sucesso. Basta atentar
feitos
para os resumos que são"Não
se
depois de cada almoço.
discutiram nomes; falou-se genericamente sobre a atuação das
oposições neste ou naquele campo; deixaram-se portas e janelas
abertas para entendimentos futuros" — são frases feitas que soam
como sobremesa no fim de cada
refeição.
Ultimamente, os políticos têm
escolhido restaurantes que a Embratur estaria na obrigação de
catalogar com as quatro ou cinco
estrelas que simbolizam as casas
no gênero de padrão internadonal. Alguns desses restaurantes
são tão sofisticados que proíbem a
entrada de mulheres que vestem
uma calça comprida, ou de um
repórter que está á caça de uma
informação sobre o desespero de
centenas de famílias que saíram
pelas estradas nordestinas chorando a seca que dizimou a sua
lavoura.
Muitas vezes, no entanto, são
feitas revelações importantes, como a que veio à baila no sábado
que passou. Um desses políticos
estava de posse de uma pesquisa
recente encomendada por um ministro preocupado com a sua situação em decorrência dos acontecimentos registrados no ABC,
depois da greve dos metalúrgicos
e das prisões de lideres sindicais.
Se o universo consultado não o
reprovou totalmente, o contrário
aconteceu com o Partido a que
está filiado. A pesquisa revela que
o PMDB tem 27% da preferência
do eleitor paulista, enquanto o
PDS recebeu 15% dos votos, contra 14% do PTB, 7% confiados ao
PT do Lula, 4% do PP e 1% ao
PDT.

país

do

desperdício
Nelson Senise

ULPAREI Fer_ nando Pedreira
se me tomar um
glutão. Aguardo com
ansiedade seus artigos
para devorá-los, e o último deles — O País Gordo (e o Magro), neste
jornal, em 26.04.81 —
deixou-me empanturrado e logicamente deprimido.
Fernando Pedreira é
um jornalista que deixa
as palavras rolarem sobre verdades que nos
assustam. Somente verdades. Sem tergiversaçòes.
O País Gordo nòs fez
refletir sobre a nossa
profissão de médico —
uma profissão que vive
à custa da desgraça e
da doença e sobrevive
para atendê-las. O médico hoje é um operário
de nível universitário
que mal vive para o seu
sustento e tem resistido
a todos os tipos de exploração. Do Governo,
de empresas médicas,
dos atravessadores da
medicina e dele próprio,
médico.
As reivindicações dos
médicos que todos conhecemos resumem a
sua pobreza e o seu desnivelamento econômico
diante de outras categorias profissionais. E
no entanto ficamos sabendo por Fernando
Pedreira que poderiamos atender a nossa
classe tão espezinhada
se tivéssemos no Governo um apoio para coibir
irresponsabilidades como as que ocorrem no
meio milhão e picos de
empresas estatais.
Mesmo capitalizando
incompreensões e até
antipatias de setores da
classe, sempre nos opusemos aqui a certas moI

dalidades de protesto
adotadas por alguns
médicos — a maioria —
no intuito de chamar a
atenção dos poderosos
para sua situação de penúria. Refiro-me particularmente à opção da
greve, a não ser quando
ela se reveste de cauteIas de movimento
"branco", com a intenção de evitar riscos para os doentes.
Não sei se de concreto
algo tem resultado de
tais movimentos reivindicatórios de uma categoria profissional órfã
de um Lula. ou seja, de
uma liderança sindical
atualizada, capaz de
adotar métodos compativeis com a evolução
do direito trabalhista.
Sei apenas que, enquanto os pobres médicos insistem em sua
cantilena por condições
mínimas de sobrevivència condigna, tonitruam as ameaças do
Ministro da Previdéncia, com a conivência
tácita do Ministro da
Saúde e o silêncio indulgente de um Governo que não hesita em
repreender uma indüstria automobilística
que despede empregados em massa, por ver
aí um empecilho à abertura política, com a
ameaça de convulsão
social, enquanto lhe parece normal que os médicos paulatinamente
destituídos da classe
média para a baixa, devam contentar-se com o
subemprego e as descomposturas dos patrões.
À crise por que ora
passa o setor automobilistico. o articulista Fernando Pedreira, com
base em estatísticas cri-

teriosas, opõe a "gordura" de megalomania de
sucessivos governos do
País, hoje com 538 empresas alimentadas a
peso de ouro pela mais
esmagadora e covarde
carga de tributos que
pode ser lançada sobre
um cidadão, como o pobre contribuinte brasileiro.
Enquanto a maioria
dos médicos, sobretudo
os que ora iniciam carreira, sofrem toda sorte
de privações — o que,
condenavelmente, tem
levado alguns de formação moral menos rígida
a enveredar pelos caminhos do crime, como os
indefectíveis aborteiros
— privilegiados funcionários, jamais denunciados pelo Ministério
da Previdência Social,
recebem uma considerável percentagem da
"leão" na Peparte do
trobrás, na Nuclep e outros santuários onde se
cultivam bezerros de
ouro, no mesmo ritmo
em que se atulham de
verbas os empreiteiros
de obras faraônicas como a Ferrovia do Aço, a
Usiminas, a usina atômica de Angra dos Reis,
o Projeto Cobra, a pia-

taforma de Garoupa e
quejandos.
Que pais é este que
não quer resolver nunca
a crise do Nordeste,
quando já não se precisa de ajuda sequer de
computador de qualquer geração para conhecer os dados da miséria que assola aquela
região e cuja periodicidade invariável é um roteiro seguro para a execução de qualquer piano honesto de assistència aos flagelados, evitando a continuação do
êxodo rural que mantém as grandes metropoles do País em clima
permanente de tensão
social por não poder absorver toda a mão-deobra que se oferece sem
qualquer especialização ao apear nas rodoviárias da vida?
Seria cômico, se não
fosse trágico (ou cínico)
saber, através de Fernando Pedreira, que "a
Petrobrás paga a seus
funcionários 15 a 17 salários anuais, com adicional de risco de vida,
mesmo para os que trabalham em escritórios
em Paris". Realmente,
conforme mostrou a revista Veja, durante a visita da comitiva do Ge-

neral Figueiredo àquela
modesta província europêia, aquela vidoca
noturna, aqueles restaurantes famosos,
aqueles shows da alta
madrugada, constituem-se, ipsis litteris,
em autênticos riscos de
vida, sobretudo para
quem tem mais de 40
anos e anda já precisando de cautelas com as
coronàrias.
Nesta eterna fábula
que vivemos — a história do leão que fez sociedade com uma vaca,.
uma cabra e uma ove-.
lha para "dividirem" irmàmente a riqueza obtida com o fruto de seu •
trabalho — ainda alimentamos a esperança
(ao menos este alimen-'
to) de que aos médicos
venha caber uma parte
mais proveitosa do que
os insultos das autoridades e o desprezo da
a que
sociedade
servem.
Os médicos, obviamente, não têm a audácia de pretender a parte
do leão, que essa é sagrada, em Angra dos
Reis como em Paris, na
indústria da seca do Cariri como nos monumentais projetos das
maiores pontes e mais
extensas rodovias do
mundo. Tudo que querem os médicos é poder
envergar o seu jaleco
branco sem a mancha
das humilhações impostas à classe e, mais
do que isso, sem a necessidade de sujá-lo
com a nódoa infamante
da corrupção a que alguns são atraídos para
enfrentar a dura realidade de um pais
omisso.
O Or N«lton S«n««* • médxo no Rio ót
Jorwiro.

Eymar Marcara é rvpórtor político da *ucur*al da JORNAL DO
BRASIL «m São Paulo.
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conceitos

morte
vida
e
Carlos A. Dunshee de Abranches
ta com o período de tempo transcorritribunais norte-americanos
estão implantando, neste co- do desde o instante da morte, porque
os tecidos e õrgàos visados são sensiOS meço da década de 80, novos
conceitos de vida e morte para poder
veis à interrupção do fluxo sangüíneo
enfrentar as situações criadas para o
e da renovação do oxigênio. Assim, a
homem, em todas as latitudes, pelo
extirpaçào e transplante devem realizar-se o mais rapidamente possível
desenvolvimento da Ciência e da Tecdepois da morte.
nologia neste fim do Século XX.
O critério médico que prevalecia na
O extraordinário progresso da Megrande maioria dos países para a dedicina era previsível, em conseqüência
terminação da morte era o da terminadas novas descobertas da Biologia, da
ção das funções cardíaca e respiratóBioquímica e das ciências afins. Miria. verificada pela tomada do pulso e
lhóes de pessoas foram beneficiadas,
pela batida do coraçáo. Depois que foi
nas últimas décadas, pela possibilidadominada a técnica dos transplantes,
de de prolongar a vida, em circunstânmanifestou-se uma tendência, especias antes inadmissíveis. Hoje realizam-se operações cirúrgicas em órgãos cialmente entre os cirurgiões, de substituir o conceito anterior de morte por
vitais, cujas funções não se ousava
um novo, que fixa a consumação desta
interromper, fazem-se transplantes de
a partir do instante em que cessa a
tecidos e órgãos, e impede-se a concepfunção cerebral, caracterizada pela coção, sem maior risco ou sofrimento.
ma irreversível e confirmada por apaTodavia, cada um destes beneficios
relhos elétricos. Segundo os adeptos
apresenta complexos problemas étidesse conceito, interrompida a função
cos, sociais, jurídicos e até econômicos cerebral, segue-se inevitavelmente a
vez,
os
avanços
uma
e políticos. Mais
das funções cardíaca e respicientíficos e tecnológicos provocaram cessação
ratória, mas como a verificação daquenovo conflito de valores e de direitos la
precede a desta, evita-se perda de
entre dois ou mais indivíduos ou entre
tempo precioso para o êxito do transestes e o interesse da coletividade.
plante.
Exemplo desses problemas é a perA controvérsia provocada por esse
vida
vegetativa
da
artificial
petuação
novo conceito de morte tem estreita
quando resta apenas esta, em caso de
ligação com a proteção integral do
uma doença incurável ou de degeneradireito à vida, que é o primeiro dos
ção pela idade. Não sáo menores as
direitos humanos. Compreende-se asdificuldades jurídicas originadas pelo
sim o temor manifestado por médicos
aperfeiçoamento das técnicas médicas
e juristas, quanto à generalização do
do transplante.
novo critério para determinação da
morte, sob pressão do futuro desenvolO fator básico a ser considerado
vimento dos transplantes, que poderá
nesta questáo é se o doador está vivo
chegar ao próprio cérebro ou partes
ou morto, porque, conforme o caso, as
dele. Não é de excluir-se a possibilidaconseqüências e soluções recomendáde de que um indivíduo, em estado de
veis para proteção dos direitos humacoma. seja prematuramente utilizado
nos afetados podem variar radicalcomo doador de um órgão vital, com o
mente.
consentimento dos seus parentes,
No estado atual da Medicina já se
quer seja manifestado de boa fé, por
pode extrair de pessoas vivas, em conautêntico impulso de solidariedade
dições suportáveis para a saúde do
humana, quer por interesse egoistico
doador, porções consideráveis da pele
de receber benefício pecuniário.
e da medula, pedaços de ossos e um
dos rins. sem mencionar as transfuNeste âmbito da ciência e da tecnosoes de sangue que se tornaram banais
logia. a fórmula para facilitar o seu
em nossos dias.
desenvolvimento em beneficio do gènero humano há de ser alcançada semA legitimidade do consentimento
pre mediante o encontro do justo equido doador vivo é o elemento fundalibrio entre o interesse geral e o respeimental nesta matéria. Tal legitimidato dos direitos individuais.
de está subordinada a dois requisitos.
É indispensável, portanto, que as
Um, a plena consciência de um certo
reformas do Código Civil e do Código
risco que o transplante sempre acarrePenal, que estão em curso no Congresta para a saúde do doador, e o outro, a
so Nacional, tomem em conta essas
absoluta liberdade de sua decisão. O
novas situações, para que os brasileiprimeiro depende da competência proros sejam regidos, no presente e no
fissional e da ética do médico cônsulfuturo próximo, por normas ajustadas
tado pelo doador. No que toca ao seà realidade das relações sociais de
gundo. é indispensável considerar o
nossa era e não por princípios e regras
constrangimento moral ou afetivo a
já superados, como sucedeu com a
que ficam expostas as pessoas ligadas,
legislação ainda vigente, em matéria
por parentesco ou afeição, à que preciCivil e Penal, que já nasceu velha.
sa do transplante, bem como a pressão
De fato. o Código Civil brasileiro de
psicológica que pode ser exercida sobre o doador potencial para obter seu
1916 foi concebido e redigido à luz das
consentimento.
concepções imperantes no Século
XIX. Por sua vez. o Código Penal de
No caso de transplante de órgãos
1940. que e uma adaptação imperfeita
de cadaveres. como as espetaculares
do Código Rocco-Mussolini. conseguiu
substituições do coração, a questáo do
manter em vigor, no Brasil, conceitos e
consentimento é superada em impornormas que só se justificavam na épotància pela do conceito de morte. O
ca do fascismo italiano.
êxito do transplante tem relação direde
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Refrigerador Cônsul CB-433.S.
Biplex Gr&n Luxo.
Com 430 litros. Degelo
automático. Nas cores branca,
azul, maiTon ou ocre.

Refrigerador Cônsul ET-8838.
Super Luxo. Com 285 litros.
Nas cores branca, azul,
amarela ou vermelha.

Refrigerador Cônsul ET-8837.
Luxo. Com 285 litros.
Nas cores branca, amarela ou
vermelha.
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Bolsa de Paris dá sinais de calma após novo pânico
Arlette Chabrol

Paris — O movimento de pà- Brandt, ou o Crédit du Nord,
nico na Bolsa prosseguiu on- um banco particular.
tem. mas jã se notavam sinais
É preciso assinalar nesse
de um retorno a calma. Quase quadro escuro uma verdadeira
todos os valores franceses fo- nota clara de otimismo: alguns
ram pouco cotados, tendo valores, cerca de 10. sofreram
ocorrido baixas de até 22^ nos alta Foram títulos de empretítulos das empresas naciona- sas de construção ou de consulizáveis. O ouro continuou em mo. que deverão ter um belo
alta, mas o franco se manteve futuro sob a Presidência de
bem em relação às outras François Mitterrand. a acredimoedas.
tar em suas promessas.
Depois da segunda-feira neO presidente da Bolsa, Ives
imforam
durante
a
qual
gTa,
explicou que a Bolsa
possíveis as transações, devi- Flornoy,
do ao grande número de ven- nào reagiu de maneira imoral,
na véspera os
acusaram
dedores e ausência de compra- como
mas de forma lógidores, pode-se dizer que os socialistas,
um acontecioperadores da Bolsa tiveram ca em face náoda esperava
uma terça-feira cinzenta. Hou- mento quemenos ainda. e que
ve grande número de ordens desejava
Segundo Flornoy. a Bolsa
de venda, mas se observou que
alguns estrangeiros e certos vai ter um período de grande
grandes investidores suspen- incerteza até as próximas eleideram as que haviam dado na çòes legislativas. Na verdade,
véspera e que não se concreti- diz, se uma maioria socialistacomunista sair das urnas e o
zaram pelas circunstâncias.
Esses dois sinais deixam en- Governo se voltar para o coletrever dias melhores na Bolsa. tivismo. entào o movimento de
Mas houve outros, ontem, a pânico continuará e se acencomeçar pelo fato de que a tuará. Se, ao contrário, o Gometade dos valores franceses vemo mantiver as mesmas repôde finalmente ser cotada. gras econômicas do regime liContudo, alguns chegaram a beral, então os investidores se
perder entre 207c e 229c, como acalmarão pouco a pouco e a
foi o caso de empresas nacio- Bolsa voltará a funcionar nornalizãveis. como a Thomson- malmente.

Mitterrand forma equipe
segredo
presidencial em
brilhante intelectual: Jean
Paris ida Correspondente)

I liíHr
nllfòv:

Kliflf ífl E ""*iP;

¦>&>«^m<^^m>j>Y. Ir ai
^V*
ú
flK. ¦
¦¦¦¦-¦4?%

¦

-J<iP

m\ W&mw *

fl \WBÈ
flPf§|
¦

¦
li

K^^k ' "<"v

fl WhÀáÊ

Ifl

Wm \j_\_Wmm

flby

'

m

mm

mm

"¦!<,
**

^*^^k

flBP I m <#
¦I1.JL4

para garantir que
que os
europeus fizerem seja de caráter complementar. Os problemas do Oriente Médio sào algo
que ninguém pode resolver sozinho. Deve haver consultas
entre os Estados Unidos, as
Nações Unidas e a Europa —
explicou Schmidt.
Indagado sobre qual a sua
posição em relação à Organização para a Libertação da Palestina (OLP), depois que este
grupo reiterou que nâo reconhece a existência do Estado
de Israel, Schmidt comentou:
Não conversei com a OLP.
Mas repetirei o que disse em
Ryiad durante minha recente
visita à Arábia Saudita. A atitude da Alemanha Ocidental
em relação à OLP dependerá
da sua posição em relação a
Israel e. especificamente, da
aceitação do direito de o Estado de Israel existir dentro de
fronteiras reconhecidas e seguras. Esta é a minha posiçáo.
Thatcher afirmou:
Eu também nunca me encontrei com a OLP. Os dois
lados tém que reconhecer os
direitos do outro. Nào haverá
mudanças na posiçáo até que
os dois lados reconheçam isso.
Os dois Chefes de Governo
revelaram também que debateram a questão das exportações do Japáo para o Ocidente. Schmidt acredita que o
Ocidente tem "um certo direito legítimo de pedir que os
japoneses sejam mais acessiveis e abram seus mercados
para os nossos produtos". Assegurou, contudo, que é contra
uma guerra comercial com o
Japão.
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fl

K^flBk

Glavany, 32 anos. economista;
e Miehel Vauzelle. 36 anos, advogado.
Esta equipe, instalada numa
casa vizinha à do Partido Socialista, na Rua de Solferino.
em Paris, está encarregada de
assegurar as ligações entre o
novo Presidente e o Presidente
derrotado, as administrações
existentes, os parceiros sociais: sindicatos, associações,
patronato, além dos Partidos
politicos. Ora. as consultas, como se sabe, devem começar
imediatamente, sem se aguardar a posse, e o Presidente
eleito nào pode receber todo
mundo.
É entào por isso que cada
visita suscita imediatamente
múltiplos comentários e provocam rumores que correm como pó numa ventania. Desde
segunda-feira pela manha, a
pequena Rua de Bièvre viu
passar numerosas personalidades e numerosos cenários de
SAIDINHAS
Governos foram montados.
Está fora de questão uma Apenas Mário Soares, exfuga de Paris, por alguns dias, Primeiro-Ministro de Portupara descansar ou trabalhar gal, que veio ontem, com sua
tranqüilamente em sua fazen- mulher, almoçar com MltteVda nos Landes. O que é certo é rand, escapou às especulações.
Com os outros, o negócio é
que, há dois dias, ele sô ousou
colocar o nariz do lado de fora diferente. Assim, vendo chegar
Miehel
Jobert, a imprensa coem duas saidinhas. Na primeira, segunda-feira pela manhã, meçou a acreditar na idéia de
para ir prestar homenagem na que este ex-Ministro das Relasepultura de seu amigo de ções Exteriores de Georges
sempre, que o acompanhou e o Pompidou poderia também
sustentou em todos os seus ser o de Mitterrand/Imediataconfrontos desde a Resistèn- mente, isso passa a ser uma
cia, Georges Dayan, que mor- maneira de agradecer Jobert
reu em 1979.
por ter sustentado a cândidaA outra foi ontem pela matura de Mitterrand, desde o
nhá, para ir saudar os comerprimeiro turno nas eleições,
ciantes do Quartier Latin e se assim como um bom meio de
desculpar por toda esta conatrair a simpatia de uma parte
fusão:
do eleitorado gaullista.
— Isto nào vai durar—expliA cada visita e a cada indiscrição mais ou menos constacou — pois vou pedir que se
táveis, podem-se estabelecer
retirem as barreiras e que os
alguns prognósticos. O nome
fotógrafos saiam.
A escapada durou pouco do Primeiro-Ministro contiporque as pessoas começaram nua, no entanto, incerto, é ciaa aplaudir o novo Presidente e ro. O rumor público hesita ena gritar seu nome, o que fez tre um político, que seria encom que pedisse gentilmente tào Pierre Mauroy, o sólido
Prefeito de Lille, o amigo polipara que fizessem menos barulho, como se este excesso de
tico de Miehel Rocard; e um
entusiasmo lhe parecesse intécnico, que poderia ser Jacele
náo
está
decente, já que
quês Delors ou ainda Claude
Cheysson (mas estes dois hoinvestido oficialmente.
mens apresentam o inconveMitterrand, aliás, anunciou
niente de serem desagradáveis
que ele não daria nenhuma
aos comunistas).
declaração antes da proclamaPara a Defesa nâo há probleçào dos resultados pelo Conselho Constitucional e "aque ele
ma: seria Charles Hemu, o
continuaria a manter
resergrande especialista em quêsva que se impõe" até tomar
toes militares do PS, há muito
explino
Eliseu,
como
tempo, e que tem competência
posse
cou Pierre Beregovoy, 56 anos,
suficiente para o cargo. Mas
o antigo especialista em nego- outros nomes retomam freciaçôes com o PCF, na época
qüentemente aos lábios: Michel Rocard, é claro, que podeda União da Esquerda, e colaria receber um Ministério da
borador discreto do Presidenárea econômica; Gaston Defte eleito.
Beregovoy acaba de ser en- ferre, amigo de longa data e
carregado de ser uma espécie Prefeito de Marseille, que pode chefe de Gabinete durante deria ter a pasta do Interior.
estas duas semanas de transi- Citam-se ainda os radicais de
"Gabinete esquerda,
como Roger Gerard
çáo. Trata-se de um
provisório" integrado por cin- Schwartzemberg.
co pessoas: Paulette DecraeEm suma, o pequeno mundo
nê, a fiel secretária; Nathalie político está em efervescência,
Duhamel, 31 anos, adida de e o jogo de prognósticos está
imprensa; Jacques Attali, 37 aberto. Isso continuará até o
anos, conselheiro constante. dia 25 deste més, no mínimo.

Londres
Ministra da Grã-Bretanha,.
Margaret Thatcher, e o Chanceler (Chefe de Governo) da
Alemanha Ocidental, Helmut
Schmidt, afirmaram que receberào com amizade o novo
Presidente da França, François Mitterrand, com quem desejam se reunir em breve.
Cabe ao povo francês escolher seu próprio Presidente.
Essa náo é a primeira vez que
temos uma transferência de
( poder na Comunidade Européia. Estamos muito ansiosos
para nos reunirmos com Mltterrand num futuro nào muito
distante, para estabelecermos
um bom relacionamento pessoai com ele — declarou Thatcher.
Quero corroborar o que a
Primeira-Ministra disse sobre
nossa atitude conjunta e a recepção calorosa que daremos
ao novo Presidente francês.
Desejamos trocar idéias com
ele em breve — acrescentou
Schmidt.
Thatcher e Schmidt informaram que debateram problemas da Comunidade Econõmica Européia, principalmente o
orçamento da organização, da
qual a Grá-Bretanha e a Alemanha Ocidental sáo os maiores contribuintes. Ambos disseram que essa situaçáo deve
ser modificada o mais cedo
possível.
Os dois dirigentes também
conversaram sobre as visitas
que fizeram recentemente ao
Oriente Médio:
— Concordamos em que deve haver uma colaboração próxima com os Estados Unidos
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Há 48 horas a França inteira
tem os olhos voltados para
uma pequena rua do Quartier
Latin. a Rua de Bièvre, onde
mora François Mitterrand. É
lá que, por enquanto, e no
maior segredo, é formada a futura equipe presidencial e negociada a governamental, que
seráo conhecidas após a passagem oficial do Poder, no Palacio do Eliseu, dia 24 ou 25
deste més.
François Mitterrand ainda
não se habituou, visivelmente,
a seu novo status. Ele parece
pouco à vontade com os policiais colocados diante da porta pintada de verde de sua
casa. com as barreiras metalicas que impedem a passagem
em sua rua. com os fotógrafos
e os basbaques que não param
de olhar curiosos, limitando-se
a ver as flores que chegam sem
parar.

Thatcher e Schmidt
boas relações
querem
— A Primeirao

Comissão da Câmara Atlanta
descobre
i
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dos h.UA condiciona 28° corpo
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Washington — A Comissão
de Relações Exteriores da Cãmara de Deputados decidiu
ontem condicionar o levantamento do embargo a vendas
de armas à Argentina à constatação. pelo Governo de Ronald Reagan. de progresso no
respeito aos direitos humanos
naquele país.
Por unanimidade, a coinissâo da Câmara impôs restrições ainda mais exigentes do
que as aprovadas na véspera
. pela comissão de Relações Exteriores do Senado quanto à
observação de direitos humanos na Argentina para a suspensão do embargo de vendas
de armas.
DESAPARECIDOS
A emenda da Câmara termlna com o embargo, mas exige
que o Presidente Reagan certifique que tenha havido "progressos significativos" no respeito aos direitos humanos naquele pais e que o Governo
argentino tenha realizado "todos os esforços para responder
pelo paradeiro de pessoas desaparecidas e libertar ou levar
à Justiça" os prisioneiros detidos à disposição do Estado
sem haver processo legal contra eles.
Anteontem, a comissão do
Senado havia aprovado por 11
votos contra um moção que
restringia o levantamento do

embargo de vendas de armas a
garantia presidencial de progressos no respeito aos direitos humanos, entre outras condiçóes. O Comitê da Câmara
reafirmou ontem essa condiçào e acrescentou o caso especifleo do Govemo argentino
realizar todos os esforços para
responder pelo paradeiro das
pessoas desaparecidas. Os Deputados mais liberais estavam
pedindo pela publicação efetiva de uma lista dos nomes de
desaparecidos pelo Govemo
argentino.
O levantamento incondicional do embargo foi solicitado
ao Congresso pela administraçào Reagan logo após a visita
a Washington do Presidente
Roberto Viola, que na época
ainda não havia tomado posse.
Em reunião com Deputados, o
General Viola chegou a declarar que iria publicar essa lista
de pessoas desaparecidas. O
Govemo Reagan se opôs às
restrições sobre direitos humanos para o levantamento do
embargo. Nas comissão do Senado e da Câmara, todos os
parlamentares republicanos,
com exceção da Senadora
Nancy Landon Kassebaum.
aprovaram a referência aos direitos humanos após os democratas haverem retirado a exigència absoluta da publicação
da lista de nomes dos desaparecidos.

Guerrilha do M-19
atinge helicóptero
O socialista português Mário Soares (e mulher) foi o primeiro
estrangeiro a se reunir com o Presidente eleito da França

Resultado agrada africanos
Paris (da Correspondente) — A vitória de
François Mitterrand foi. em geral, bem recebida na África, onde, há multo tempo. Giscard
d'Estaing já não agradava. Para muitos Chefes de Estado, a ascensão de um Presidente
socialista ao Eliseu permitirá reativar a cooperaçãó entre a França e o continente negro
em bases mais salutares e acabar com o
domínio neocolonialista de Paris.
Com poucas exceções, os paises africanos
receberam com satisfação o anúncio da vitória de Mitterrand, mas também com surpresa.
Desde segunda-feira, mensagens de felicitações bastante calorosas chegam à casa do
novo Presidente e ao Partido Socialista.

Esperança
O Presidente da Costa do Marfim. Félix
Houphouet-Boigny, manifestou sua esperanver o novo Presidente francês se engajar
ça de"novas
e consistentes ações para que a
em
França e seus amigos se empenhem de maneira concreta em pôr um fim ao embargo desastroso dos especuladores e ao monopólio sobre
as relações econômicas entre os países credores e os outros".
No Senegal, o Presidente Abdou Diouf,
membro como Mitterrand da Internacional
Socialista, também se mostrou satisfeito com
esta eleição, mas com certa prudência, já que
Giscard continua no Eliseu durante 12 dias.
Os Chefes de Estado de Angola, Moçambique e Cabo Verde esperam dessa mudança da
admnistraçâo na França novas relações, muito mais estreitas, entre seus respectivos paises e Paris, que até agora os havia esnobado.
O Presidente de Angola, José Eduardo dos
Santos, acredita, em todo caso, que essa
eleição constitua "um passo a mais' na luta
contra o colonialismo".
Mas, é talvez na Argélia onde a notícia foi
melhor recebida: diz-se que Giscard ficou
muito malvisto nesse país depois de sua visita
em 1975. O Presidente Chadli Bendjedid se
declarou "convencido de que a reafirmação
da confiança e da compreensão entre a França e a Argélia contribuirá para a instalação de
um clima de paz e de segurança para todos os
povos da região e contribuirá para o estabelecimento de uma cooperação internacional
mais justa e mais solidária".
É preciso dizer que, pondo de lado a amizade já sabida entre o novo Presidente francês e
Israel, a maior parte de suas posições colncidem com as defendidas pela Argélia: a política africana em geral, o direito à autodetermlnação do povo saariano, atitude do Partido
Socialista em relação aos trabalhadores imigrantes na França. É possível que a Argélia
seja o primeiro país estrangeiro que Mitterrand visitará. Ele deveria ter estado lá em
fevereiro, mas teve que adiar a viagem devido
à campanha eleitoral.
Em compensação, os dois países vizinhos
da Argélia, a Tunísia e o Marrocos, ficaram
decepcionados. Eles esperavam a reeleição de
Giscard. Isso não impede que, em Túnis,
tenha-se aceitado bem a notícia, embora um
pouco de má vontade, e o Presidente Bourguiba é lembrado de que seu Partido, o Desturiano, também pertence à Internacional Sócialista, como o de Mitterrand, que ele cumprimentou por seu "brilhante sucesso".
O que parece mais estranho, no entanto, é
a satisfação do Coronel Kadhaffi. Durante
sua campanha, Mitterrand lamentou que a
França continuasse a vender armas à LíbiA,
depois do episódio do Chade. O dirigente líblo
se esqueceu desse detalhe, pára lembrar-se
apenas de uma coisa: a queda de Giscard,

"a queda da política de
que; segundo ele, é
domínio na África e nas nações árabes".

Erros de Giscard
De fato. náo hã mais nada além de Bangui,
onde o Presidente David Dacko foi colocado
por Giscard. e de Kinshasa, onde o Presidente
Mobutu lhe deve muito, na área de domínio
da França. Mas é certo também que a República Centro Africana e o Zaire são, há muito
tempo, os dois países queridos do Eliseu. Era
falando deles que Giscard vendia sua política
africana: nào evocou ele a intervenção dos
pâraquedistas franceses em Kowelzi, no Zaire, dois dias antes do segundo turno das
eleições?
Desta política africana da qual Giscard
tanto se orgulhava, os paises interessados se
orgulhavam bem menos e isto talvez explique
sua boa acolhida à vitória de Mitterrand. Ao
término do seu mandato, o Presidente vencido no domingo se beneficiou de uma conflança muito grande, herdada do General de
Gaulle e de Georges Pompidou. Mas muitos
elementos contribuíram pouco a pouco para
esse desafeto.
Ele teve de inicio relações pessoais pouco
estreitas demais com homens completamente
comprometidos. O caso do imperador Jean
Bedel Bokassa, no ex-Império Centro Áfricano, é um bom exemplo: seria necessário relembrar o caso dos diamantes, presente em
todas as lembranças? O modo como Giscard
se livrou de Bokassa para substitui-lo por um
homem de sua confiança. David Dacko, também náo agradou aos africanos. Houve também a questão do Chade, onde a França
conseguiu desagradar a todos, ameaçando
agir contra os líbios.
Mas, de um modo geral, foi a atitude dos
dirigentes franceses ao nível das relações econômicas o que mais desagradou aos africanos. Muitas vezes dominadores e mercantilistas. os franceses não fizeram nada para manter o preço das matérias-primas. O Gabão não
apreciou o modo como a Companhia Francesa de Petróleo procedeu em seu país. Por
exemplo, ontem um porta-voz da Frente Patriótica de LOublangui, movimento de oposiçào na República Centro Africana, denunciou
claramente o embargo da França sobre os
estoques de urânio em seu país.
Durante sua campanha presidencial, Mitterrand trouxe à tona esses problemas e lamentou os princípios morais e políticos da
França na Africa. O novo Presidente salientou também durante a campanha a necessidade de estabelecer novas relações de cooperação, bem diferentes das já existentes, com
os países da África, dentro do quadro de uma
nova ordem econômica mundial.
Sem dúvida, os Chefes de Estado da África
negra se lembram, alguns deles, de terem
militado ao lado de Mitterrand na Uniáo
Democrática e Socialista da Resistência (como Ornar Bongo e Houphouet Boigny). Não
se esquecem tampouco, os nacionalistas africanos, da ação descolonizadora de Mitterrand
na época em que era Ministro da França para
Assuntos de Além-Mar (1950-1951). Sua posição fez com que ele se demitisse do Gabinete
Laniel (1953), por não concordar com sua
política na África do Norte.
Parece, enfim, que os estadistas africanos
decidiram esquecer o lamentável episódio de
1954, quando Mitterrand, então Ministro do
Interior, adotou uma atitude muito Argélia
francesa (é verdade que todos na época o
fizeram), quando começavam as primeiras
manifestações da guerra de independência.

Casa Branca prevê problemas
Armando Ourique

Washington — Num tom menos otimista
sobre o futuro das relações francoamericanas, o assessor da Casa Branca, EdReagan
win Meese, disse que a administração
"cuidado" a eleição de
precisava analisar com
François Mitterrand.
Edwin Meese, o assessor mais próximo do
Presidente Reagan, em entrevista a corresestrangeiros, disse que Washingpondentes
ton "desejaria que as relações mantidas (com
o Governo de Giscard d'Estaing) tivessem
continuidade sob a liderança de François
Mitterrand". Ele. entretanto, parecia estar
admitindo a possibilidade de haver problemas nas relações com o novo Governo sócialista francês.

Cético
Na véspera, a administração Reagan havia
procurado reagir à vitória de François Mitterrand da melhor maneira possível, afirmando
que as relações entre os dois países poderiam
até ser fortalecidas pela vitória do candidato
socialista. Edwin Meese ontem parecia, entretanto, mais cético apesar de ter reafirmado
que os Estados Unidos pretendiam manter
boas relações com o Governo de François
Mitterrand.
Anteontem à noite, um porta-voz de Françoís Mitterrand afirmou no programa Nightline da ABC que a questão da participação do
Partido Comunista no Gabinete após as elei-

"emções legislativas do mês que vem estava
aberto", sugerindo que elas dependeriam dos
resultados do pleito. Essa possibilidade de
participação comunista tem sido motivo de
preocupações crescentes em Washington.

Interesse
Paris — "Acompanhamos com singular
interesse o processo de retomo à democracia"
no Brasil, afirmou Antoine Bianca, dirigente
do Partido Socialista Francês, em entrevista
à agência de notícias francesa AFP. Disse
"a
que. sem incorrer em sanções morais,
França esfriará suas relações com países antidemocráticos, como o Chile e a Bolívia".
— A orientação da política externa será
tarefa específica do Govemo a ser designado
por Mitterrand, em coerência com as idéias
que sustentamos durante longos anos e com
os interesses da França — declarou ainda
Bianca. A América Latina, principalmente a
área do Caribe, é um dos maiores focos de
inquietação para dirigentes socialistas.
O Presidente de Portugal. General Ramalho Eanes. assistirá à posse do Presidente
eleito da França, François Mitterrand. no
final do més. Observadores não identificados
pelo jorna! francês Le Monde disseram que a
vitória de Mitterrand provocou certo embaraço entre os dirigente.5 espanhóis ideológica e
politicamente ligados a Giscard dEstaing

San Salvador — Os guerrilheiros da organização M-19
atingiram ontem um helicôptero UH-1H Huey. emprestado
pelos Estados Unidos, perto do
morro Buena Vista, 208 quilometros a Nordeste de San Salvador. O aparelho nào foi derrubado mas teve de fazer uma
aterrissagem de emergência.
O Ministério da Defesa informou que não houve feridos entre os tripulantes, e que nenhum dos 56 assessores americanos enviados para treinar os
pilotos salvadorenhos se encontrava a bordo. Por sua vez,
a artilharia do Exército bombardeou redutos guerrilheiros
nas encostas do vulcão Guazapa, extinto, em cujas encostas

estariam operando uns mil
guerrilheiros.
OFENSIVA
A ação no vulcão Guazapa
faz parte de uma nova ofensiva
do Exército, nessa região. Fontes chegadas aos grupos rebeldes disseram que também tais
grupos estáo preparando uma
nova ofensiva contra o Exercito, cujas primeiras ações seriam os ataques contra instaiações militares.
O Chefe do Estado-Maior do
Exército, Coronel Rafael Fiores Lima, garantiu que as forças militares poderiam pôr fim
aos rebeldes em 24 horas, mas
isso "significaria a morte de
muitos inocentes".

Atlanta — O cadáver do adolescente negro William Barret.
de 17 anos. foi encontrado na
área residencial Sudeste de
Atlanta. elevando para 28 o
número de vitimas da onda de
crimes iniciada há 21 meses na
cidade. O rapaz parece ter sido
morto apenas três horas antes
de seu corpo ser encontrado
por Harold Woods. cujo carro
ficou sem gasolina.
Quase ao mesmo tempo em
que a polícia era avisada do
crime, a família de Barret informava sobre seu desaparecimento. Os investigadores disseram que o assassinio tem
características semelhantes às
dos outros ocorridos na cidade
e decidiram interrogar Woods
para saber se vira ou escutara
algo. antes de entregar o caso
à comissão especial encarregada de desvendar a onda de
crimes.
AJUDA
O Prefeito de Atlanta. Maynard Jackson, reuniu-se em
Washington com o Vice-Presidente George Bush para pedir
verba de 1 milhão 200 mil dólares para o sistema de proteção
aos jovens e crianças negras
da região.
A policia continua a investigar os casos, mas até agora
nada ha de concreto. A maioria das 27 vítimas é de pobres e
filhos de pais separados e todas sâo negras. Cinco delas
sào rapazes em tomo de 20
anos e 22. crianças entre nove
e 16 anos. A polícia nào acredita que todos os crimes estejam
ligados entre si, mas hâ muitos
vínculos pessoais e geográficos
entre as vítimas.
Alguns se conheciam e dois
deles eram amigos. Três moravam no mesmo conjunto habltacional e três outros freqüentavam o mesmo clube. Cinco
das crianças mortas ganhavam algum dinheiro carregando compras para os clientes de
um centro comercial. E três
dos jovens e quatro das crianças assassinadas tinham antecedentes criminais.
— Acredito que os meninos
conheciam o assassino ou aiguma pessoa que os apresentou ao assassino. Nào creio
que todos os casos estejam relacionados mas acho que poderiam ter estado — afirmou
Chet Dettlinger, detetive partlcular e ex-agente da policia
de Atlanta.

Chefe da rebelião contra
Presidente da Bolívia se
entrega e vai ser julgado
—

A rebelião de uma
La Paz, Buenos Aires
unidade do Exército boliviano sediada em Cochabamba fracassou, e seu lider, o Tenente-Coronel Emilio Lanza se rendeu, ao não conseguir seu objetivo,
que era a renúncia do Governo dirigido pelo Presidente General Luis Garcia Meza, e a troca dos principais comandantes militares. O líder rebelde será
submetido a um tribunal militar.
O Presidente Garcia Meza, reunido com jornalistas, confirmou que o ex-Presidente da República,
General Hugo Banzer deixou a Bolívia, exilando-se
espontaneamente. Garcia Meza deu a entender que
os dois estavam envolvidos na rebelião de Cochabamba. Banzer já se encontra na Argentina.

Reagan diz
que redução
vai passar
Washington — O Presidente

dos Estados Unidos Ronald
Reagan afirmou dispor de "fortes indícios de apoio" ao seu
programa de redução de impostos mas o Chefe da Casa
Civil, James Baker, afirmou
que será impossível manter a
meta de um déficit orçamentario de 55 bilhões de dólares
para o ano fiscal de 1982.
Ressaltou que o Govemo terá de aceitar um déficit de 60
bilhões de dólares e contrair
empréstimos para saldar o restante dos compromissos:
— Mas lembrem-se que será
de Carter e náo de
um déficit "observou
Baker. O
Reagan —
FALTA DE SEGURANÇA
Garcia Meza. ante "a atitude
de uma pequena unidade de orçamento foi elaborado ainda
na gestão de Jimmy Carter.
A mulher de Banzer disse Cochabamba". Em uma nota,
Gabinete boliviano acusou A QUALQUER MOMENTO
que ele deixou o pais dada "a o"organizações
falta de garantias para sua senacionais e inO Senado deverá aprovar a
gurança pessoal". A casa do temacionals do tráfico" de mo- qualquer momento o orçamenex-Presidente sofrerá uma ten- bilizarem extremistas de direi- to federal para o ano fiscal de
tativa de revista por soldados ta e esquerda para fomentar
1982, estimado em 699 bilhões
do Exército, mas ele resistiu.
suas atividades.
100 milhões de dólares, aceiO Tenente-Coronel Lanza,
General Garcia Meza, em tando os cortes propostos pelo
comandante do Centro de Ins- seuO encontro
com Jornalistas, Executivo. O partido do Presitruçâo de Tropas Especiais disse
"politicos
amblcio- dente, o Republicano, tem
(CITE) — pâra-quedistas — sos deque
e movidos por maioria na Câmara Alta, o que
apresentou-se ao Comando da interessespoder
dos traficantes de bloqueou todas as Iniciativas
7a Divisão, à qual pertence sua tóxicos" tentaram
dos democratas para modiflunidade, pondo-se à disposi- zar seu Govemo desestablliatravés da car a proposta.
çáo das autoridades. Ele pedi- ação do Tenente-Coronel
A versão do Senado, prepara a demissão do Govemo, e Lanza.
rada pela Comissão de Orçasua substituição por uma JunInformou-se, ainda,
o ex- mento. está bem próxima dos
ta Militar, para pôr fim ao
"desgoverno, encobrimento do Presidente Alberto que
Natusch 695 bilhões 500 milhões de dópedidos por Reagan, mas
tráfico de tóxico, prepotência Bush encontra-se em prisão lares
domiciliar em La Paz, também superior à proposta aprovada
e abuso".
pela Câmara no valor de 688
O Conselho de Ministros rei- acusado de conspirar contra o
bilhões 800 milhões. As duas
terou seu apoio ao General Govemo de Garcia Meza.
versões serão, mais tarde, uniformlzadas para aprovação final em plenário.
A Comissáo das Forças Armadas da Câmara aprovou um
orçamento de 136 bilhões de
dólares para a defesa, com um
corte de 450 milhões de dõlares
na proposta do Presidente
Reagan. Apesar disso, benefiSão José, Havana — A divulgação, pela delegação cia programas como o de decubana, de uma carta datada de dezembro do ano senvolvimento do míssil MX e
nuclear
passado, enviada ao Secretário-Geral da ONU, foi o oB-l.novoOs bombardeiro
deputados
cortaram
que levou a Costa Rica a romper relações diplomáti- recursos que seriam Investidos
cas com Cuba. O Governo costarriquenho considerou em satélites para ajudar a
orientaçáo dos navios e suba carta "ofensiva e insultante".
marinos da Marinha.

Costa Rica rompe relações
com Cuba pelas "ofensas"
que lhe fez junto à ONU

Nessa carta, de 30 de dezembro, e cujos termos
foram divulgados sábado nas Naçóes Unidas, o Governo cubano, em resposta a uma mensagem de
Costa Rica, também enviada a Kurt Waldheinm,
acusava o Governo costarriquenho de participar de
"uma companha contra-revolucionária contra Cuba,
organizada pelo Governo imperialista dos Estados
Unidos".
RAZOES DO ROMPIMENTO
A mensagem da Costa Rica.
datada de 9 de dezembro, era
para lamentar o tratamento
recebido pelos presos políticos
em Cuba. O tom da nota cubana divulgada agora foi considerado pela Chanceler costarriquenho,
Niehaus,
"ofensivo e Bernd
totalmente sem
propósito", e que por isso o
pessoal do Consulado de Cuba
em Sâo José tinha cinco dias
para abandonar o país.
— O Govemo de Costa Rica
nâo pode permitir os termos
insultantes empregados pelo
Govemo de Cuba contra a
Costa Rica e seus dirigentes
na declaração cubana — disse
Niehaus.
Recorda-se que foi justamente a delegação cubana que
anulou os esforços da Costa

Rica para conseguir, este ano,
uma cadeira no Conselho de
Segurança da ONU. Costa Rica teve de ceder lugar ao Panamá que recebeu o voto de Cuba e de numerosos outros paises do grupo dos não alinhados. Outra razào do rompimento costarriquenho seria o
que seu Govemo chama de
crescente presença cubana na
América Central.
Costa Rica rompeu relações
diplomáticas com Cuba em
princípios dos anos 60. Em
1977, no Govemo do Presidente Daniel Oduber, foram restabelecidos laços consulares e
em seguida comerciais. O Cònsul cubano em São José, Armando Diaz, e os dois membros da representação deverão
partir dentro de 72 horas
Em Havana não houve reaçào à iniciativa costarriquenha

Camponeses
invadem
Embaixadas
Cidade do México — Pequenos grupos de camponeses entraram ontem nas Embaixadas da Noruega, Suécia e Finlãndia para fazer exigências e
protestos ainda nâo especificados. Os invasores permanecem
sentados, e segundo um portavoz da polícia náo houve nenhum incidente.
Na Embaixada da Noruega,
21 pessoas ocuparam os jardins e pediram para falar com
o Embaixador Jan Arvesen
que nâo se encontrava no momento. Mais tarde, entretanto,
o Embaixador chegou e recebeu uma carta de um dos maniíestantes.
Um porta-voz do grupo disse
que os camponeses pertencem
a urna organização desconhecida. a Frente Democrática
Revolucionária Mexicano,
mas se recusou a dar mais dados. a situação era a mesma
nas embaixadas da Suécia e
Finlãndis
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Bolsa de Paris dá sinais de calma após novo pânico
Paris — O movimento de pánico na Bolsa prosseguiu ontem. mas já se notavam sinais
de um retomo à calma. Quase
todos os valores franceses foram pouco cotados, tendo
ocorrido baixas de até 22Cr nos
titulos das empresas nacionalizávels. O ouro continuou em
alta. mas o franco se manteve
bem em relação ãs outras
moedas.
Depois da segunda-feira negra, durante a qual foram impossíveis as transações, devido ao grande número de vendedores e ausência de compradores, pode-se dizer que os
operadores da Bolsa tiveram
uma terça-feira cinzenta. Houve grande número de ordens
de venda, mas se observou que
alguns estrangeiros e certos
grandes investidores suspenderam as que haviam dado na
véspera e que não se concretizaram pelas circunstâncias.
Esses dois sinais deixam entrever dias melhores na Bolsa.
Mas houve outros, ontem, a
começar pelo fato de que a
metade dos valores franceses
pode finalmente ser cotada.
Contudo, alguns chegaram a
perder entre 20^ e 2291-, como
foi o caso de empresas nacionalizáveis. como a Thomson-

A -/j,»#„ Chabrol
CUr.U
Arlette

Brandt. ou o Crédit du Nord.
um banco particular.
É preciso assinalar nesse
quadro escuro uma verdadeira
nota clara de otimismo: alguns
valores, cerca de 10. sofreram
alta. Foram títulos de empresas de construção ou de consumo. que deverão ter um belo
futuro sob a Presidência de
Françoís Mitterrand. a acreditar em suas promessas.
O presidente da Bolsa. Ives
Flornoy. explicou que a Bolsa
náo reagiu de maneira imoral,
como acusaram na véspera os
socialistas, mas de forma lógica em face de um acontecimento que náo esperava e que
desejava menos ainda.
Segundo Flornoy. a Bolsa
vai ter um periodo de grande
incerteza até as próximas eleiçóes legislativas. Na verdade,
diz, se uma maioria socialistacomunista sair das umas e o
Governo se voltar para o coletivismo. entào o movimento de
pânico continuará e se acentuará. Se. ao contrário, o Governo mantiver as mesmas regras econômicas do regime liberal. então os investidores se
acalmarão pouco a pouco e a
Bolsa voltará a funcionar normalmente.
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Comissão da Câmara
dos EUA condiciona
ajuda à Argentina
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Mitterrand forma equipe
presidencial em segredo
Paris i da Correspondente >

Hà 48 horas a França inteira
tem os olhos voltados para
uma pequena rua do Quartier
Latin. a Rua de Bièvre. onde
mora François Mitterrand. É
lá que. por enquanto, e no
maior segredo, é formada a futura equipe presidencial e negociada a governamental, que
serão conhecidas após a passagem oficial do Poder, no Palacio do Eliseu, dia 24 ou 25
deste mès.
François Mitterrand ainda
' náo se habituou, visivelmente,
a seu novo status. Ele parece
pouco à vontade com os policiais colocados diante da porta pintada de verde de sua
casa. com as barreiras metálicas que impedem a passagem
em sua rua. com os fotógrafos
e os basbaques que nào param
de olhar curiosos, limitando-se
a ver as flores que chegam sem
parar.
SAIDINHAS

Está fora de questão uma
fuga de Paris, por alguns dias.
para descansar ou trabalhar
tranqüilamente em sua fazenda nos Landes. O que é certo é
que. há dois dias. ele só ousou
colocar o nariz do lado de fora
em duas saidinhas. Na primeiri. segunda-feira pela manha,
para ir prestar homenagem na
sepultura de seu amigo de
sempre, que o acompanhou e o
sustentou em todos os seus
confrontos desde a Resistència, Georges Dayan, que morreu em 1979.
A outra foi ontem pela manhà. para ir saudar os comerciantes do Quartier Latin e se
desculpar por toda esta confusão:
— Isto nào vai durar — explicou — pois vou pedir que se
retirem as barreiras e que os
fotógrafos saiam.
A escapada durou pouco
porque as pessoas começaram
a aplaudir o novo Presidente e
a gritar seu nome, o que fez
com que pedisse gentilmente
para que fizessem menos barulho. como se este excesso de
entusiasmo lhe parecesse indecente, já que ele nào está
Investido oficialmente.
Mitterrand, aliás, anunciou
que ele náo daria nenhuma
declaraçáo antes da proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional e que ele
continuaria a manter "a reserva que se impõe" até tomar
posse no Eliseu. como explicou Pierre Beregovoy, 56 anos,
o antigo especialista em negociações com o PCF. na época
da Uniào da Esquerda, e colaborador discreto do Presidente eleito.
Beregovoy acaba de ser encarregado de ser uma espécie
de chefe de Gabinete durante
estas duas semanas de transição. Trata-se de um "Gabinete
provisório" integrado por cinco pessoas: Paulette Decraené, a fiel secretária; Nathalie
Duhamel. 31 anos. adida de
imprensa; Jacques Attali, 37
anos, conselheiro constante,

brilhante intelectual; Jean
Glavany. 32 anos, economista;
e Michel Vauzelle. 36 anos, advogado.
Esta equipe, instalada numa
casa vizinha à do Partido Socialista. na Rua de Solferino.
em Paris, está encarregada de
assegurar as ligações entre o
novo Presidente e o Presidente
derrotado, as administrações
existentes, os parceiros sociais: sindicatos, associações,
patronato, além dos Partidos
políticos. Ora, as consultas, como se sabe. devem começar
imediatamente, sem se aguardar a posse, e o Presidente
eleito náo pode receber todo
mundo.
É então por isso que cada
visita suscita imediatamente
múltiplos comentários e provocam rumores que correm como pó numa ventania. Desde
segunda-feira pela manhã, a
pequena Rua de Bièvre viu
passar numerosas personalidades e numerosos cenários de
Governos foram montados.
Apenas Mário Soares, exPrimeiro-Ministro de Portugal. que veio ontem, com sua
mulher, almoçar com Mitterrand, escapou às especulações.
Com os outros, o negócio é
diferente. Assim, vendo chegar
Michel Jobert, a imprensa começou a acreditar na idéia de
que este ex-Ministro das Relações Exteriores de' Georges
Pompidou poderia também
ser o de Mitterrand. Imediatamente, isso passa a ser uma
maneira de agradecer Jobert
por ter sustentado a cândidatura de Mitterrand, desde o
primeiro turno nas eleições,
assim como um bom meio de
atrair a simpatia de uma parte
do eleitorado gaullista.
A cada visita e a cada indiscriçào mais ou menos constatâveis, podem-se estabelecer
alguns prognósticos. O nome
do Primeiro-Ministro continua. no entanto, incerto, é ciaro. O rumor público hesita entre um político, que seria entào Pierre Mauroy, o sólido
Prefeito de Lille. o amigo politico de Michel Rocard; e um
técnico, que poderia ser Jacquês Delors ou ainda Claude
Cheysson (mas estes dois homens apresentam o inconveniente de serem desagradáveis
aos comunistas).
Para a Defesa nào há problema: seria Charles Hernu, o
grande especialista em quêstoes militares do PS. há muito
tempo, e que tem competência
suficiente para o cargo. Mas
outros nomes retornam freqüentemente aos lábios: Michel Rocard, é claro, que poderia receber um Ministério da
área econômica; Gaston Defferre, amigo de longa data e
Prefeito de Marseille, que poderia ter a pasta do Interior.
Citam-se ainda os radicais de
esquerda, como Roger Gerard
Schwartzemberg.
Em suma, o pequeno mundo
politico está em efervescência,
e o jogo de prognósticos está
aberto. Isso continuará até o
dia 25 deste mès. no minimo.

Thatcher e Schmidt
querem boas relações
Londres —

A PrimeiraMinistra da Grã-Bretanha.
Margaret Thatcher, e o Chanceler (Chefe de Oovemo) da
Alemanha Ocidental. Helmut
Schmidt, afirmaram que receberão com amizade o novo
Presidente da França, François Mitterrand, com quem desejam se reunir em breve.
Cabe ao povo francês escolher seu próprio Presidente.
Essa náo é a primeira vez que
temos uma transferência de
poder na Comunidade Europêia. Estamos muito ansiosos
para nos reunirmos com Mitterrand num futuro não multo
v distante, para estabelecermos
um bom relacionamento pessoai com ele — declarou Thatcher.
Quero corroborar o que a
Primelra-Ministra disse sobre
nossa atitude conjunta e a recepção calorosa que daremos
ao novo Presidente francês.
Desejamos trocar Idéias com
ele em breve — acrescentou
Schmidt.
Thatcher e Schmidt infor-'
maram que debateram problemas da Comunidade Econômlca Européia, principalmente o
orçamento da organização, da
qual a Grã-Bretanha e a Alemanha Ocidental são os maiores contribuintes. Ambos disseram que essa situação deve
ser modificada o mais cedo
possível.
Os dois dirigentes também
• conversaram sobre as visitas
que fizeram recentemente ao
Oriente Médio:
Concordamos em que deve haver uma colaboração próxima com os Estados Unidos

para garantir que o que os
europeus fizerem seja de caráter complementar. Os problemas do Oriente Médio são algo
que ninguém pode resolver sozinho. Deve haver consultas
entre os Estados Unidos, as
Nações Unidas e a Europa —
explicou Schmidt.
Indagado sobre qual a sua
posição em relação à Organização para a Libertação da Palestina (OLP), depois que este
grupo reiterou que náo reconhece a existência do Estado
de Israel, Schmidt comentou:
Nào conversei com a OLP.
Mas repetirei o que disse em
Ryiad durante minha recente
visita à Arábia Saudita. A atitude da Alemanha Ocidental
em relação à OLP dependerá
da sua posição em relação a
Israel e, especificamente, da
aceitação do direito de o Estado de Israel existir dentro de
fronteiras reconhecidas e seguras. Esta é a minha posição.
Thatcher afirmou:
Eu também nunca me encontrei com a OLP. Os dois
lados tèm que reconhecer os
direitos do outro. Não haverá
mudanças na posição até que
os dois lados reconheçam isso.
Os dois Chefes de Governo
revelaram também que debateram a questão das exportaçóes do Japão para o Ocidente Schmidt acredita que o
Ocidente tem "um certo direito legitimo de pedir que os
japoneses sejam mais acessiveis e abram seus mercados
para os nossos produtos". Assegurou, contudo, que é contra
uma guerra comercial com o
Japão.
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Washington — A Comissão
de Relações Exteriores da Càmara de Deputados decidiu
ontem condicionar o levantamento do embargo a vendas
de armas à Argentina à constataçào, pelo Governo de Ronald Reagan. de progresso no
respeito aos direitos humanos
naquele país.
Por unanimidade, a comissão da Câmara impôs restrições ainda mais exigentes do
que as aprovadas na véspera
pela comissão de Relações Exteriores do Senado quanto à
observação de direitos humanos na Argentina para a suspensão do embargo de vendas
de armas.
DESAPARECIDOS
A emenda da Câmara termina com o embargo, mas exige
que o Presidente Reagan certifique què tenha havido "progressos significativos" no respeito aos direitos humanos naquele país e que o Governo
argentino tenha realizado "todos os esforços para responder
pelo paradeiro de pessoas desaparecidas e libertar ou levar
à Justiça" os prisioneiros detidos à disposição do Estado
sem haver processo legal contra eles.
Anteontem, a comissão do
Senado havia aprovado por 11
votos contra um moção que
restringia o levantamento do

embargo de vendas de armas a
garantia presidencial de progressos no respeito aos direitos humanos, entre outras condiçòes. O Comitê da Câmara
reafirmou ontem essa condiçào e acrescentou o caso especifico do Governo argentino
realizar todos os esforços para
responder pelo paradeiro das
pessoas desaparecidas. Os Deputados mais liberais estavam
pedindo pela publicação efetiva de uma lista dos nomes de
desaparecidos pelo Governo
argentino.
O levantamento incondicional do embargo foi solicitado
ao Congresso pela administraçáo Reagan logo após a visita
a Washington do Presidente
Roberto Viola, que na época
ainda nào havia tomado posse.
Em reunião com Deputados, o
General Viola chegou a declarar que iria publicar essa lista
de pessoas desaparecidas. O
Governo Reagan se opôs às
restrições sobre direitos humanos para o levantamento do
embargo. Nas comissão do Senado e da Câmara, todos os
parlamentares republicanos,
com exceção da Senadora
Nancy Landon Kassebaum.
aprovaram a referência aos direitos humanos após os democratas haverem retirado a exigência absoluta da publicação
da lista de nomes dos desaparecidos.

Guerrilha do M-19
atinge helicópteros
O socialista português Mário Soares (e mulher) foi o primeiro
estrangeiro a se reunir com o Presidente eleito da França

Resultado agrada africanos
Paris ida Correspondente) — A vitória de
François Mitterrand foi. em geral, bem recebida na África, onde. há muito tempo. Giscard
d'Estaing já nào agradava. Para muitos Chefes de Estado, a ascensão de um Presidente
socialista ao Eliseu permitirá reativar a cooperaçào entre a França e o continente negro
em bases mais salutares e acabar com o
domínio neocolonialista de Paris.
Com poucas exceções, os países africanos
receberam com satisfação o anúncio da vitória de Mitterrand. mas também com surpresa.
Desde segunda-feira, mensagens de felicitações bastante calorosas chegam à casa do
novo Presidente e ao Partido Socialista.

Esperança
O Presidente da Costa do Marfim, Félix
Houphouet-Boigny, manifestou sua esperanver o novo Presidente francês se engajar
ça de"novas
em
e consistentes açóes para que a
França e seus amigos se empenhem de maneira concreta em pór um fim ao embargo desastroso dos especuladores e ao monopólio sobre
as relações econômicas entre os países credores e os outros".
No Senegal, o Presidente Abdou Diouf.
membro como Mitterrand da Internacional
Socialista, também se mostrou satisfeito com
esta eleição, mas com certa prudência, já que
Giscard continua no Eliseu durante 12 dias.
Os Chefes de Estado de Angola, Moçambique e Cabo Verde esperam dessa mudança da
admnistraçáo na França novas relações, muito mais estreitas, entre seus respectivos paises e Paris, que até agora os havia esnobado.
O Presidente de Angola, José Eduardo dos
Santos, acredita, em todo caso, que essa
eleição constitua "um passo a mais na luta
contra o colonialismo".
Mas, é talvez na Argélia onde a noticia foi
melhor recebida: diz-se que Giscard ficou
muito malvisto nesse pais depois de sua visita
em 1975. O Presidente Chadli Bendjedid se
declarou "convencido de que a reafirmação
da confiança e da compreensão entre a França e a Argélia contribuirá para a instalação de
um clima de paz e de segurança para todos os
povos da região e contribuirá para o estabelecimento de uma cooperação internacional
mais justa e mais solidária".
É preciso dizer que. pondo de lado a amizade já sabida entre o novo Presidente francês e
Israel, a maior parte de suas posições coincldem com as defendidas pela Argélia: a politica africana em geral, o direito à autodeterminaçào do povo saariano, atitude do Partido
Socialista em relação aos trabalhadores imigrantes na França. É possível que a Argélia
seja o primeiro pais estrangeiro que Mitterrand visitará. Ele deveria ter estado lá em
fevereiro, mas teve que adiar a viagem devido
à campanha eleitoral.
Em compensação, os dois páises vizinhos
da Argélia, a Tunísia e o Marrocos, ficaram
decepcionados. Eles esperavam a reeleição de
Giscard. Isso náo impede que. em Túnis,
tenha-se aceitado bem a notícia, embora um
pouco de má vontade, e o Presidente Bourgulba é lembrado de que seu Partido, o Desturiano, também pertence à Internacional Sócialista, como o de Mitterrand, que ele cumprimentou por seu "brilhante sucesso".
O que parece mais estranho, no entanto, é
a satisfação do Coronel Kadhaffi. Durante
sua campanha, Mitterrand lamentou que a
França continuasse a vender armas à Líbia,
depois do episódio do Chade. O dirigente líbio
se esqueceu desse detalhe, para lembrar-se
apenas de uma coisa: a queda de Giscard,

que. segundo ele, é "a queda da política de
domínio na África e nas naçóes árabes".

Erros de Giscard
De fato. nào há mais nada além de Bangui.
onde o Presidente David Dacko foi colocado
por Giscard, e de Kinshasa. onde o Presidente
Mobutu lhe deve muito, na área de domínio
da França. Mas é certo também que a República Centro Africana e o Zaire sào. há muito
tempo, os dois países queridos do Eliseu. Era
falando deles que Giscard vendia sua política
africana: nào evocou ele a intervenção dos
pára-quedistas franceses em Kowelzi, no Zaire. dois dias antes do segundo turno das
eleições?
Desta política africana da qual Giscard
tanto se orgulhava, os países interessados se
orgulhavam bem menos e isto talvez explique
sua boa acolhida à vitória de Mitterrand. Ao
término do seu mandato, o Presidente vencido no domingo se beneficiou de uma conflança muito grande, herdada do General de
Gaulle e de Georges Pompidou. Mas muitos
elementos contribuíram pouco a pouco para
esse desafeto.
Ele teve de inicio relações pessoais pouco
estreitas demais com homens completamente
comprometidos. O caso do imperador Jean
Bedel Bokassa, no ex-Império Centro Africano, é um bom exemplo: seria necessário relembrar o caso dos diamantes, presente em
todas as lembranças? O modo como Giscard
se livrou de Bokassa para substitui-lo por um
homem de sua confiança. David Dacko, também náo agradou aos africanos. Houve também a questão do Chade, onde a França
conseguiu desagradar a todos, ameaçando
agir contra os libios.
Mas. de um modo geral, foi a atitude dos
dirigentes franceses ao nível das relações econòmicas o que mais desagradou aos africanos. Muitas vezes dominadores e mercantilistas, os franceses não fizeram nada para manter o preço das matérias-primas. O Gabào náo
apreciou o modo como a Companhia Francesa de Petróleo procedeu em seu pais. Por
exemplo, ontem um porta-voz da Frente Patriótica de L'Oublangui, movimento de oposiçáo na República Centro Africana, denunciou
claramente o embargo da França sobre os
estoques de urânio em seu país.
Durante sua campanha presidencial. Mitterrand trouxe à tona esses problemas e lamentou os princípios morais e políticos da
França na Africa. O novo Presidente salientou também durante a campanha a necessidade de estabelecer novas relações de cooperação, bem diferentes das já existentes, com
os países da África, dentro do quadro de uma
nova ordem econômica mundial.
Sem dúvida, os Chefes de Estado da África
negra se lembram, alguns deles, de terem
militado ao lado de Mitterrand ná União
Democrática e Socialista da Resistência (como Ornar Bongo e Houphouet Boigny). Não
se esquecem tampouco, os nacionalistas africanos, da ação descolonizadora de Mitterrand
na época em que era Ministro da França para
Assuntos de Além-Mar (1950-1951). Sua posiçào fez com que ele se demitisse do Gabinete
Laniel (1953), por nào concordar com sua
politica na África do Norte.
Parece, enfim, que os estadistas africanos
decidiram esquecer o lamentável episódio de
1954, quando Mitterrand, então Ministro do
Interior, adotou uma atitude muito Argélia
francesa (é verdade que todos na época o
fizeram), quando começavam as primeiras
manifestações da guerra de independência.

Casa Branca prevê problemas
Armando Ourique

Washington — Num tom menos otimista
sobre o futuro das relações francoamericanas, o assessor da Casa Branca, Edwin Meese, disse que a administração Reagan
precisava analisar com "cuidado" a eleiçào de
François Mitterrand.
Edwin Meese, o assessor mais próximo do
Presidente Reagan. em entrevista a corresestrangeiros, disse que Washingpondentes
ton "desejaria que as relações mantidas (com
o Governo de Giscard d'Estaing) tivessem
continuidade sob a liderança de François
Mitterrand". Ele, entretanto, parecia estar
admitindo a possibilidade de haver problemas nas relações com o novo Governo sócialista francês.

Cético
Na véspera, a administração Reagan havia
procurado reagir ã vitória de François Mitterrand da melhor maneira possível, afirmando"
que as relações entre os dois países poderiam
até ser fortalecidas pela vitória do candidato
socialista. Edwin Meese ontem parecia, entretanto, mais cético apesar de ter reafirmado
que os Estados Unidos pretendiam manter
boas relações com o Governo de François
Mitterrand.
Anteontem à noite, um porta-voz de François Mitterrand afirmou no programa Nightline da ABC que a questão da participação do
Partido Comunista no Gabinete após as elei-

çóes legislativas do mès que vem estava "env
aberto", sugerindo que elas dependeriam dos
resultados do pleito. Essa possibilidade de
participação comunista tem sido motivo de
preocupações crescentes em Washington.

San Salvador — Os guerrilheiros da organização M-19
atingiram ontem um helicóptero UH-1H Huey. emprestado
pelos Estados Unidos, perto do
morro Buena Vista. 208 quilometros a Nordeste de San Salvador. O aparelho nào foi derrubado mas teve de fazer uma
aterrissagem de emergência.
O Ministério da Defesa informou que nào houve feridos entre os tripulantes, e que nenhum dos 56 assessores americanos enviados para treinar os
pilotos salvadorenhos se encontrava a bordo. Por sua vez,
a artilharia do Exército bombardeou redutos guerrilheiros
nas encostas do vulcão Guazapa. extinto, em cujas encostas

estariam operando uns 1 mil
guerrilheiros.
OFENSIVA
A açào no vulcão Guazapa
faz parte de uma nova ofensiva
do Exército, nessa regiào. Fontes chegadas aos grupos rebeldes disseram que também tais
grupos estão preparando uma
nova ofensiva contra o Exercito, cujas primeiras ações seriam os ataques contra instalaçóes militares.
O Chefe do Estado-Malor do
Exército, Coronel Rafael Fiores Lima, garantiu que as forças militares poderiam pôr fim
aos rebeldes em 24 horas, mas
isso "significaria a morte de
muitos Inocentes".

Chefe da rebelião contra
Presidente da Bolívia se
entrega e vai ser julgado
—
La

Paz, Buenos Aires
A rebelião de uma
unidade do Exército boliviano sediada em Cochabamba fracassou, e seu líder, o Tenente-Coronel Emilio Lanza se rendeu, ao não conseguir seu objetivo,
que era a renúncia do Governo dirigido pelo Presidente General Luis Garcia Meza, e a troca dos principais comandantes militares. O lider rebelde será
submetido a um tribunal militar.
O Presidente Garcia Meza, reunido com jomalistas, confirmou que o ex-Presidente da República,
General Hugo Banzer deixou a Bolívia, exilando-se
espontaneamente. Garcia Meza deu a entender que
os dois estavam envolvidos na rebelião de Cochabamba. Banzer já se encontra na Argentina.
FALTA DE SEGURANÇA
A mulher de Banzer disse
que ele deixou o país dada "a
falta de garantias para sua segurança pessoal". A casa do
ex-Presidente sofrerá uma tentativa de revista por soldados
do Exército, mas ele resistia
O Tenente-Coronel Lanza,
comandante do Centro de Ins-1
truçào de Tropas Especiais
(CITE) — pára-quedistas —
apresentou-se ao Comando da
7a Divisão, à qual pertence sua
unidade, pondo-se à disposiçáo das autoridades. Ele pedira a demissão do Governo, e
sua substituição por uma Junta Militar,
pôr fim ao
"desgoverno, para
encobrimento do
trafico de tóxico, prepotência
e abuso".
O Conselho de Ministros reiterou seu apoio ao General

Garcia Meza, ante "a atitude
de uma pequena unidade de
Cochabamba". Em uma nota,
o Gabinete boliviano acusou
"organizações nacionais e internacionais do tráfico" de mobilizarem extremistas de direita e esquerda para fomentar
suas atividades.
O General Garcia Meza, em
seu encontro com jornalistas,
disse que "políticos ambiclosos de poder e movidos por
interesses dos traficantes de
tóxicos" tentaram desestabilizar seu Governo através da
açáo do Tenente-Coronel
Lanza.
Informou-se, ainda, que o exPresidente Alberto Natusch
Bush encontra-se em prisáo
domiciliar em La Paz, também
acusado de conspirar contra o
Governo de Garcia Meza.

Costa Rica rompe relações
com Cuba pelas "ofensas"
lhe fez junto à ONU
que.
São

José, Havana—A divulgação, pela delegação
cubana, de uma carta datada de dezembro do ano
passado, enviada ao Secretário-Geral da ONU, foi o
que levou a Costa Rica a romper relações diplomáticas com Cuba. O Governo costarriquenho considerou
a carta "ofensiva e insultante".
Nessa carta, de 30 de dezembro, e cujos termos
foram divulgados sábado nas Nações Unidas, o Govemo cubano, em resposta a uma mensagem de
Costa Rica, também enviada a Kurt Waldheinm,
acusava o Governo costarriquenho de participar de
"uma companha contra-revolucionária contra
Cuba,
organizada pelo Governo imperialista dos Estados
Unidos".

Interesse

RAZOES DO ROMPIMENTO

Paris — "Acompanhamos com singular
interesse o processo de retomo à democracia"
no Brasil, afirmou Antoine Blanca, dirigente
do Partido Socialista Francês, em entrevista
à agência de noticias francesa AFP. Disse
que, sem Incorrer em sanções morais, "a'
França esfriará suas relações com paises antidemocráticos, como o Chile e a Bolívia".
— A orientação da politica externa será
tarefa específica do Governo a ser designado
por Mitterrand. em coerência com as idéias
que sustentamos durante longos anos e com
os interesses da França — declarou ainda
Blanca. A América Latina, principalmente a
área do Caribe, é um dos maiores focos de
inquietação para dirigentes socialistas.
O Presidente de Portugal, General Ramalho Eanes. assistirá à posse do Presidente
eleito da França, François Mitterrand. no
final do mès. Observadores náo identificados
pelo jornal francês Le Monde disseram que a
vitória de Mitterrand provocou certo embaraço entre os dirigentes espanhóis, ideológica e
politicamente ligados a Giscard dEstaing.

A mensagem da Costa Rica,
datada de 9 de dezembro, era
para lamentar o tratamento
recebido pelos presos políticos
em Cuba. O tom da nota cubana divulgada agora foi constderado pela Chanceler costarriquenho,
Niehaus,
"ofensivo e Bernd
totalmente sem
propósito", e que por isso o
pessoal do Consulado de Cuba
em São José tinha cinco dias
para abandonar o pais.
— O Governo de Costa Rica
não pode permitir os termos
insultantes empregados pelo
Governo de Cuba contra a
Costa Rica e seus dirigentes
na declaraçáo cubana — disse
Niehaus.
Recorda-se que foi justamente a delegação cubana que
anulou os esforços da Costa

Rica para conseguir, este ano,
uma cadeira no Conselho de
Segurança da ONU. Costa RI
ca teve de ceder lugar ao Pana
má que recebeu o voto de Cuba e de numerosos outros pai'
ses do grupo dos náo alinha
dos. Outra razáo do rompi
mento costarriquenho seria o
que seu Governo chama de
crescente presença cubana na
América Central.
Costa Rica rompeu relações
diplomáticas com Cuba em
princípios dos anos 60. Em
1977, no Governo do Presidente Daniel Oduber, foram restabelecidos laços consulares e
em seguida comerciais. O Cõnsul cubano em São José, Armando Diaz. e os dois membros da representação deverão
partir dentro de 72 horas
Em Havana nào houve reação à iniciativa costarriquenha.

Atlanta
descobre
28° corpo
Atlanta — O cadáver do adolescente negro William Barret.
de 17 anos. foi encontrado na
área residencial Sudeste de
Atlanta. elevando para 28 o
número de vitimas da onda de
crimes iniciada há 21 meses na
cidade. O rapaz parece ter sido
morto apenas três horas antes
de seu corpo ser encontrado
por Harold Woods. cujo carro
ficou sem gasolina.
Quase ao mesmo tempo em
que a policia era avisada do
crime, a familia de Barret informava sobre seu desaparecimento. Os investigadores disseram que o assassínio tem
características semelhantes às
dos outros ocorridos na cidade
e decidiram interrogar Woods
para saber se vira ou escutara
algo, antes de entregar o caso
à comissão especial encarregada de desvendar a onda de
crimes.
AJUDA
O Prefeito de Atlanta. Maynard Jackson. reuniu-se em
Washington com o Vice-Presidente George Bush para pedir
verba de 1 milhão 200 mil dólares para o sistema de proteção
aos jovens e crianças negras
da regiào.
A policia continua a investigar os casos, mas ate agora
nada há de concreto. A maioria das 27 vitimas é de pobres e
filhos de pais separados e todas sào negras. Cinco delas
sào rapazes em tomo de 20
anos e 22, crianças entre nove
e 16 anos. A polícia nào acredita que todos os crimes estejam
ligados entre si, mas há muitos
vínculos pessoais e geográficos
entre as vítimas.
Alguns se conheciam e dois
deles eram amigos. Três moravam no mesmo conjunto habitacional e três outros freqüentavam o mesmo clube. Cinco
das crianças mortas ganhavam algum dinheiro carregando compras para os clientes de
um centro comercial. E três
dos jovens e quatro das crianças assassinadas tinham antecedentes criminais.
— Acredito que os meninos
conheciam o assassino ou aiguma pessoa que os apresentou ao assassino. Nào creio
que todos os casos estejam relacionados mas acho que poderiam ter estado — afirmou
Chet Dettlinger, detetive particular e ex-agente da polícia
de Atlanta.

Senado
aprova
orçamento
Washington — O Senado
americano aprovou ontem à
noite, por 78 votos contra 20, o
projeto do Governo Reagan
para o orçamento do ano fiscal
de 1982. dando a segunda vitória legislativa ao Presidente,
pois na quinta-feira passada, a
Câmara dos Deputados também aprovou a lei do orçamento com uma expressiva vitória
para Reagan, que contou inclusive com o apoio de 63 democratas conservadores.
O Senado adotou um orçamento de 700 bilhões e 800
milhões de dólares para 1982,
ano fiscal que começa a primeiro de outubro de 1981. O
déficit previsto é de 50 bilhões
e 500 milhões de dólares.
DIFERENÇAS
Reagan congratulou-se por
"essa
grande vitória" (em alusào à aprovação anterior pela
Câmara dos Deputados) e disse que, com a decisão do Senado, "estamos perto de nosso
objetivo de responsabilidade
fiscal: um Governo que vive
segundo seus meios".
Depois de dura batalha orçamentária. a Câmara dos Representantes adotou na semana passada, um orçamento de
689 bilhões de dólares comum
déficit previsto de 36 bilhões e
900 milhões de dólares.
As diferenças entre os dois
textos serão uniformizadas
por uma comissão ad hoc, que
Inicia os seus trabalhos hoje e
que, segundo as considerações
de ontem no Congresso, nào
deverá encontrar dificuldades
para chegar a um orçamento
definitivo.

Camponeses
invadem
Embaixadas
Cidade do México — Pequenos grupos de camponeses,
professores e estudantes ocuparam ontem, pacificamente,
as Embaixadas da Suíça, Finlándla e Noruega na Capital
mexicana, para chamar a
atenção sobre seus pedidos de
melhoria de condições em Oaxaca e outras regiões do pais.
A policia feminina, desarmada, expulsou os manifestantes
da mlssáo finlandesa duas horas depois da ocupação e mais
tarde convenceu os demais
manifestantes a deixarem as
outras duas Embaixadas.
Um porta-voz policial disse
que os manifestantes das ocupaçôes sincronizadas (25 homens e 10 mulheres), íntegravam o grupo Coordenação
Operária-estudantll-camponesa do Estado de Oaxaca", uma
das zonas mais pobres do México Entre outras reivindicaçòes os manifestantes exigem
maiores liberdades políticas
em sua região a prisão de fazendeiros que possuem terras
mais extensas do que o permitido por lei. o fim de cortes
ilegais de lenha e o fim da
repressão da policia estadual.
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Juarez Bahia
Lisboa — Portugal não tem
A visita de Weinberger coinqualquer objeção ao estacio- cide com os exercícios miiitanamento em seu território de res Ardent Ground 81, do Couma força de intervenção rápi- mando Aliado na Europa, que
da dos Estados Unidos. Esta se realizam em Portugal. Porcomunicação será oficializada tugal náo está integrado no
hoje pelo Governo Pinto Bal- Comando Aliado na Europa,
semão durante as conversa- que é uma força de dissuasáo
ções com o Secretário de Defe- para ser utilizada em zonas de
sa americano, Caspar Wein- ameaça iminente, mas se assoberger. nesta Capital.
cia aos exercícios no contexto
Weinberger chega esta ma- da colaboração que dá à
nhã a Lisboa com algumas res- OTAN.
postas negativas na bagagem
A questão do estacionamehapôs contatos em Bruxelas to da força de intervenção rácom os paises da Organização pida dos Estados Unidos na
do Tratado do Atlântico Nor- Europa foi discutida ontem em
te. A força de intervenção rápi- Bruxelas por Weinberger. Os
da está sendo organizada por paises da OTAN que manifesWashington para ações em taram oposição a proposta
áreas exteriores ao Pacto americana justificaram seu re¦ M-*»
Atlântico, de modo especial no ceio de que' tal força possa
Sudeste Asiático s Oriente envolvê-los diretamente em
Médio.
conflitos bilaterais, nos quais
estejam em jogo interesses exclusivos dos Estados Unidos.
PARAÍSO
A reunião de Bruxelas foi prepelo Ministro de Defesa
, Portugal tornou-se há pouco sidida
mais de um ano. desde a vitó- de Portugal. Azevedo CouFrancis
.
-r-- Romorreu
oito dias apos
ria da centro-direita nas elei- tinho.
a
^¦Hug/ips
ções gerais, primeiro com Sá
bert Sands, tornando-se o segundo
Apesar de que os Ministros ^Sands,
sesundo mártir
mdrtir
Carneiro e depois com Pinto europeus náo assumiram comBalsemão. o paraíso das forças promissos concretos com
militares da Organização do
Portugal, sem disTratado do Atlântico Norte e Weinberger,
especificamente o empre- Militante
do
IRA
dos planos de defesa externa cutir
de bases suas pela força de
dos Estados Unidos. O Gover- go
intervenção rápida, deixou
no português tem expressado claro que náo há restrições a
sistematicamente à OTAN e a isso e que o estabelecimento e - morre
no
59°
dia
Washington a sua disposição utilização de bases americade colaboração ampla, com a nas em Portugal não diz resexigência apenas de que seja peito á OTAN e sim aos dois
pago por isso.
países.
de
de
fome
greve
— Ela matou outro irlandês
Belfast — O militante do
Exército Republicano Irlan- e criou um novo mártir para a
Weinberger pede maior
dês lIRA), Francis Hughes. 27 Irlanda.
anos. morreu na penitenciária
contribuição à defesa
O Primeiro-Ministro da Rede Maze. Belfast. após 59 dias
publica da Irlanda ido Sul».
Os gastos soviéticos com a de greve de fome. nove dias Charles
Bruxelas — O Secretário de
Defesa americano Caspar defesa aumentarão pelo me- depois da morte de seu colega, "diante Haughey disse que
Weinberger exortou os aliados nos a um ritmo de 4% ao ano deputado Robert Sands, após torna-se dessa última morte,
premente encontrar
dos Estados Unidos a aumen- até 1985, cifra que representa 66 dias sem comer. As autori- uma solução
para essa terrível
tarem suas contribuições à de- de 127c a 14% do Produto In- dades reforçaram o esquema situação. Nenhum
Governo irfesa da Europa e do Oriente terno Bruto da União Soviéti- de segurança pois temem landes
pode ficar Indiferente à
Médio. Pediu também apoio à ca. segundo advertência de um maiores conflitos que os regisde que essas
formaçào de uma força ameri- relatório da Comissão Militar trados após a morte de Sands, possibilidade
Hughes era mais conheci- mortes continuem". Haughey
pois
cana de intervenção rápida, da OTAN.
informou ter feito novo apelo
O relatório afirma que "ape- do na Irlanda do Norte.
destinada a reagir de imediato
Patrick Hughes, pai de Fran- ao Governo britânico e à Codiante de eventuais ameaças sar da redução do crescimento
econômico (da Europa Orien- eis, comentou que o filho lhe missão Européia de Direitos
soviéticas no Oriente Médio.
tal) na década de 70 e de os dissera que não passaria de Humanos para que interveOs delegados da OTAN con- especialistas
econômicos pre- hoje. nos poucos momentos nham na questão.
cordaram em continuar ten- verem um ritmo
ainda em que recobrou a lucidez
Três outros militantes do
tando aumentar em 3% ao ano durante a décadamenor
de
80. a saindo do coma em que entra- IRA
em greve de
os orçamentos de defesa dos maioria dos técnicos calculou
va novamente a seguir, prati- fome continuam
até que o Governo britãpaíses integrantes da Aliança que o Pacto de Varsóvia pode- camente cego, surdo e mudo.
nico
reconheça
o
status
de preAtlântica, para contrabalan- ra suportar no futuro imediato
— É a mesma velha história
çar o crescente poderio militar um aumento continuo e real da Irlanda que se repete. Náo so político dos condenados da
Joseph 0'Donsoviético.
acho que meu filho seja um organização:
dos gastos de defesa".
designado para substituir
O presidente da Comissão
Entre as melhorias mais im- terrorista, mas um soldado da nel,
Sands iniciou seu proMilitar da OTAN, Almirante portantes realizadas pelo Pac- Irlanda, lutando pelo que acre- Bobby
testo no sábado.
canadense Robert Falls, disse to de Varsóvia. o relatório des- dita — afirmou Patrick.
Patrick 0'Hara e Raymond
que os aliados europeus ajuda- taca:
râo os Estados Unidos se for
mais da metade da força GREVE CONTINUA
McCreesh não comem há 51
dias. estão sentindo os primeipreciso, embora dependam de estratégica nuclear interconti"Francis Hughes,
Washington para defender os nental. composta por cerca de
prisioneiro ros sintomas graves. O Sinn
campos petrolíferos do Golfo 1 mil 400 mísseis ICBM, tem da penitenciária Maze, de Sua Fein. braço político do IRA,
Majestade, morreu hoje ton- informou que os dois estão
Pérsico de um eventual ataque menos de 10 anos;
soviético e não possuam piajá foram instalados mais tem) às 17h43m (13h43m Brasi- com dificuldades de visáo, vonos coordenados para prote- de 220 mísseis SS-20 com três liai. Ele acabou com a própria mitando intermitentemente
ger aquela região de importân- ogivas nucleares, direcionados vida. recusando alimentos e sem conseguir reter sequer
cia estratégica vital para o contra alvos na Europa Oci- assistência médica por 59 água no estômago.
Ocidente.
dias", informa o lacônico codental.
Uma das vítimas dos incimunicado oficial das autoridaapós o falecimento de
des irlandesas. A Comissáo dentes
Sands, Desmond Guiney, 14
Nacional
do
Bloco
H
de
Maze,
soviético
ataca
Jornal
foi sepultado num cemionde está concentrado o movi- anos,
na área Norte da Capital.
mento. advertiu que se o Go- tério
vemo não atender às exigên- Ele foi ferido gravemente
teatrólogo
que satiriza
o caminhão de entrecias "apoderá se ver às voltas quando
gas do pai, leiteiro Eric Guicom
raiva
e
a
frustração
de
ney. foi atacado por simpatla corrupção e impostura
dezenas de milhares de pes- zantes
do IRA em busca de
soas que expressarão seus sengarrafas para fabricar coquetimentos através de distúrbios téis-molotov.
Anthony Austin
A policia já prencivis generalizados".
Th« New York Tirrw*
um suspeito. John Patrick
A morte de Hughes foi trans- deu
McGreevy,
26 anos, que está
Moscou — Um popular teatrólogo soviético foi mitida em Belfast e London- detido à espera
de que Eric
criticado pela imprensa oficial por desvio ideológico derry por apitos, batidas em melhore dos
ferimentos e posde lixo e camionetes com sa reconhecê-lo.
em sua peça mais recente, grande sucesso no Teatro latas
alto-falantes, como ocorreu na
de Arte de Moscou, na qual explora, para efeitos de Sands. provocando a saida
A policia descobriu um decômicos, aspectos corruptos e a impostura na vida às ruas de centenas de pessoas pósito de bombas do IRA no
armadas com pedras e bombas setor Oeste de Belfàst. Em
soviética:
que atacaram po- uma casa foram apreendidos
Aleksandr Gelman é um autor talentoso que se incendiárias
liciais e soldados do Exército 12 caixotes de bombas incenaproveitou do problema da produção socialista, en- que patrulham ruas. Inúmeros diárias, três latões de gasolina,
volvendo valores morais e humanos, para transformá- veículos foram arrastados pa- um galão de ácido, pavios feilo em bom teatro. Sua última comédia, Nós, os ra bloquear as principais ruas tos de trapos, além de máscadificultar o movimento dos ras e casacos.
Abaixo-Assinados; vem lotando diariamente o Tea- eveículos
policiais.
O IRA ainda nâo vnformou
tro de Arte e uma versão para a televisão — uma
Em Londres, fontes do Go- quando será
o funeral de Hucópia aceitável, mas sem o impacto do original, vemo afirmaram que a Primei- ghes que deverá
receber as
dirigido por Oleg Yefremov — foi apresentada recen- ra-Ministra Margaret That- mesmas honras militares que
cher
comentou
com
seus
asSands. Ele prováveltemente.
sessores o gesto de Francis Robert
mente será enterrado em sua
ela,
náo
rial e disputas burocráticas que.
de
HERÓI SINGULAR
para
passou
cidade natal, Bellaghy,
numa economia centralmente "uma morte fútil e o desperdi- do de Londonderry, paracondaonde
cio de uma vida". Oliver Hu- estáo sendo deslocados reforFoi Justamente a versáo pa- dirigida.
irmão do militante mor- ços militares na expectativa
ra a televisão, introduzlndo-a a
ghes,
O diálogo contém observa- to. acusou a Sra Thatcher:
uma audiência de milhões de
de reações violentas.
soviéticos, que levou o jomal ções francas sobre as condiTrnd (Trabalho), órgão da ções sociais na Uniáo SoviétiNa luta rural, a
Central Sindical Soviética, a ca. que são recebidas com riaplausos pela platéia A
protestar contra a evidente sos e termina
sem que se saiba
simpatia do autor por seu per- peça
neblina é aliada
sonagem central, um farsante se Yegorov será salvo, mas.
Condenado
à prisão perpétua pela morte de um
através
da
integridade
do
preloquaz chamado Lyonya.
soldado britânico e também a 20 e a 14 anos por tentatiLyonya, Interpretado por sidente da comissáo de— inspevas de homicídio, Francis Hughes tornou-se um dos
nada
Aleksandr Kalyagin, um dos çáo, fica a esperança
homens mais procurados pela policia da Irlanda do
melhores atores soviéticos, é mais que isso — de que justiça
Norte. Também condenado a 20 e a 15 anos por explodir e
despachante numa empresa será feita.
carregar munições, Hughes foi um guerrilheiro rural ao
de construção rural, mas é
O jomal Trud considerou
antigo estilo do IRA. Ao invés de operar em áreas
mais do que isso. É o homem Lyonya um "herói estranho e
urbanas, como a maior parte de seus companheiros
de quem depende o adminis- surpreendente" para uma perepublicanos, permaneceu fiel à suas origens, lutando no
trador da companhia, Yego- ça soviética, o que poderá lecampo.
rov. para encontrar uma forma var o autor a fazer alterações
Foi criado na área rural de Londonderry, tendo nove
de contornar os mil e um pro- no delineamento de seu persoirmãos. Abandonou a escola aos 16 anos e começou a
blemas de escassez de mate- na gem.
trabalhar com um decorador. Um ano depois, foi tirado
do interior de um automóvel, detido e espancado por
soldados britânicos. Fez então uma promessa a Patrick,
seu pai:
Pesquisa dá
Grupo diz
Apanharei estes caras da minha maneira.
Começou
então a militáncia de Francis Hughes no
vitória aos
ter matado
IRA.
Permaneceu foragido por três anos, desaparecendo
sempre que surgia uma pista, como que tragado pela
trabalhistas
Ministro
espessa neblina da região. Em março de 1978foi capturaFrankfurt — Um grupo terLondres — O Partido Trabado após um choque com tropas britânicas, quando matou
lhista britânico ganharia as rorista ainda desconhecido, o
um soldado e feriu outro. Neste combate, a névoa e os
eleições se fossem realizadas Movimento do 3o Reich, reivinuniformes militares camuflados do IRA confundiram os
agora, revelou pesquisa divul- dicou o assassírüo do Ministro
soldados,
que a principio hesitaram em abrir fogo. Ferido
gada pelo jornal The Guar- da Economia do Estado de
na coxa, Hughes ainda conseguiu escapar, mas foi desçodian. que deu aos trabalhistas Hesse, Heinz Herbert Harry. A
berto
num
matagal horas depois.
19 pontos percentuais de van- polícia encontrou a arma usaDurante sete dias de interrogatório, Hughes manteve
tagem sobre o Partido Conser- da no crime, calibre 22. de facompleto silêncio. Passou 10 meses na ala militar do
vador da Primeira-Ministra bricaçáo americana, com seis
Hospital Musgrave Parle, onde os cirurgiões cortaram um
cápsulas deflagradas.
Margaret Thatcher.
de 4 centímetros de seu osso da coxa. Passou
pedaço
O promotor federal Kurt
Segundo a pesquisa, 48%
então a andar de muletas.
das 1 mil 67 pessoas consulta- Rebmann afirmou que a históNo ano passado, Francis Hughes recebeu siia sentendas disseram que votariam ria da arma remete a um crime
Depois da morte de seu companheiro Bobby
ça
perpétua.
nos trabalhistas. 29% nos con- de roubo praticado em 1970.
Sands, tornou-se o símbolo maior da luta do IRA pelo
sevadores, 11% no Partido Li- ano em que foi roubada de um
reconhecimento dos encarcerados enquanto prisioneiros
beral e 10% nos social- depósito americano, onde fui)políticos.
democratas. A sondagem evi- cionários corruptos vendiam
Agora, o rosto de Hughes está estampado em todas as
dencia a queda do interesse armas a extremistas de esáreas republicanas da Irlanda do Norte. Sua mãe. Mardos eleitores pelo Partido So- querda e de direita. Heinz Hargaret, recentemente disse:
Náo o invejo. Eu o ofereço para a causa que ele
ciai Democrata, criado recen- ry será sepultado sexta-feira
modetemente por dissidentes
com honras de Chefe de Esserve.
rados do Partido Trabalhista tado

*
Jerusalém e Damasco — A Síria
disparou antiaéreos Sam contra
quatro avióes israelenses que sobrevoavam o vale de Bekaa. no
Centro do Líbano. A noticia foi confirmada por porta-vozes militares
israelenses e por moradores da região. Segundo as fontes de Tel
Aviv, os aparelhos não foram atingidos, mas Damasco afirmou ter
derrubado um dos aviões.
Os mísseis foram disparados por
volta de meio-dia (hora local), a
partir de rampas de lançamento
instaladas em território sírio, perto
da fronteira libanesa, quando os
aviões israelenses realizavam "missâo rotineira de patrulha", informaram os porta-vozes militares de Israel.
Depois de oito anos
Este foi o primeiro ataque sirio
com mísseis contra avióes israelenses desde a guerra de 1973 entre os
dois paises. A rádio Voz do Líbano,
dos cristãos libaneses, confirmou a
versáo de que os mísseis explodiram no ar sem atingir os aparelhos.
Segundo a rádio, o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas so-

viéticas chegou ontem a Damasco
para conversações com autoridades libanesas e sírias destinadas a
traçar "uma estratégia militar" para a região.
Em Beirute, prosseguiram os
combates entre soldados sírios da
chamada Força Árabe de Dissuasào e militantes cristãos libaneses.
Fontes diversas revelaram que 18 a
21 pessoas morreram e 170 ficaram
feridas ontem, entre as quais diversos civis.
O Primeiro-Ministro israelense,
Menahem Begin, reuniu-se com o
emissário americano Philip Habib
para tentar obter uma solução para
a crise libanesa. Há informações de
que Habib voltará hoje a Damasco
para novos entendimentos com as
autoridades sírias.
O aeroporto de Beirute, fechado
desde o dia 21 de abril em conseqüència das lutas na cidade, foi
reaberto ontem ao tráfego aéreo
comercial.
Em Washington, o Secretário de
Estado Alexander Haig denunciou
que a Siria ampliou seu arsenal de
mísseis antiaéreos no Líbano, com
peças maiores e de alcance mais
longo.

Damasco
Jerusalém — O Governo sírio advertiu Israel de que qualquer agressão contra seu território será respondida nâo
apenas pelos outros países árabes mas
também pela Uniáo Soviética. A adverténcia, publicada pelo jornal Tshirine,
porta-voz do regime baathista. levou observadores e analistas a sugeriram que
Moscou pode ter prometido seu apoio a
Damasco, caso a crise dos mísseis no
Líbano se amplie para um confronto
direto com o Estado judeu.
¦ Na verdade, a Síria, único pais árabe
hoje em confronto direto com Israel,
mantém boas relações apenas com a
Líbia. Argélia. Ièmem do Sul e Organizaçâo para a Libertação da Palestina
«OLPi, que pouco poderáo contribuir,
devido sobretudo a sua localização geográfica, para um esforço de guerra que
exija rápida mobilização de tropas.
Pedido de moderação
Quanto aos paises árabes conservadores, serão obrigados, ao menos politicamente. a apoiar a Síria na eventualidade de um conflito com Israel. Até
agora seu papel na crise tem-se limitado
a pedir moderação ao Presidente Hafez
Assad. Ê provável, igualmente, que os
sauditas estejam tentando persuadir os
americanos a exercerem pressões sobre
os israelenses para que também eles
mostrem comedimento.
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vale é estratégico para
controlar o Líbano

soviético

Mário Chiniánovitch
Em sua advertência de ontem, o Godiplomáticos para preservar a paz. A
verno de Damasco disse a Israel para
possibilidade de se evitar a guerra ou um
"pensar duas vezes" antes de agredir a
conflito de menor escala entre Israel e
Síria toma-se cada vez mais remota em
Síria. E fez uma alusáo ao que definiu
conseqüência da reação siria à presença
como "barreira estratégica" resultante
de avióes israelenses sobre o espaço aédo tratado de amizade e cooperação
reo libanês. Entretanto, o Governo Befirmado com a União Soviética em outubro do ano passado. Por este tratado, os
gin foi reforçado pela decisão da Kuesset. o Parlamento israelense, de endosdois paises se comprometem a se cônsultarem antes de qualquer atividade milisar
política em relação à chamada
"crisesua dos
tar na região.
mísseis" e â própria crise
libanesa.
Supondo-se que a União Soviética
não queira se envolver numa situação
Begin acusou seus críticos no interior
da oposição trabalhista de estarem tenpotencialmente perigosa com os Estados Unidos, é mais do que certo que sua
tando, de maneira irresponsável, dividir
a nação:
preocupação imediata será persuadir
Damasco a agir com cautela. Mas. de
— Tentativas têm sido feitas nesta
qualquer forma, Moscou não renunciara
Casa (o Parlamento) de acusar o Govera sua promessa de fornecer aos sírios
no israelense, ao invés do da Síria, de
armamentos avançados para igualar
levar os dois países à beira de uma
suas forças às de Israel.
guerra. Calúnias como essa devem ser
repelidas pelo povo de Israel, que confia
nas decisões tomadas por sua liderança
Através dos canais
— disse o Primeiro-Ministro
num tom
bastante vigoroso.
Em Tel Aviv, o Primeiro Ministro
Menahem Begin revelou ao Parlamento
Por fim. parece certo que o endosso
haver recebido uma nota do Governo
do Parlamento a sua política em relação
à crise com a Siria constitui também um
Sírio, através de canais diplomáticos
aval prévio ás medidas que o Premler
americanos, afirmando seu desejo de eviBegin deverá adotar se ficar patenteado,
tar a guerra com Israel. O Premler israecomo muitos prevêem, o fracasso da
lense enfatizou a necessidade de união
mediação diplomática americana para
entre todos os elementos da nação no
solucionar pacificamente a "crise dos
momento em que falharem os esforços
mísseis".
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o caminho mais curto.
própria, pegue
Você recebe orientação duma Não perca o caminho de casa.
O caminho mais curto para você
comprar ou construir sua casa própria equipe muito bem treinada, resolvendo Pegue o Financiamento Imobiliário
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Bradesco.
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JORNAL DO BRASIL

Síria

D

quarta-feira, 13/5/81

dispara

Portugal

aceita

presença

de

pede maior
contribuição à defesa
Os gastos soviéticos com a
Bruxelas — O Secretário de
Defesa americano Caspar defesa aumentarão pelo meWeinberger exortou os aliados nos a um ritmo de 4% ao ano
dos Estados Unidos a aumen- até 1985, cifra que representa
tarem suas contribuições à de- de 127c a 14% do Produto Infesa da Europa e do Oriente temo Bruto da União SoviétiMédio. Pediu também apoio à ' ca. segundo advertência de um
formação de uma força ameri- relatório da Comissão Militar
cana de intervenção rápida, da OTAN.
O relatório afirma que "apedestinada a reagir de imediato
diante de eventuais ameaças sar da redução do crescimento
econômico (da Europa Oriensoviéticas no Oriente Médio.
tal) na década de 70 e de os
Os delegados da OTAN con- especialistas
econômicos precordaram em continuar ten- verem um ritmo
ainda
tando aumentar em 3% ao ano durante a décadamenor
80, a
os orçamentos de defesa dos maioria dos técnicos decalculou
integrantes
da
Aliança
paises
o Pacto de Varsóvia podeAtlântica, para contrabalan- que
rã suportar no futuro imediato
o
crescente
militar
çar
poderio
um aumento contínuo e real
soviético.
dos gastos de defesa".
O presidente da Comissão
Entre as melhorias mais imMilitar da OTAN. Almirante portantes realizadas pelo Paccanadense Robert Falls, disse to de Varsóvia, o relatório desque os aliados europeus ajuda- taca:
rão os Estados Unidos se for
mais da metade da força
preciso, embora dependam de estratégica nuclear intercontiWashington para defepder os nental, composta por cerca de
campos petrolíferos do Golfo 1 mil 400 mísseis ICBM, tem
Pérsico de um eventual ataque menos de 10 anos;
soviético e não possuam piajá foram instalados mais
nos coordenados para prote- de 220 mísseis SS-20 com três
ger aquela região de importân- ogivas nucleares, direcionados
cia estratégica vital para o contra alvos na Europa OciOcidente.
dental.
soviético

a

corrupção

e

ataca
satiriza
impostura

Anthony Austin
Th« N*w Yorlc Tinm
Moscou — Um popular teatrólogo soviético foi
criticado pela imprensa oficial por desvio ideológico
em sua peça mais recente, grande sucesso no Teatro
de Arte de Moscou, na qual explora, para efeitos
cômicos, aspectos corruptos e a impostura na vida
soviética.
Aleksandr Gelman é um autor talentoso que se
aproveitou do problema da produção socialista, envolvendo valores morais e humanos, para transformálo em bom teatro. Sua última comédia, Nós, os
Abaixo-Assinados, vem lotando diariamente o Teatro de Arte e uma versão para a televisão — uma
cópia aceitável, mas sem o impacto do original,
dirigido por Oleg Yefremov — foi apresentada recentemente.
rial e disputas burocráticas
HERÓI SINGULAR
numa economia centralmente
Foi justamente a versão pa- dirigida.
ra a televisão, introduzindo-a a
O diálogo contém observauma audiência de milhões de
soviéticos, que levou o jornal çóes francas sobre as condiTrud (Trabalho), órgão da çóes sociais na União SoviétiCentral Sindical Soviética, a ca, que são recebidas com riaplausos pela platéia. A
protestar contra a evidente sos e termina
sem que se saiba
simpatia do autor por seu per- peça
Yegorov será salvo, mas,
sonagem central, um farsante se
através da integridade do preloquaz chamado Lyonya.
Lyonya, interpretado por sidente da comissão de— inspenada
Aleksandr Kalyagin, um dos çào, fica a esperança
melhores atores soviéticos, é mais que isso — de que justiça
despachante numa empresa será feita.
de construção rural, mas é
O jornal Trud considerou
mais do que isso. É o homem Lyonya um "herói estranho e
de quem depende o adminis- surpreendente" para uma petrador da companhia, Yego- ça soviética, o que poderá lerov, para encontrar uma forma var o autor a fazer alterações
de contornar os mil e um pro- no delineamento de seu persoblemas de escassez de mate- nagem.
Pesquisa
vitória

dá

aos

trabalhistas
Londres — O Partido Trabalhlsta britânico ganharia as
eleições se fossem realizadas
agora, revelou pesquisa divulgada pelo jornal The Guardian. que deu aos trabalhistas
19 pontos percentuais de vantagem sobre o Partido Conservador da Primeira-Ministra
Margaret Thatcher.
Segundo a pesquisa. 48%
das 1 mil 67 pessoas consultadas disseram que votariam
nos trabalhistas, 29% nos consevadores, 11% no Partido Liberal e 10% nos socialdemocratas. A sondagem evidencia a queda do interesse
dos eleitores pelo Partido Sociai Democrata, criado recentemente por dissidentes moderados do Partido Trabalhista.

Grupo
ter

diz

matado

Ministro
Frankfurt — Um grupo terrorista ainda desconhecido, o
Movimento do 3o Reich, reivindicou o assassinio do Ministro
da Economia do Estado de
Hesse, Heinz Herbert Harry. A
polícia encontrou a arma usada no crime, calibre 22, de fabricaçâo americana, com seis
cápsulas deflagradas.
O promotor federal Kurt
Rebmann afirmou que a história da arma remete a um crime
de roubo praticado em 1970,
ano em que foi roubada de um
depósito americano, onde funcionários corruptos vendiam
armas a extremistas de esquerda e de direita. Heinz Harry será sepultado sexta-feira
com honras de Chefe de Estado.

2"

Sam

contra

Irlanda do Nort«/UPl

Jerusalém e Damasco — A Siria
disparou antiaéreos Sam contra
quatro aviões israelenses que sobrevoavam o vale de Bekaa. no
Centro do Líbano. A noticia foi confirmada por porta-vozes militares
israelenses e por moradores da região. Segundo as forites de Tel
Aviv, os aparelhos não foram atingidos, mas Damasco afirmou ter
derrubado um dos aviões.
Os mísseis foram disparados por
volta de meio-dia (hora local), a
partir de rampas de lançamento
instaladas em território sirio, perto
da fronteira libanesa, quando os
aviões israelenses realizavam "missáo rotineira de patrulha", informaram os porta-vozes militares de Israel.

dos

Weinberger

que

mísseis

de

El
EUA
Juarez Bahia
—
Lisboa
Portugal náo tem
A visita de Weinberger coinqualquer objeção ao estacio- cide com os exercícios militanamento em seu território de res Ardent Ground 81, do Couma força de intervenção rápi- mando Aliado na Europa, que
da dos Estados Unidos. Esta se realizam em Portugal. Porcomunicação será oficializada tugal não está integrado no
hoje pelo Govemo Pinto Bal- Comando Aliado na Europa,
semào durante as conversa- que é uma força de dissuasão
çóes com o Secretário de Defe- para ser utilizada em zonas de
sa americano, Caspar Weln- ameaça iminente, mas se assoberger, nesta Capital.
cia aos exercícios no contexto
Weinberger chega esta ma- da colaboração que dá à
nhã a Lisboa com algumas res- OTAN.
A questão do estacionamenpostas negativas na bagagem
após contatos em Bruxelas to da força de intervenção rácom os países da Organização pida dos Estados Unidos na
do Tratado do Atlântico Nor- Europa foi discutida ontem em
te. A força de intervenção rápi- Bruxelas por Weinberger. Os
da está sendo organizada por países da OTAN que manifesWashington para ações em taram oposição ã proposta
áreas exteriores ao Pacto americana justificaram seu reAtlântico, de modo especial no ceio de que tal força possa
Sudeste Asiático e Oriente envolvê-los diretamente em
Médio.
conflitos bilaterais, nos quais
estejam em jogo interesses exclusivos dos Estados Unidos.
PARAÍSO
A reunião de Bruxelas foi prePortugal tomou-se há pouco sidida pelo Ministro de Defesa
mais de um ano, desde a vitó- de Portugal, Azevedo Couria da centro-direita nas elei- tinho.
çóes gerais, primeiro com Sá
Apesar de
os Ministros
Carneiro e depois com Pinto europeus náo que
assumiram comBalsemão, o paraíso das forças promissos concretos
com
militares da Organização do
Portugal, sem disTratado do Atlântico Norte e Weinberger.
o empredos planos de defesa externa cutirde especificamente
bases suas pela força de
dos Estados Unidos. O Gover- go
intervenção rápida, deixou
no português tem expressado claro que náo há restrições a
sistematicamente à OTAN e a isso e que o estabelecimento e
Washington a sua disposição utilização de bases americade colaboração ampla, com a nas em Portugal náo diz resexigência apenas de que seja peito à OTAN e sim aos dois
pago por isso.
paises.

teatrólogo

i° Caderno

a

força

intervenção

Jornal

?

aviões

Depois de oito anos
Este foi o primeiro ataque sirio
com mísseis contra aviões israelenses desde a guerra de 1973 entre os
dois países. A rádio Voz do Líbano,
dos cristãos libaneses, confirmou a
versáo de que os mísseis explodiram no ar sem atingir os aparelhos.
Segundo a rádio, o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas so-

Militante

morre

de

no

greve
Belfast — O militante do
Exército Republicano Irlandês (IRA). Francis Hughes. 27
anos, morreu na penitenciária
de Maze, Belfast. após 59 dias
de greve de fome, nove dias
depois da morte de seu colega,
deputado Robert Sands, apos
66 dias sem comer. As autoridades reforçaram o esquema
de segurança pois temem
maiores conflitos que os registrados apos a morte de Sands.
pois Hughes era mais conhecido na Irlanda do Norte.
Patrick Hughes, pai de Franeis, comentou que o filho lhe
dissera que não passaria de
hoje, nos poucos momentos
em que recobrou a lucidez
saindo do coma em que entrava novamente a seguir, praticamente cego, surdo e mudo.
— Ê a mesma velha história
da Irlanda que se repete. Não
acho que meu filho seja um
terrorista, mas um soldado da
Irlanda, lutando pelo que acredita — afirmou Patrick.
EM DUBLIN
A polícia e os soldados británicos travaram choques de rua
com os católicos revoltados.
Na zona Oeste de Belfast, um
manifestante de 21 anos foi
morto e dois outros ficaram
feridos por disparos dos soldados depois que uma multidão
atacou uma patrulha militar.
Diversos veículos foram derrubados e incendiados. Em Londonderry, uma bomba foi lançada contra uma base policial
e na cidade natal de Hughes,
Bellaghy. uma manifestação
se desenrolou pacificamente.
Cerca de 1 mil manifestantes
atacaram a Embaixada britanica em Dublin. Capital da Irlanda do Sul, a pedradas e
garrafadas. Segundo a polícia,
houve vários feridos quando a
polícia expulsou a multidão
que vinha de uma manifestaçáo de protesto e improvisou a
passeata até a missão diplomática, situada a três quilometros do centro da Dublin.
"Francis Hughes, prisioneiro
da penitenciária Maze, de Sua
Majestade, morreu hoje (ontem) às 17h43m (13h43m Brasília). Ele acabou com a própria
vida, recusando alimentos e
assistência médica por 59
dias", informa o lacônico comunicado oficial das autoridades irlandesas. A Comissão
Nacional do Bloco H de Maze,
onde está concentrado o movimento, advertiu que se o Governo não atender às exigèncias "apoderá se ver às voltas
com raiva e a frustração de
dezenas de milhares de pessoas que expressarão seus sentimentos através de distúrbios
civis generalizados".
A morte de Hughes foi trans-

do

59°

IRA

dia

de
fome
mitida em Belfast e Londonderry por apitos, batidas em
latas de lixo e camionetes com
alto-falantes, como ocorreu na
de Sands, provocando a saída
às ruas de centenas de pessoas
armadas com pedras e bombas
incendiárias que atacaram policiais e soldados do Exército
que patrulham ruas.
Em Londres, fontes do Governo afirmaram que a Primeira-Ministra Margaret Thatcher comentou com seus assessores o gesto de Francis
ela, náo passou de
que.
"uma para
morte futil e o desperdício de uma vida". Oliver Hughes, irmão do militante morto, acusou a Sra Thatcher:
— Ela matou outro irlandês
e criou um novo mártir para a
Irlanda.
GREVE CONTINUA
O Primeiro-Ministro da República da Irlanda (do Sul),
Charles
Haughey disse que
"diante dessa
última morte,
toma-se premente encontrar
uma solução para essa terrível
situação. Nenhum Governo irlandès pode ficar indiferente à
possibilidade de que essas
mortes continuem". Haughey
informou ter feito novo apelo
ao Govemo britânico e à Comissão Européia de Direitos
Humanos para que intervenham na questão.
Três outros militantes do
IRA continuam em greve de
fome até que o Govemo britànico reconheça o status de preso político dos condenados da
organização: Joseph 0'Donnel. designado para substituir
Bobby Sands iniciou seu pro»
testo no sábado.
Patrick 0'Hara e Raymond
McCreesh não comem há 51
dias, estão sentindo os primeiros sintomas graves. O Sinrt
Fein, braço político do IRA,
informou que os dois estão
com dificuldades de visáo, vomitando intermitentemente
sem conseguir reter sequei
água no estômago.
Uma das vítimas dos lncidentes após o falecimento de
Sands, Desmond Guiney, 14
anos, foi sepultado num cemltério na área Norte da Capital,
Ele foi ferido gravemente
quando o caminhão de entregas do pai, leiteiro Eric Gulney, foi atacado por simpatlzantes do IRA em busca de
garrafas para fabricar coquetéis-molotov. A polícia já prendeu um suspeito,
O IRA ainda não informou
quando será o funeral de Hughes que deverá receber as
mesmas honras militares que
Robert Sands. Ele provávelmente será enterrado em sua
cidade natal, Bellaghy, condado de Londonderry.

Na luta rural,
neblina é aliada
Condenado à prisão perpétua pela morte de um
soldado britânico e também a 20 e a 14 anos por tentativa.s de homicídio, Francis Hughes tornou-se um dos
homens mais procurados pela polícia da Irlanda do
Norte. Também condenado a 20 e a 15 anos por explodir e
carregar munições, Hughes foi um guerrilheiro rural ao
antigo estilo do IRA. Ao invés de operar em áreas
urbanas, como a maior parte de seus companheiros
republicanos, permaneceu fiel á suas origens, lutando no
campo.
Foi criado na área rural de Londonderry, tendo nove
irmãos. Abandonou a escola aos 16 anos e começou a
trabalhar com um decorador. Um ano depois, foi tirado
do interior de um automóvel, detido e espancado por
soldados britânicos. Fez então uma promessa a Patrick,
seu pai:
Apanharei estes caras da minha maneira.
Começou então a militáncia de Francis Hughes no
IRA.
*
Permaneceu foragido por três anos, desaparecendo
sempre que surgia uma pista, como que tragado pela
espessa neblina da região. Em março de 1978 foi capturado após um choque com tropas britânicas, quando matou
um soldado e feriu outro. Neste combate, a névoa e os
uniformes militares camuflados do IRA confundiram os
soldados, que a princípio hesitaram em abrir fogo. Ferido
na coxa, Hughes ainda conseguiu escapar, mas foi desçoberto num matagal horas depois.
Durante sete dias de interrogatório, Hughes manteve
completo silêncio. Passou 10 meses na ala militar do
Hospital Musgrave Park, onde os cirurgiões cortaram um
pedaço de 4 centímetros de seu osso da coxa. Passou
então a andar de muletas.
No ano passado, Francis Hughes recebeu sua senten¦
ça perpétua. Depois da morte de seu companheiro Bobby
Sands, tornou-se o símbolo maior da luta do IRA pelo
reconhecimento dos encarcerados enquanto prisioneiros
políticos.
Agora, o rosto de Hughes esta estampado em todas as
áreas republicarias da Irlanda do Norte. Sua mãe, Margaret, recentemente disse:
Náo o invejo. Eu o ofereço para a causa que ele
serve.
>¦

Jerusalém — O Govemo sirio advertiu Israel de que qualquer agressão contra seu território será respondida náo
apenas pelos outros paises árabes mas
também pela União Soviética. A advertência. publicada pelo jornal Tshirine,
porta-voz do regime baathista, levou observadores e analistas a sugeriram que
Moscou pode ter prometido seu apoio a
Damasco, caso a crise dos mísseis no
Líbano se amplie para um confronto
direto com o Estado judeu.
Na verdade, a Síria, único pais árabe
hoje em confronto direto com Israel,
mantém boas relações apenas com a
Líbia. Argélia. Iémem do Sul e Organizaçáo para a Libertação da Palestina
(OLP), que pouco poderão contribuir,
devido sobretudo a sua localização geográfica, para um esforço de guerra que
exija rapida mobilização de tropas.
Pedido de moderação
Quanto aos paises ãrabes conservadores, serão obrigados, ao menos politicamente. a apoiar a Siria na eventualidade de um conflito com Israel. Até
agora seu papel na crise tem-se limitado
a pedir moderação ao Presidente Hafez
Assad. É provável, igualmente, que os
sauditas estejam tentando persuadir os
americanos a exercerem pressões sobre
os israelenses para que também eles
mostrem comedimento.
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israelenses

viéticas chegou ontem a Damasco
para conversações com autoridades libanesas e sírias destinadas a
traçar "uma estratégia militar" para a região.
Em Beirute, prosseguiram os
combates entre soldados sírios da
chamada Força Árabe de Dissuasão e militantes cristãos libaneses.
Fontes diversas revelaram que 18 a
21 pessoas morreram e 170 ficaram
feridas ontem, entre as quais diversos civis.
O Primeiro-Ministro israelense,
Menahem Begin, reuniu-se com o
emissário americano Philip Habib
para tentar obter uma solução para
a crise libanesa. Há informações de
que Habib voltará hoje a Damasco
para novos entendimentos com as
autoridades sírias.
O aeroporto de Beirute, fechado
desde o dia 21 de abril em conseqüència das lutas na cidade, foi
reaberto ontem ao tráfego aéreo
comercial.
Em Washington, o Secretário de
Estado Alexander Haig denunciou
que a Siria ampliou seu arsenal de
mísseis antiaéreos no Líbano, com
peças maiores e de alcance mais
longo.

Damasco
Francis Hughes morreu oito dias após
mártir
bert Sands, tornando-ie
tornando-\e o segundo martir
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soviético

Mário Chimanovitch
Em sua advertência de ontem, o Godiplomáticos para preservar a paz. A
vemo
Damasco disse a Israel para
possibilidade de se evitar a guerra ou um
"pensardeduas
conflito de menor escala entre Israel e
vezés" antes de agredir a
Síria toma-se cada vez mais remota em
Síria. E"barreira
fez uma alusáo ao que definiu
conseqüência da reação siria à presença
como
estrategica" resultante
de aviões israelenses sobre o espaço aédo tratado de amizade e cooperação
reo libanês. Entretanto, o Govemo Befirmado com a União Soviética em outubro do ano passado. Por este tratado, os
gin foi reforçado pela decisão da Knesset. o Parlamento israelense, de endosdois paises se comprometem a se cônsulsar
tarem antes de qualquer atividade mílipolítica em relação à chamada
"crisesua dos
tar na regiáo.
mísseis" e à própria crise
libanesa.
Supondo-se que a União Soviética
Begin acusou seus críticos no interior
náo queira se envolver numa situação
da oposição trabalhista de estarem tenpotencialmente perigosa com os Estados Unidos, é mais do que certo que sua
tando. de maneira irresponsável, dividir
a nação:
preocupação imediata será persuadir
Damasco a agir com cautela. Mas, de
— Tentativas têm sido feitas nesta
qualquer forma, Moscou náo renunciará
Casa (o Parlamento) de acusar o Govera sua promessa de fornecer aos sírios
no israelense, ao invés do da Siria, de
armamentos avançados para igualar
levar os dois paises â beira de uma
suas forças às de Israel.
guerra. Calúnias como essa devem ser
repelidas pelo povo de Israel, que confia
nas decisões tomadas por sua liderança
Através dos canais
— disse o Primeiro-Ministro
num tom
bastante vigoroso.
Em Tel Aviv. o Primeiro Ministro
Menahem Begin revelou ao Parlamento
Por fim. parece certo que o endosso
haver recebido uma nota do Govemo
do Parlamento a sua política em relação
à crise com a Siria constitui também um
Sírio, através de canais diplomáticos
aval prévio às medidas que o Premier
americanos, afirmando seu desejo de eviBegin deverá adotar se ficar patenteado,
tar a guerra com Israel. O Premier israecomo muitos prevêem, o fracasso da
lense enfatizou a necessidade de união
mediação diplomática americana para
entre todos os elementos da naçào no
solucionar pacificamente a "crise dos
momento em que falharem os esforços
mísseis".
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construir

sua

casa

o caminho mais curto.
própria, pegue
Você recebe orientação duma
O caminho mais curto para você
Não perca o caminho de casa.
comprar ou construir sua casa própria equipe muito bem treinada, resolvendo Pegue o Financiamento Imobiliário
c o Financiamento Imobiliário
tudo com rapidez e sem burocracia.
Bradesco. aSO,
No Financiamento Imobiliário
Bradesco.
le bons
No Financiamento Imobiliário
Bradesco não tem sinal vermelho.
serviços
Bradesco não tem contramão, nem
Com a documentação em ordem,
engarrafamento.
o dinheiro está garantido.
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

COMECE A PENSAR NA MUDANÇA.
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curiosos
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adia,

recurso
apresentação

de

Anísio

O contraventor Anlz Abraão Davíd, o
Anísio de Nilópolís. foi ao Foro apresentarse ao Juiz Miguel Ângelo de Barros. da 2"
Vara Criminal de Niterói, e ser preso. Mas da
porta não passou, porque, segundo seu advogado, Jair Leite Pereira, o magistrado não
achou conveniente sua apresentação, devido ao grande número de repórteres e curiósos que o aguardavam. Ele vai ser apresentado, hoje, às 12h30m.
De acordo com o advogado, Anísio vai
flear em xadrez comum da Divisão de Capturas-Polinter, em Niterói, durante 30 ou 40
dias, até o término da Instrução criminal,
quando será julgado pelos seqüestres do
publicitário Luís Carlos Jatobá e do pintor
de paredes Mlsaque José Marques. O mesmo vai acontecer com os cinco policiais
envolvidos no crime, cuja prisão preventiva
foi decretada pelo juiz.
Trêmulo

asci---,^..'. «yi J
"tSI
SiiiMi
Raimundo disse que se entregou a um tio
do menor por ter ficado com remorsos
Juiz

decreta

homem
menor

que

a

prisão

ajudou

seqüestrado

a
em

do
matar
1975

O Juiz Mário Guaraci de Carvalho Rangel, da 15a
Vara Criminal, decretou a prisão preventiva de Raimundo Nonato Pereira da Silva, de 28 anos, um dos
participantes do seqüestro e da morte do menino
Carlos Eduardo de Carvalho Merchior, o Dudu, em 13
de maio de 1975. Ele está preso na Divisão de Roubos
e Furtos, há cerca de um inês, depois que, alegando
"grande remorso", se apresentou a um tio do menor,
que o levou à polícia.
Por intermédio de Raimundo Nonato, o delegado
Aloísio Russo, diretor da divisão, esclareceu o seqüestro do estudante Marcos Vinícius Matos, no dia 30 de
julho de 1975. Dudu morava com os pais na Av.
Atlântica e desapareceu quando ia para o Colégio
Santo Antônio Maria Zacarias. Marcos morava no
Grajaú e passava férias na casa dos avós, em Copacabana, quando sumiu.
— Vamos fazer logo o que
RETRATOS
combinamos.
Raimundo apontou José Hll,Cerca das 18h, eles colocaton? Elias e Fernando como ram
o menino no banco traseiautores dos dois seqüestres, ro do Volkswagen, ao lado de
mas não soube dar maiores José Hilton. Raimundo foi,
informações. Ontem, com au- mais uma vez, ao lado de Elias,
torização do Juiz. a policia di- enquanto Fernando foi no
vulgou retratos falados de Jo- Opala. Raimundo pensou que
sé Rilton e Elias.
eles iam libertar o
mas
Raimundo Nonato é cearen- os carros seguiram garoto,
em direção,
se e padeiro. Desde o dia em ao Alto da Boa Vista, descequtí foi levado à polícia, vem ram a Estrada das Canoas e,
depondo na presença de dois num local déserto, pararam.
protnotores e dois psiquiatras.
Carlos Eduardo, amordaçaPaiia os médicos, ele é um psi- do, ao pressentir que ia ser
copata, mas não é débil men- morto, começou a se debater.
tal.' Seus depoimentos foram Raimundo recebeu uma lanconsiderados coerentes e, on- terna e, junto com Elias e José
terri, pela primeira vez, ele con- Hilton carregaram o menino
toii como Dudu foi seqües- até uma árvore, onde ele foi
trado.
pelo pescoço por
Falando pausadamente, dis- pendurado
uma corda. Elias dava-lhe sose que trabalhava em uma pa- cos no peito e no Sgado e José
daria na Rua Pereira Nunes, Hilton, com uma faca ou canina Tijuca, e morava com a mãe vete, feriu o menino na altura
em'Jacarepaguá. Aos sábados, do coração. Nesse momento,
la á bailes no Clube da Améri- Raimundo Nonato se apavoca ;Fabril, no Andaraí, onde rou e correu para a estrada.
cortheceu o homossexual
Os dois permaneceram ainElias, que pagava todas as da 10 minutos
no mato e,
suas despesas. Certa vez, Elias quando voltaram, comunicalhe'perguntou se ele não tinha ram a Fernando que "o serviço
um quarto para esconder um estava feito" e, em Copacabamenino. Raimundo, então, o na, ameaçaram Raimundo de
levbu à casa de um tio, já mor- morte, caso contasse o que
to,;na Rua Conde de Bonfim, vira.
maS não ouviu a conversa dos
dois. O tio, porém, concordou RELÓGIO
Semanas depois, ao se enem' receber o menino.
Numa segunda-feira, dia 11 contrar com Elias no clube,
de-maio, às 18h30m, Raimun- voltou a ser ameaçado. O temdo Voltou a encontrar-se com po passou, ele foi trabalhar em
Elias, que tinha um Volkswa- outra padaria, na Rua Maris e
gen azul, na porta da Confeita- Barros, e deixou de freqüentar
ria'Colombo, em Copacabana. o clube. Uma tarde, porém, foi
Ali! conheceu José Hilton e, procurado no emprego por
com Elias, foram ao aparta- Elias, que lhe perguntou se ele
mehto de Fernando, na Rua havia ficado com o relógio de
Miguel Lemos. José Hilton e Carlos Eduardo. Como responElias conversaram demorada- desse afirmativamente, Elias
meVite com Fernando, mas pediu que ele o levasse no dia
Raimundo manteve-se afasta- seguinte, pois o relógio ia servir para seqüestrar outro garodo'e não ouviu nada.
Foi marcado novo encontro' to, que, mais tarde, soube ser
para o dia seguinte, às 6h30m, Marcus Vlnicius.
na'esquina da Rua Sousa LiO delegado Aloísio Russo esma com a Avenida Nossa Se- clareceu que, por ocasião do
nhbra de Copacabana. Rai- pedido de resgate por Marcos
múndo chegou cerca de 10 mi- Vinícius, de Cr$ 180 mil, eles
nutos atrasado e viu um menl- enviaram à familia o relógio do
no,' debruçado na janela do menino, como
de que o
Volkswagen, lendo revistas tinham em seuprova
poder. Dudu
pofnográflcas. Assim que ele fora morto porque a familia só
chègou. José Hilton, Fernando conseguiu arraigar Cr$ 150
e ò menino sentaram-se no mil. O dinheiro seria entregue
bafico traseiro e ele ao lado de em frente ao portão 20 do MaElias.
racanâ, mas os seqüestradores
Quando chegaram à Rua perceberam que a policia estaCohde de Bonfim, os trés man- va por perto. Daí em diante,
d aram que ele amarrasse o me- não mantiveram mais contato
nino. Quando indagou o moti- com a familia e assassinaram o
vo,' José Hilton respondeu que, menor. O resgate de Marcos
com Dudu, iriam arranjar di- Vlnicius foi pago, mas seus senhèlro. Ficou combinado que
o mataram e seu
o menino seria solto no dia qüestradores
corpo até agora não foi enconseguinte e Raimundo Nonato trado.
ficária tomando conta dele,
A princípio, o delegado Aloísob pena de ser morto. Dudu sio Russo
não acreditou nas
lutou multo, mas foi amarrado declarações de Raimundo Noe Amordaçado por Elias e José nato, suspeitando que ele teria
Hilton.
tido participação mais ativa
.1
A noite. Elias ficou com o nos dois casos. Uma noite, os
misturaram outros
garoto e ele e José Hilton fo- policiais
rara a Copacabana. Na esqui- relógios ao de Dudu e Raimunna. da Rua Sousa Lima, de do prontamente o identificou.
Em companhia de Raimunump papelaria, José Hilton
deu dois telefonemas, que, do Nonato, a policia foi ao
mais tarde, Raimundo soube apartamento onde Fernando
serçm para a mâe de Carlos morava, na Rua Miguel LeEduardo. Ele foi, então, para mos, mas os moradores já são
casa, depois de combinar novo outros e os empregados do edienqontro, no dia seguinte, na ficlo afirmaram que não o conhecem. Segundo Raimundo,
Rua Conde de Bonfim.
Fernando tinha um carro, anNo dia seguinte, Fernando dava bem vestido e conhecia
chegou à Rua Conde de Bon- bem Eduardo, pois sabia que o
fim num Opala. Elias sugeriu menino gostava de revistas
que obrigassem o menino a pornográficas. Para a policia,
escrever um bilhete, mas José Fernando deve ser conhecido
Hilton foi contra e gritou:
da familia de Eduardo.

Às vezes trêmulo e demonstrando preocupaçào. o advogado Jair Leite Pereira chegou ao Foro às 14h30m, quando era grande o
número de jornalistas e curiosos, no andar
térreo, onde fica a 2a Vara Criminal. Todos
esperavam o contraventor Anlz Abraão David. Ele. entretanto, havia ficado nos fundos, no acesso a um estacionamento, de
onde saiu depois que o advogado reuniu-se
com o Juiz Miguel Ângelo de Barros.
Até então, advogados, funcionários do
Foro e curiosos comentavam que a prisão
de Anísio não poderia ser legal, porque o
juiz não havia expedido à Polinter o mandato de prisão preventiva, bem como dos
demais policiais. Isso, entretanto aconteceu
depois da chegada do Sr Jair Leite Pereira.
Uma hora depois de ficar reunido com o
juiz. o advogado saiu e disse:
Vou apresentar Anísio e ele vai ficar
preso em xadrez comum da Polinter até o
término da instrução criminal, ou seja, 30 a
40 dias.

Advogado Jair Pereira
Revoltado porque seus clientes seriam
presos, os advogados Fernando Qaspar, do
detetive Andrelino Pinheiro, e Marcos César
Cunha, dos detetives Orlando Borges, o
Orlando Ceguinho; Edir Marins, o Bizoca; e
Douglas Peixoto de Siqueira, disseram que
não apresentariam, ontem, seus clientes,
porque, segundo eles, não conheciam os
termos do decreto de prisão preventiva,
bem como as peças do processo.
Mas qualquer pessoa pode prendélos?
É claro, mas é difícil encontrá-los —
disse o advogado Fernando Gaspar.

Viagem

Bar
O advogado Jair Leite Pereira disse,
também, que não tem nenhum sentido a
denúncia do Promotor Hisashi Katoaka, na
qual disse que Anisio esteve no Bar Oxford,
de onde foi seqüestrado Júlio Gonçalves
Martins Leitão, o Cabo Júlio, à procura de
Jatobá e Misaque. Acentuou que Anísio não
conhece o bar. Garantiu a absolvição de
Anisio e acrescentou que, caso ele seja condenado, será no máximo a dois anos, com
direito a sursis.
O Anísio não tem nada com isso. Vai
ser preso porque ia viajar. Eu sou um pouco
culpado disso, porque concordei com a viagem. Ele, embora sabendo que vai ser preso,
está tranqüilo. Acredita em Deus — acentuou.
Os advogados Fernando Gaspar e Marcos César Cunha disseram que vão encaminhar ao Juiz Miguel Ângelo de Barros pedido de reconsideração da prisão preventiva
de seus clientes. Caso não seja aceito, vão
recorrer ao Tribunal de Justiça. Garantiram
que vão apresentar seus clientes ainda esta
semana.

Cap.

Levi
Brasília — Pedido de
vista do Ministro Soares
Muiioz adiou, no Supremo
Tribunal Federal, julgamento do recurso de habeas corpus impetrado pelo Capitão Levi de Araújo
Rocha, condenado a 31
anos de prisão pela 27' Vara Criminal do Rio de Janeiro, acusado de extorsáo, seqüestro e assassínio
de Júlio Gonçalves Martins Leitão, o Cabo Júlio.
Os Ministros Rafael
Mayer (relator) e Clóvis
Ramalhete votaram pela
negação do habeas corpus
e o Ministro Soares Munoz
pediu prazo para examinálo mais profundamente,
antes de proferir seu voto.
O recurso pretende que o
STF decrete a incompetència da Justiça comum
para julgar o capitão. Se
entender que cabe à Justiça Militar examinar o caso,
o STF anulará a sentença
exarada pela 27a Vara Criminai.

se

Escondido em uma casa, no Rio,
cujo endereço seu advogado, Jair
Leite Pereira, nâo revelou, o contraventor Aniz Abraão David, o Anlsio, disse, ontem, por telefone, que,
apesar de saber que vai ser preso,
está tranqüilo. "Fui ao Foro me
apresentar e só não o fiz porque
meu advogado disse que não. Farei
isso quando for preciso" acentuou.
O contraventor disse lamentar
tudo. o que está acontecendo.
Acrescentou que a única vez em
que esteve preso foi na época do Ai5, por contravenção: "Fiquei preso
84 dias, mas estou preparado, tranqüilo, para ser novamente, até que
fique provada minha inocência nesse caso".

diz tranqüiloFiz tudo dentro da lei. Não
tenho nada com os seqüestras do
Jatobá e do Misaque — disse o
contraventor.
Segundo ele, não pretendia fugir
na viagem quê havia planejado
fazer.
Tanto é — disse ele — que fui
pedir autorização ao juiz. Provávelmente alguém com despeito resolveu me prejudicar, mas isso vai
acaber bem.
Segundo .Anísio, ele esteve no
Foro de Niterói com malas prontas
para ficar preso.
Já sabia que havia sido decretada a minha prisáo preventiva.
Fui me apresentar com tudo preparado: pasta de dente, toalha e algumas roupas — concluiu.

Detetive é
preso por delegado
O detetive Vítor Vidal Filho, o Vítor
nulidade de todo o processo". Segundo ele,
Macaco, apontado como um dos seqüestramedidas apressadas não satisfazem a sociedores de Mlsaque José Marques e Luís Cardade "porque formam um processo incomlos Jatobá, apresentou-se, ontem, às
pleto", e este processo em pauta "não tem o
13h40m, ao delegado Arnaldo Campana,
mínimo de prova". Afirmou, ainda, que a
defesa de Vítor Vidal Filho vai passar um
que preside o Inquérito sobre o crime. Ele
saiu da Corregedoria de Polícia, duas horas
abaixo-assinado em Piratinlnga, "para que
depois, acompanhado de seus advogados,
todos os moradores possam abonar sua conRovane Tavares e Renato Fadei, e foi levaduta durante seis anos naquela localidade,
dos
a Divisão de Capturas Polinter,
onde foi subdelegado". Garantiu, também,
"sem para
algemas,"porque
à vontade", segundo ordem
apresentar uma folha de serviços do seu
do delegado,
se apresentou esponcliente, "provando que são 33 anos só de
taneamente e não representa ameaça".
elogios, "imaculada,
no trabalho", além de uma folha
isenta de qualquer
penal
Vestindo um conjunto safári cinza-claro,
nódoa".
Vítor Macaco tinha um ar desanimado,
ameaçou chorar várias vezes, garantiu ser
A saída, o criminalista acrescentou que
Inocente e disse só estar preocupado com
outro seqüestrado (no mesmo dia do furto à
seus nove filhos — oito adotivos — entre
casa de Anisio, 7 de janeiro), o rapaz conhequatro e 21 anos. O delegado Arnaldo Camcido como"não
Chapíscào (Altair dos Santos
pana contou que tinha prazo até 22 de junho
Ferreira),
existe, é um personagem de
para concluir as diligências.
ficção". E concluiu, de modo inusitado:
Todos os depoimentos deste inquérito
Tenso
sáo de loucos, alcoólatras, mendigos, prostitutas e viciados.
Ele estava tentando "estabelecer uma
conexão concreta entre o seqüestro de MisaO outro advogado de defesa, Renato
Fadei, limitou-se a assegurar que seu cliente
que e Jatobá e a morte, após seqüestro, de
"só
Júlio Gonçalves Martins Leitão", quando,
ficará na prisáo o tempo mínimo necessário ao julgamento do habeas corpus".
anteontem, o Juiz Miguel Ângelo de Barros
decretou a- prisáo preventiva de Aniz
Por volta das 15h40m, o delegado AmaiAbraão David e cinco policiais.
do Campana chamou dois policiais e manVítor Macaco chegou à Corregedoria de
dou-os conduzir Vítor Macaco até a Divisão
Polícia, na Avenida Presidente Vargas, mui— Polinter. em Niterói. Ele
de Capturas
to tenso e agitado. O criminalista Rovane
estava "tentando estabelecer ligações mais
Tavares afirmou
que sua prisão é ilegal e.
concretas entre os dois casos (Misaque e
hoje, entrará "com pedido de habeas corpus
Jatobá e Cabo Júlio), pois verificamos que
para que ele responda ao processo em libermuita gente que andava por Piratininga em
dade, já que se apresentou voluntariamenjaneiro também era freqüentadora do Bar
te; nào tem medo da Justiça, porque é
Oxford, em Copacabana, de onde Júlio foi
inocente; e possui profissão definida e endeseqüestrado". Àlém disso, contou que não
reço certo. Ainda que fosse culpado, este é
tinha sido ainda definido o número de seum crime afiançável e a fiança é um direito
qüestradores.
constitucional".
O Promotor pediu o inquérito anteonO detetive Vítor comentou, então, que
tem à tarde e, pouco depois, comunicou ao
está confiante, pois não fez "nada de erdelegado Arnaldo Campana que a prisáo
rado".
preventiva dos policiais e do contraventor
— Tudo aconteceu porque eu estava
Anisio estava sendo decretada pelo Juiz
investigando o furto de uma aparelhagem
Miguel Ângelo de Barros. Segundo o delegade som do meu filho e eles confundiram com
do, os "aautos náo deveráo voltar às suas
a investigação sobre o roubo das jóias da
màos. não ser que o Juiz dé novo prazo de
casa de Anísio — disse.
10 dias para completar as diligências".
Acrescentou que tem nove filhos: um
Nào acredito, porem, que isso vá aconverdadeiro, de 14 anos, e os outros de quatro
tecer, porque o depoimento em Juizo está
a 21, este já formado em Administração de
marcado para a próxima terça-feira, dia 20
Empresas. Sua preocupação, ontem à tarde,
— acentuou.
era com os menores, que, segundo ele, ficarào em casas de amigos.
Os denunciados que nào se apresentarem serão procurados pela Polinter — Dlvisão de Capturas Os policiais podem aprePressa
sentar-se a seus chefes imediatos (delegados), à Polinter ou ao Juiz Miguel Ângelo de
O advogado Rovane Tavares disse que
"tudo
Barros
que se faz na clandestinidade e às
pressas se faz mal feito. A denúncia jà
Vítor Macaco frisou, ontem, que fez quesestava previamente elaborada pelo Promotão de se "entregar diretamente ao presitor Hisashi Kataoka. e a pressa vai levar à
dente do inquérito".

Os argumentos do advogado Laércio Pelegrino para que o seu cliente seja
julgado pela Justiça Militar são baseados na tese de
que o crime a ele imputado
foi praticado com o réu investido na patente de capitão e, nessa situação, encarregado de obter informações sobre traficantes.
Foi nessa tarefa que o
capitão e mais cinco coautores espancaram e alvejaram com 11 tiros o empreiteiro Júlio Leitão, em
dezembro, na Barra da Tijuca.
Muniz

destrói

do

CO-AUTORES

O Sr Jair Leite Pereira comentou que o
juiz aceitou o pedido de prisão preventiva
do Promotor Hisashi Katoaka, designado
pela Procuradoria-Geral da Justiça para
acompanhar as investigações sobre os seqüestros, porque, provavelmente, foi pressionado. Disse que Anísio vai ser preso
porque pediu autorização para ausentar-se
do pais, para participar de uma produção de
cinema, em Nice, na França, onde também
Iria assistir ao Festival de Cannes.
Sobre as pressões que o Juiz Miguel
Ângelo de Barros teria sofrido, o advogado
explicou que, logo que o juiz autorizou Anisio a viajar, o delegado Arnaldo Campana,
presidente do inquérito que investiga os
seqüestres, soube, telefonou para ele e
disse:
O chefio vai viajar?
Um dia depois, mesmo antes do término
do prazo estipulado pelo juiz para a conclusâo do inquérito, o promotor pediu a prisão
preventiva de Anisio e dos cinco policiais
indiciados. O prazo para conclusão do inquérito era até o dia 22 de junho.
Com relação à passagem para Nice, comprada apenas de ida, o advogado explicou
que Anisio, ele e Cario Mossi, produtor de
cinema, iam viagar de Concorde e voltariam
de DC-10 da Varig. Por esse motivo, nào
compraram passagens de volta, mas o juiz
sabia que Anisio voltaria no dia 27. Achou
estranho, entretanto, o juiz ter aceito o
pedido de prisão preventiva.
—Contraventor

Polícia

maconha

milhões
em
Cr$
300
Recife — Depois de 15 dias pertencia a Manoel Alves Fer- -_
percorrendo o sertão do Sào reira; a segunda, tinha 5 mil '
Francisco, 12 agentes da Poli- 580 pés e o responsável era
cia Federal, na Operação Be- Teofanes Gonçalves Torres: 8Í '
lém do Sáo Francisco, queima- terceira, de propriedade de
ram 20 mil 231 pés de maco- Antônio Alves Ferreira, aprenha, que pesavam 10 mil 150 sentava 5 mil 300 pés; a quarta
quilos, no valor de Cr$ 300 mi- plantação tinha 350 pés e era ,
de Francisco de Sã Ferreira; e
lhòes.
1 mil 060 pés, ''
A operação foi encerrada no a quinta, acom
Antenor, de sobre1'
último fim de semana mas so- pertencia
desconhecido e que até'
mente ontem a Superinten- nome
nào foi localizado pela
dència da Policia Federal di- agora
do gruvulgou o seu resultado que cul- Policia, sesendo o únicoforagido.'1
encontra
minou com a prisáo de seis dos po que
A sexta plantação pertencia
sete responsáveis pelas plantaçòes da erva, normalmente a Henrique da Silva e Genival
cultivada no meio de feijáo e Pereira da Silva e era formada
milho, para confundir a poli- por 2 mil 500 pês. Com exceçào
cia. A área visitada pelos agen- de Antenor, todos os outros
tes é muito propicia à planta- plantadores foram presos em
pela Polícia Fedeçào de maconha, em conse- flagrantes
indiciados em inquérito é'
quència da abundância de ral,
estão presos em Betània e Beagua e muito sol.
lém do Sào Francisco, ondeserào julgados.
ONDE ESTAVAM
A operação Belém do Sâo
Os 20 mil 231 pés de maco- Francisco é a primeira este.
nha foram localizados pelos ano a apreender uma grande
agentes da Polícia Federal em quantidade de maconha em
trés fazendas, duas no Municl- Pernambuco e faz parte das
da Polícia Federal na
pio de Belém do Sào Francls- ações
co-Pau Ferro e Poço da Volta área de combate ao tóxico, to— e outra no Município de dos os anos. A polícia realiza
semelhantes, nas'
Betània. na Fazenda Caclm- operações
quais, alem de queimar a mablnha.
conha apreendida e prender os
Nas trés fazendas, foram en- responsáveis pelas plantações,
contradas seis plantações. A procura também chegar aos
primeira, com 1 mil 421 pés, traficantes.
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delegados
Por determinação do Secretário de Segurança, General Waldir Muniz, o Departamento Geral de Policia Civil iniciou, ontem, o
sistema de rodízio em várias delegacias. O trabalho
dos delegados-titulares será observado e, se eles não
se adaptarem, novas transferências serão feitas, para
dinamizar o desempenho
da polícia.
Ontem, o delegado Nemésio Vidal Garcia, da 38a
DP, em Brás de-Pina, foi
transferido para a 76a DP,
no Centro de Niterói, cujo
titular, delegado Idovan
Ferreira, foi para a 33a DP,
em Realengo. O delegado
de Realengo, Leon Róisman, foi para a 31a DP, em
Ricardo de Albuquerque,
cujo titular, delegado Élson Campeio, foi para a 38a
DP.
ESTUDOS
Outras transferências estão sendo aguardadas para os próximos dias. O Secretário de Segurança vem
observando o trabalho de-'
senvolvido por todos os delegados, que quando nào
se adaptam em determinadas áreas, sáo transferidos
para outras regiões, até
que cada um apresente
melhor rendimento.
Em entrevista recente, o
General Waldir Muniz afirmou que as modificações
na Secretaria de Segurança serão feitas quantas vezes forem necessárias, inclusive nos cargos mais
elevados.
Ele determinou, também, a realização de estudos, por duas subcomissòes e uma comissão, para
introduzir modificações no
Departamento de Polícia
Política e Social e no Departamento Geral de Investigaçòes Especiais,
cujos resultados ainda náo
foram divulgados.
PM

diz

que

Bullanger
ficou na 52a
O Tenente da PM Cosmo
Ferreira, acusado de haver dado sumiço no metalúrgico Bullanger Gonçalves Moreira —
preso por ele, durante uma batida do 17° BPM. da Ilha do
Governador, em Belford Roxo,
no dia 5 de dezembro — deu,
ontem, na Corregedoria de Policia, nova versão ao caso. Disse que náo mandou as pessoas
detidas para a 54a DP, em Belford Roxo, mas para a 52a DP,
em Nova Iguaçu.
A nova versão vai obrigar os
policiais que investigam o desapareclmento a consultar o
delegado titular da 52a DP, Osmar Saraiva, a fim de comprovar se o metalúrgico foi realmente encaminhado àquela
delegacia.
BALEADO
No dia 5 de dezembro de
1980. por volta das 23h, Bullanger Gonçalves Moreira, de 20
anos, aguardava um ônibus no
Largo do Farrula, em Belford
Roxo, quando foi baleado por
assaltantes. Minutos depois,
chegaram ao local PMs do 17°
BPM, que executavam a Operação Arrastão. Ele foi colocado em um ônibus da Viaçáo
Sol, a serviço da policia, e.
depois, em uma patrulha da
PM. Nunca mais foi visto.
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Anita ou Aríete da Silva é magra e tem
cabelos oxigenados e de 30 a 32 anos

Policiais
do

procuram

grupo

loura

assaltou

que

..

o

Copacabana Praia Hotel
A polícia divulgou, ontem, o retrato-falado da *
loura — Anita ou Aríete da Silva — que, embora não —
tenha participado diretamente do assalto, é integran-' ~
te do grupo que roubou o Copacabana Praia Hotel:
Ela foi vista no estabelecimento, algumas vezes, em ^
companhia do paraguaio Carlos Ramon Perez Silva,
chefe do grupo, e, uma vez, com um cúmplice ,
liUJÍVl
Policiais da Divisão de Roubos e Furtos informa- '""
ram que uma outra mulher também faz parte do
grupo e. hoje, será providenciado seu retrato-falado.
A polícia admite que, durante o assalto que durou
hora e meia, as duas devem ter permanecido nas .
proximidades do hotel, possivelmente no Galaxie em ] I
..
que fugiram os ladrões.
RETRATO FALADO
pela polícia. Os policiais foram •11
até o local mas náo a encontra- 'd
O retrato-falado da loura foi ram, pois a pessoa se esqueceu -' í
entregue, ontem, pela Divisão de mencionar o número do • i
de Roubos e Furtos, aos aero- apartamento. Um policial foi ¦«
portos e às Policias Federal e designado para Investigar na- <;
Militar.
quela área.
O delegado Reale, das 13a
As pessoas que forneceram : í
DP, em Copacabana, fez um subsídios
para a confecção do -.
apelo para que as pessoas que retrato falado
disseram que a < >
souberem do paradeiro da lou- mulher é brança,
de cabelos ..
ra dêem Informações pelos te- oxigenados, de Idade
30 ,,
lefones 247-0453 e 247-9345 ou à a 32 anos, com l,70m eentre
magra. ./
Divisão de Roubos e Furtos,
Segundo a Dlvlsào de Rou- • ¦
pelo telefone 263-3229. As pessoas nào precisam identificar- bos e Furtos, o grupo que rou- < •
se.
bou o Copacabana Praia Hotel; :
Na Polícia Federal, nâo há é responsável pelo assalto ao ,,
registro da entrada de Carlos Hotel Califórnia, na Avenida . <
Ramon no Brasil, possível- Atlântica, em Copacabana. O ' *
mente pela fronteira com o ?a- gerente, porém, conseguiu, ao
raguai. A 13° DP está procu- suspeitar de alguma coisa es-'
rando uma testemunha impor- tranha, separar a ficha de Cartante, cujo nome nào foi reve- los Ramon, quando ele pediu ''
lado, e investigando outras para ir ao local de guarda de 1'
pessoas que mantiveram con- valores dos hóspedes.
tato com o paraguaio.
Ao se hospedar no hotel, Ra-' '
Um telefonema anônimo pa- mon
afirmou que estava
ra a 13a DP, ontem, Informou aguardando
a chegada de sua''
que a loura morava numa rua mulher, segundo a policia,
de Copacabana, nào revelada ra evitar suspeitas. pa-''
;:
Polícia
200

detém

gramas

de

casal

com

cocaína

•
quando caçava traficante
t ,
Agentes da Delegacia de Entorpecentes prende-«
ram em flagrante o casal Gérson Ferreira de Sousa — .
marceneiro, de 47 anos — e Eliane Alves Lopes — de '
21 — na Rua Natal, 38/303, em Botafogo, com cerca de •;
200 gramas de cocaína, ,A diligência era para prender j
o traficante Cláudio Dias, irmão do também traficante Paulo Rogério Dias, o Pelezinho.
Segundo a polícia, Paulo Rogério vis^ja sempre
para os Estados Unidos, para traficar drogas. Cláudio ¦
é dono do apartamento e, de acordo com uma denún-1
cia anônima, ia trazer de Resende um quilo de '•
cocaína. Ele, entretanto, não foi encontrado.
paravam para sair, chegaram,
ESCONDEU
Gérson e Eliane. Ao ver os \ \
ela procurou escon-.,
Os policiais estiveram, tam- policiais,
algo: um pó branco e resíbém. no apartamento 202. que der
vegetais. Mais tarde, exa-"'
é. igualmente, de Cláudio. No duos
constataram que se trata-!'
303, ^uem está morando é a mes
va
de
maconha e cocaína.
desenhista Beatriz Assunción
tentou assumir a cul-»i
dos Guimarães, paraguaia, paGérson
sozinho,
afirmando que a * •
se
que encontrava em compa- companheira apenas conduzia
nhia do maquilador Eduardo a droga
para ele, que vendia,,
Meckelburg. Com autorização tóxicos nas
proximidades dos • •
dela. os policiais revistaram o cinemas
da Praia de Botafogo."
apartamento, sem encontrar A
policia apurou que ele ia,,
drogas.
sempre a Resende encontrarQuando os agentes da Dele- se com um boliviano, de quem'
gacia de Entorpecentes se pre- comprava cocaína. '
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hoje

Brasília — Serào deflnldos hoje os novos
preços do álcool, da cana-de-açucar e do
açúcar, para o produtor, durante reunião dos
Ministros da Indústria e do Comércio e do
Planejamento, Delfim Neto e Camilo Penna.
O reajuste deverá flcar em tomo de 30%.
embora o Ministério da Indústria e do Comércio pretenda elevar este percentual para 40%.
Para o Ministro Camilo Penna, o "Conselho Nacional do Petróleo—CNP — tem todo o
direito de dosar a mistura de álcool anidro à
gasolina de acordo com suas conveniências".
E o secretário-geral do Ministério, Marcos
José Marques, garantiu a existência de um
estoque estratégico de 800 milhões de litros
de álcool destinados à mistura com a gasolina
até o nível de 12%, para a saíra 1981/82.
Reajuste quadrimestral
Ontem, o secretário-geral do MIC, Marcos
José, Marques, informou que os preços serão
lixados com base nos levantamentos realizados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool —
IAA — e a Fundação Qetúlio Vargas — FOV
— com base na variação dos custos de produçào. "Pretendemos fixar um preço que remunere o produtor", comentou.
Revelou, ainda, que o Governo está propenso a reajustar os "pois,
preços para o produtor a
cada quadrlmestre,
com uma inflação
de 100% a 120% ao ano, estes aumentos não
podem ser anuais ou mesmo semestrais sob
pena de descapitalizar o produtor".
O Ministério considera normal a retenção
da safra de álcool por parte do produtor — à
espera do novo reajuste — e náo vè nisso um
problema capaz de provocar distúrbios no
abastecimento do produto nos postos de revenda. A previsão do IAA é de 4 bilhões 300
milhões de litros de álcool para a safra de

1981/82, devendo deste total 440 milhões de
litros serem absorvidos pela indústria álcoolquímica.
O presidente da Associação Brasileira dos
Revendedores de Veículos — Abrave), José
Edgard Pereira Barreto, levou ao Ministro da
Indústria e "falta
do Comércio a preocupação do
setor com a
de sintonia entre os órgãos
oficiais a respeito da execução do Programa
Nacional do Álcool — Proálcool."
As notícias desencontradas a respeito do
Proálcool, disse, "provocaram um conflito no
Intimo do consumidor e acabaram sendo um
dos motivos principais das quedas nas vendas dos carros a álcool nos últimos três
meses".
O Sr Pereira Barreto citou os números
para mostrar a queda nas vendas dos carros a
álcool:
— Enquanto em janeiro foram produzidos
42 mil veículos movidos a álcool. 52% da
produção total do mês, em abril a produção
foi de apenas 18 mil unidades, isto é, 35% da
produção global das montadoras.
Mesmo com a queda nas vendas e na
produção, o presidente da Abrave acredita
que as montadoras vào conseguir atingir a
meta de 360 mil veículos a álcool em 1981,
com base numa recuperação das vendas a
partir deste mès. Mas o Ministro da Indústria
do Comércio, Camilo Pena, afirmou que esta
e"recuperação
será lenta, porque o Governo
não vai abrir mão dos mecanismos de controle da inflação, mal considerado maior do que
o desaquecimento da economia".
No entender do Sr Pereira Barreto, caso as
palavras do Ministro sejam confirmadas (referència a uma unificação de pontos-de-vista
dentro do Governo sobre o Proálcool), as
vendas irão se estabilizar.

CNP e IAA têm
Brasília A feita de entrosamento entre o
CNP — Conselho Nacional do Petróleo e o
IAA — Instituto do Açúcar e do Álcool continua colocando em risco a garantia de abastecimento do mercado com álcool hidratado
carburante.
Na reunião da CNE — Comissão Nacional
de Energia realizada a 8 de abril, o CNP
sugeriu que fosse determinada ao IAA a antecipaçáo da safra alcooleira do Estado de São
Pauo em cerca de um mês, para suprir uma
diferença calculada em 100 milhões de litros
nos estoques de álcool hidratado para fins
carburantes.
Estoque estratégico
No dia seguinte, 9 de abril, o presidente do
IAA, Hugo Almeida, assinou o Ato n° 7/81, nos
seguintes termos: "Autorizo a antecipação da
moagem de cana na safra 81/82, tibr usinas e
destilarias autônomas do Estado de São Paulo (...) para 15 de abril de 1981 (...), para
produção de álcool e de açúcar destinados ao
mercado interno".
Consultado pelo CNP, o IAA respondeu
que tinha condições, mediante a antecipação
do inicio da safra paulista, de produzir 90
milhões de litros de álcool até 15 de maio. Nos
últimos dias, o CNP constatou, entretanto,
que as usinas e destilarias não estão obedecendo ao ato do presidente do IAA, assim
como em muitos casos os próprios produtores
de cana não estão entregando a matériaprima aos transformadores.
Diante disso, o CNP autorizou a Petrobrás
a iniciar a hidrataçáo de um estoque estratégíco de 80 milhões de litros de álcool anidro
que mantinha em seu poder. Até o momento,
cerca de 50 milhões de litros foram ou sáo
hidratados e foram e são lançados no mercado.
O presidente do órgão, General Oziel
Almeida Costa, também expediu telex ao
Sindicom — Sindicato Nacional dos Distri-

divergências
buldores de Combustíveis Minerais — determinando que as distribuidoras, na Região
Centro-Sul, só misturem álcool anidro ã gasolina em teor máximo de 12%, até quando isso
for possível pelos estoques em seu poder.
Após o esgotamento desses, as distribuidoras
estão autorizadas a lançar no mercado gasolina pura e em muitas regiões isso já ocorre.

BIRD empresta
Brasília — Ser*assinado a 11 de junho, em
Washington, o contrato em que o Banco Mundial emprestará ao Governo brasileiro 250
milhões de dólares para aplicação no Programa Nacional do Álcool — Proálcool), revelou
o Ministro da Indústria e do Comércio, Camilo Penna. O Ministro do Planejamento, Delfim Neto, também estará presente à cerimônía.
Explicou o Sr Camilo Pena que o Banco
Mundial concordou com as ponderações brasileiras e náo vai mais fazer concorrência
pública internacional para definir os contratos para a instalação de destilarias.
Será feita uma tomada de preços com a

S.A.
O'

Reunião
Na última sexta-feira, dia 8, reuniu-se na
sede do CNP, em Brasília, sob a coordenação
deste, a subcomissão do abastecimento da
Cenal. Tem assento no órgão, além do CNP, o
IAA, Sindicom, Geipot e três entidades representantes dos produtores de álcool.
Na reunião, ficou decidido que o IAA seria
interpelado sobre quais as usinas e destilarias
do Estado de Sáo Paulo que já estáo produzindo álcool e solicitando do órgão autorizaçào para que o conselho requisite e fature esse
álcool, permitindo às distribuidoras retirá-lo.
A interpelação foi feita por telex, pelo presidente do CNP, no mesmo dia. Ontem, o
problema extrapolou para a esfera da Comissão Executiva Nacional do Álcool, que se
reuniu em Brasília.
O CNP vem ultimamente criticando muito
o comportamento do IAA. O primeiro grande
problema surgido entre os dois órgãos foi
referente a uma exportação de 100 milhões de
litros de álcool realizada pela Interbrás, com
autorização da Cenal, mas sem o conhecimento formal do CNP.
A exportação desiquilibrou a oferta ao
mercado interno. No momento, o CNP critica
o IAA por haver falhado na execução do Ato
n° 7 e ter-se dobrado à resistência dos produtores de cana e dos usineiros em iniciar antecipadamente a safra 81/ 82, sabendo-se que a
matéria-prima e o produto final terão um
acréscimo dè preço em torno de 30% nos
próximos dias no âmbito do produtor.

US$ 250 milhões
participação de quatro empresas, duas estrangeiras — explicou seu secretário-geral,
Marcos José Marques.
A possibilidade de o Brasil vir a buscar
mais recursos ao Proálcool além dos 250 milhões de dólares foi considerada pelo Ministro
Camilo Pena. Mas, explicou, "tudo vai depender da evolução do primeiro contrato a ser
assinado em junho e da capacidade brasileira
de colocar em prática o Programa Nacional
do Carvão e o de óleo vegetais".
O Banco Mundial ofereceu ao Governo
brasileiro um pacote financeiro de até 1 bilhão de dólares.
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Banqueiro
"libor"
da

admite

que

anulou

alta

Eulálio

quer

entrosamento

redução

comissão nos repasses
São Paulo — O presidente da Federação Brasileira das Associações de Bancos — Febraban,
Pedro Conde, admitiu ontem que a elevação da
LIBOR no mercado eurodólar para 19% anular
completamente a diminuição de 20% nas comissões dos bancos no repasse dos empréstimos externos, aprovada durante o Congresso Nacional de
Bancos em Salvador.
Os maiores bancos do país começaram a praticar, desde ontem, uma redução na comissão do
repasse de empréstimos externos. O diretorsuperintendente do Banco Itaú, José Carlos Moraes Abreu, explicou que o principal objetivo da
medida é "o de induzir à redução de custos em
outros setores da economia para aliviar a empresa
privada nacional e a uma expectativa de queda do
processo inflacionário.
de

CRÍTICAS INFUNDADAS
O banqueiro argumentou
dos empresáque as criticas"agora
rios à medida,
que está
praticamente anulada, não
têm quaisquer fundamentos,
pois os bancos náo adotaram
essa posição com conhecimento de que a LIBOR iria subir, o

Luís

que é praticamente impôssivel".
O Sr Pedro Conde revelou
que manteve encontro com o
presidente do Banco do Estado de Sáo Paulo. Eduardo Carvalho, a quem propôs que adotasse a redução de 20% nas
comissões dos repasses de empréstimos externos. Todavia,
ainda não obteve resposta.

Empresas de viagem
encerram encontro
A Bolsa Brasileira de Turismo (Brazil Travei Mart).
que atraiu ao Rio 340 dirigentes de empresas internadonais de viagens, encerra hoje sua reunião com o otimismo
oficial contrastando com a cautela dos agentes privados.
Enquanto o presidente da Embratur, Miguel Colasuono.
estima a receita com o turismo em 1 bilhão 800 milhões de
dólares, este ano, o presidente da Brazil Safaris & Tours.
Charles Cabell m, teme que a recessão econômica reduza
as viagens e faça cair o faturamento a níveis de 1979,
quando a receita ficou em tomo de 1 bilhão de dólares.
Vários empresários do turismo criticaram a excessiva
burocracia brasileira, principalmente as normas de proteçáo às empresas aéreas que dificultam a realização de
vôos charter para o Rio, cidade que consideram, ainda,
N.
mal provida de hotéis.

de
industriais
militares
com
— Num encontro marcado pelo
ta um parque industrial que responde por
Paulo
Sáo
mais de 50% da força produtiva do pais. Ela
EMFA — Estado-Maior da Forças Armadas—
e pela FIESP — Federação das Indústrias do
está permanentemente mobilizada, através
Estado de São Paulo, para avaliação das
do diálogo e da firme tomada de posições com
atividades do GPMI — Grupo Permanente de
relação a todos os assuntos que dizem respeiMobilização Industrial — militares e empreto à nação.
sários estiveram reunidos durante uma hora e
Por isso — destacou — a FIESP conside30 minutos na sede da entidade paulista.
ra-se legitima interlocutora do Governo, ao
O presidente da FIESP, Luís Eulálio de
representar e defender a empresa privada do
Bueno Vidlgal Filho, defendeu um entrosasetor industrial, em todos os seus níveis.
mento cada vez maior entre a indústria e as
Forças Armadas, ao falar a mais de 20 militaA FIESP, disse seu presidente, está perfei- _ ®
res. entre os quais o Ministro-Chefe do EMFA,
tamente estruturada para exercer essa parti- General José Ferraz da Rocha e representancipação de liderança junto ao Governo e a tes do Exército, Marinha e Aeronáutica.
toda sociedade.
O presidente da FIESP destacou:
"-w"
Enquanto empresários, somos
Nós. industriais, estamos conscientes da
nistas privilegiados da emancipaçãoprotagomissão de desenvolver economicamente o
nacio- SSSíg
nal. Queremos, portanto, através da FIESP,
pais. assim como as Forças Armadas o estáo
ser consultados antes de tomadas de posições —11
da sua responsabilidade pela segurança naque. direta ou indiretamente, possam afetar o
cional.
setor Industrial e toda a sociedade - coAcrescentou:
mentou.
Nosso perfeito entrosamento concorrerá
O presidente da FIESP informou à comitipara manter-se a paz interna, atingir-se a
va do EMFA ter determinado ao presidente „ ^
desejada prosperidade do povo brasileiro e
do GPMI. Nélson Abud, o cumprimento das'*mm
para a afirmação da nossa pátria como nação
diretrizes que nortearam a criação do grupo, '.***
economicamente independente.
de tal forma que "fôssemos capazes de. a
O Sr Luiz Eulálio de Bueno Vidigal Filho
qualquer momento, efetivar com eficiência —- lembrou aos militares que a FIESP represenuma mobilização industrial". •
FIESP vai
participar do CADE
Sào Paulo — A Federação das Indústrias
rio foi adiado, por determinação do Ministro.
de Sáo Paulo terá um assento permanente no
Hélio Beltrão.
Conselho Administrativo de Defesa EconômiA versão simplificada também não satisfaz
ca — CADE. A solicitação foi. em princípio,
o departamento jurídico da Federação das
aceita pelo Ministério da Justiça. A FIESP
Indústrias. Com nove páginas e 46 itens — .
apresentará também, dentro de 10 dias. um
que se subdividem, alguns deles — as infor- ""
anteprojeto de lei propondo a modificação do
mações solicitadas são menos abrangentes"
órgão para torná-lo "mais democrático", na
que as anteriores, mas são mantidos alguns *" "r
expressão de um dos diretores.
dados considerados praticamente impossíveis de serem apurados pela FIESP.
Ate"a agora, os estudos da FIESP mostram
Um deles é a solicitação de "relacionar os — atual estrutura náo tem base legal
que
nomes dos diretores e funcionários categori-" *
clara e é questionável do ponto-de-vista jurizados que, nos últimos 24 meses, realizaram
dico".
viagens, a serviço da empresa e por conta
O modelo de questionário feito pelo CADE
dela. para o exterior ou para fora do Estado-.
sofreu uma primeira simplificação. Os quessede da mesma, indicando as destinaçóes e as
tionários enviados às empresas — e que motirespectivas despesas efetuadas.
varam os protestos empresariais — iam ser
O diretor-tesourelro da FIESP, empresário substituídos, semana passada, por uma verPaulo
Affonseca Faria Júnior, informou que""'"*
são menos rígida.
será formado um grupo de trabalho governaEntretanto, com a decisão de se discutir
mental, do qual participarão empresários,mais a função e atuação do CADE. e com a
para estudar a atuação do CADE. Segundo
intervenção das entidades de classe — como a
ele. as empresas, em especial as de menor
FIESP e a Federação das Indústrias do Rio
porte, não têm condições de fornecer todas as- - P
Grande do Sul — o envio do novo questionáinformações atualmente solicitadas.

MINISTÉRIO DA SAUDt
SUPERINTENDÊNCIA
DE CAMPANHAS
DE SAÚDE PUBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA
N° 01/81
OBJETO: Aquisição de BRIM
CÁQUI
15 de iunho de
DATA:
1981
HABILITAÇÃO PRELIMINAR:
As 10 horas do dia
05/6/81
LOCAL: Rua Melo e Souza
n° 142 — São Cristóvão — RJ.
EDITAL: A disposição dos
interessados no seguinte endereço:
a) Rua Melo e Sou2a n° 142 — 2° andar — sala 5
b) Horário. 14 às 16
horas (2a a 6a feira)
Rio de Janeiro.
13 de maio de 1981
ias) Hector Dancuart
Pres da Comissão
de Licitação

- SAMITRI

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de abril de 1381.
Aos quatorze dias do mês de abril de 1981, às 17: 00 horas, na sede social da S.A. Mineração da Trindade, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade, recém eleitos para o biênio 1981/82, pela Assembléia
J Geral Ordinária realizada às 15: 00 horas do dia 14.4.81, Srs. Henrique Guatimosim, Paulo Gonzaga, Hans Schlacher,
François Moyen e Mário de Assis Ribeiro de Oliveira. No exercício de suas atribuições, tomou o Conselho as seguintes
decisões: I - Eleição do Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho de Administração. De acordo com os termos do Art. 99 do Estatuto Social da Empresa, elegeram
Presidente o Sr. Henrique Guatimosim; para Vice-Presi" dente o Sr. Paulo Gonzaga; e para Secretário o Sr. Mário para
de Assis Ribeiro de Oliveira. Nesta oportunidade o Sr. Hans
Schlacher pronunciou as seguintes palavras: "Neste momento em que o Dr. Henrique Guatimosim se afasta da Presidéncia da Diretoria da SAMITRI cumpre-me manifestar a apreciação e o respeito do Grupo Belgo-Mineira pela inestimável
colaboração por ele prestada, desde os idos de 1948, quando, pela primeira vez, fez parte dos quadros de nossa Companhia, dela se retirando espontaneamente em 1952. Num rápido esboço de sua vida profissional, vemos que por mais
de vinte anos o nosso companheiro Henrique tem participado ativamente do nosso progresso e expansão, através de sua
atuação na SAMITRI, pois após colaborar com diversas outras Companhias, dentre as quais se ressalta a CEMIG, voltou
o seu concurso ao nosso Grupo a partir de 1961, já então participando do quadro Administrativo da SAMITRI co" amodarSuperintendente
de Produção e Engenharia, passando a ocupar, a partir de 1965, o cargo de Diretor Superintendente
em 1974 a Presidência da Diretoria e em 1977 a Presidência do Conselho de Adminitração. Com vista, pois ao seu excepcional desempenho, ao correr dos anos em que vem servindo com brilhantismo ao Grupo Belgo-Mineira, devo, nesta
oportunidade, apresentar o nosso comovido agradecimento ao colega Henrique, pela exemplar e permanente dedicação
I a favor dos interesses do Grupo, como também pelos resultados obtidos durante sua eficiente gestão e, particularmente
„.pela sua obstinada e vitoriosa luta a favor da realização do Projeto SAMARCO. Por fim, uma palavra de respeito e saudosa homengem ao seu pai, Dr. Gil Guatimosim, um dos fundadores da Companhia Siderúrgica Mineira, marco inicial da
longa e fecunda história da Belgo-Mineira. Isto posto, podemos iniciar a indicação de nomes para a eleição dos Diretores". Conforme disposto no n9 2 do Artigo II do Estatuto, foram reeleitos, para o biênio 1981/82, os Srs. Paulino Fur• tado de Mattos, brasileiro,casado,engenheiro, CPF 000945446-20, Carteira de Identidade CREA-1707/D,residente à rua
da Prata,55 - Belo Horizonte; e Ayrton Rocha, brasileiro,casado,engenheiro.CPF 002943146-87, Carteira de Identidade
n9 M - 95.298, residente à rua Virgílio Uchòa, 100 - Belo Horizonte; e eleitos os Srs. Cyro Cunha Melo, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 004232116*68, Carteira de Identidade 4.595 • D/CREA - 4? Região, residente à Alameda das Latâneas, 177 - Belo Horizonte; e Paul Marie Mayer, luxemburguês, casado, economista, CPF 001859496-49, Carteira de
Identidade 594.537 - DRE/MG, residente à rua Benvinda de Carvalho, 60 - Belo Horizonte. Em seguida, em atendimento ao Artigo 15 do Estatuto Social, foram estabelecidas as seguintes denominações: Sr. Cyro Cunha Melo, Presidente;
-"Sr. Paulino Furtado de Mattos, Diretor Industrial; Sr. Ayrton Rocha, Diretor de Desenvolvimento, também designado
para exercer as funções de Diretor de Relações com o Mercado; Sr. Paul Marie Mayer, Diretor F inanceiro. Determinou,
ainda, o Conselho que fossem expedidas, oportunamente, a cada Diretor, as respectivas guias funcionais. Em cumprimento ao § 29 do Artigo 10 do Estatuto, determinou que fosse esta ata arquivada na Junta Comercial e publicada nos
órgãos da imprensa local "Minas Gerais" e "Estado de Minas", e "Jornal do Brasil" e "O Globo", do Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, o Conselho de Administração encerrou os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que, lida
e aprovada, vai por todos assinada, (aa) Henrique Guatimosim • Paulo Gonzaga - Hans Schalacher • François Moyen Mário
de Assis Ribeiro de Oliveira. ESTA É COPIA FIEL DA ATA QUE SE ACHA TRANSCRITA ÀS FLS 60 A 61
~ DO LIVRO
DE ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA S.A. MINERAÇÃO DA TRINDADE, DA QUAL FORAM EXTRAÍDAS DUAS VIAS DATILOGRAFADAS PARA OS FINS LEGAIS
Belo Horizonte, 14 de abril de 1981
Henrique Guatimosim
Presidente
José Augusto de Mello Cancado
OAB n9 22.868- CPF n? 102.479 636-15
Hirmas reconhecidas no Cartóriodo 19 Ofício de Notas ¦ Rua Goiás, 187 Belo Horizonte • Minas Gerais.
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DA TRINDADE - SAMITRI
COMPANHIA ABERTA
C.G.C. N° 17.179.391/0001-56
ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
MINERAÇÃO

DATA E HORÁRIO: 14 de abril de 1981 • 15:00 horas.
LOCAL:Sede Social - Avenida Carandaí, 1115/ 139 andar • Belo Horizonte - MG.
CONVOCAÇÃO: Avisos publicados no "Minas Gerais", "Estado de Minas", "Jornal do Brasil" e "O Globo" • AGE • 1?
Convocação: 24, 25 e 26 de março de. 1981; AGE - 2? Convocação e AGO:3, 4 e 7 de abril de 1981.
PRESENÇAS: Acionistas constantes do "Livro de Presença", representando mais de 1/4 do capital social com direito a
voto. Presentes os Administradores e o representante da Price Waterhouse • Auditores Independentes, Sr. Paulo César
Estevão Netto, CRC - RJ 26.365-1 "S" MG.
MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Presidente: Dr.Henrique Guatimosim. Secretário: Sr.Antònio do Santo Sudário.
ORDEM DO DIA: Assembléia Geral Extraordinária - 1) Alteração do Artigo 89 do Estatuto Social, aumentando para
até 5 o número de membros do Conselho de Administração. Assembléia Geral Ordinária - 1) Discussão do Relatório
Anual fe das Demonstrações Financeiras do exercício de 1980; 2) Eleição dos membros dos Conselhos de Administração
e Consultivo e fixação da remuneração dos Administradores; 3) Aprovação da Correção Monetária do Capital (Art. 167
da Lei 6.404/76), com a conseqüente alteração do Artigo 59 do Estatuto Social, sem modificação do número de ações
representativas do capital social; 4) Outros assuntos de interesse social.
DELIBERAÇÕES: Assembléia Geral Extraordinária: Aprovada a alteração do Artigo 89 do Estatuto Social, que passa
a ter a seguinte redação: "O Conselho de Administração será composto de até 5 membros, residentes no pa(s, acionistas da Sociedade, eleitos bienalmente pela Assembléia Geral, podendo ser reeleitos". Assembléia Geral Ordinária: 1)
Aprovados, sem reserva, o Relatório Anual e as Demonstrações Financeiras contendo os seguintes elementos: Balanço
Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicação dos Recursos, Balanço
Patrimonial e Demonstração dos Resultados Consolidados, referentes ao exercício de 1980, auditadas pela Price
Waterhouse - Auditores Independentes. Abstiveram-se de votar os Administradores presentes. Os documentos ora aprovados foram publicados no "Minas Gerais", "Estado de Minas", "Jornal do Brasil" e "O Globo", de 8 de abril de 1981,
os quais haviam sido anteriormente colocados à disposição dos Senhores Acionistas, na forma do Artigo 133, da lei
6.404/76, por Avisos publicados nos mesmos jornais acima citados, nos dias 13, 14 e 17 de março último. 2) Foram
reeleitos para o Conselho de Administração, para o biênio 81/82, os Srs. Henrique Guatimosim, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 000493366-49, Carteira de Identidade M - 95.282 - SSP/MG, residente à Alameda dos Jacarandás, 868 •
BH; Paulo Gonzaga, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 000518296-49, Carteira de Identidade M -517-701 - SSP/MG.
residente à rua Bernardo Mascarenhas, 277 ¦ BH; Hans Schlacher. austríaco, casado, engenheiro, CPF 004177856-15.
Carteira de Identidade 451.012 - SRE/MG, residente à Rua 1, casa 15, Serra Del Rey • Nova Lima/MG; e eleitos os Srs.
François Moyen, luxemburguês, casado, economista, CPF 001902506-82, Carteira de Identidade M - 174 232 DRE/MG, residente à Alameda das Falcatas, 922 - 8H;e Mário de Assis Ribeiro de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 002940126-72, Carteira de Identidade M - 1.654.709 - SSP/MG. residente è rua Ajax Correia Rabelo, 195 - BH.
Aprovada a dotação mensal global de Cr$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil cruzeiros) para remuneração dos Administradores na forma da lei, a ser partilhada entre os membros do Conselho de Administração e os Diretores. Abstiveram-se
de votar os interessados. 3) Foram reeleitos para o Conselho Consultivo os Srs. Paulo Gonzaga, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 000518296-49,Carteira de Identidade M-517.701 -SSP/MG,residente è rua Bernardo Mascarenhas,277 ¦
BH; Henrique Guatimosim, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 000493366-49, Carteira de Identidade n9 M-95.282 •
SSP/MG, residente à Alameda dos Jacarandás, 868- BH;Alphonse Helfen, luxemburguês, casado, engenheiro, residente
em Luxemburgo, Grão Ducado de Luxemburgo ; Joseph Leandri, francês, casado, engenheiro, residente à Rue Paul
Lancrenon, 20 - Audum-le-Tiche, França; Norbert Reinesch,luxemburguês, casado,industrial, CPF 001205706-10, Carteira de Identidade n9 735746/46421 - SRE/MG, residente à rua Conde Linhares, 428- BH;e Hans Schlacher, austríaco
casado, engenheiro, CPF 004177856-15, Carteira de Identidade 451.012 - SRE/MG, residente à Rua 1, casa 15, Serra
Del Rey - Nova Lima/MG. Aprovada a dotação mensal global de Cr$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil cruzeiros),
para remuneração dos Conselheiros acima indicados. Abstiveram-se de votar os interessados. 4) Aprovada a correção
monetária do capital social, nos termos do Artigo 167 e § 19 da Lei n9 6.404/76, com o aumento do capital social de
Cr$ 2.166.480.952,00 para Cr$ 3.261.495.781,00, sem emissão de novas açòes e com o aumento do valor nominal da
ação de Cr$ 1,84 para Cr$ 2,77. Em conseqüência, o artigo 59 do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: "Art.
59 - O capital social é de Cr$ 3.261.495.781,00 (três bilhões duzentos e sessenta e um milhões quatrocentos e noventa
e cinco mil setecentos e oitenta e um cruzeiros), divido em 1.177.435.300 (hum bilhão cento e setenta e sete milhões
quatrocentos e trinta e cinco mil e trezentas) ações ordinárias,no valor de Cr$ 2,77(dois cruzeiros e setenta e sete centavos) cada uma", permanecendo inalterados os parágrafos 19, 29 e 39 daquele artigo. 5) R atifiçada a decisão dos Administradores, constante do Relatório Anual, de absorver o prejuízo acumulado de Cr$ 158.446.887,48 (cento e cinquenta e oito milhões quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e sete cruzeiros e quarenta e oito centavos (utilizando o valor de Cr$ 1.764.067,65 (hum milhão setecentos e sessenta e quatro mil sessenta e sete cruzeiros e sessenta
e cinco centavos) da Reserva de Lucro disponível e Cr$ 156.682.819,83 (cento e cinqüenta e seis milhões seiscentos e
oitenta e dois mil oitocentos e dezenove cruzeiros e oitenta e três centavos) da Reserva de Capital. 6) o saldo da correção monetária do capital social, no valor de Cr$ 10.768.054,15 (dez milhões setecentos e sessenta e oito mil cinquenta e quatro cruzeiros e quinze centavos), será mantido como reserva para futura capitalização. 7) Aprovada a cobrança
da taxa de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros) por certificado representativo de ações da Sociedade, para cobertura de despesas
com o serviço de troca ou substituição de títulos.O Presidente informou aos Senhores Acionistas que a Ata destas Assembléias seria lavrada em forma de sumário, conforme autoriza o § 19 do Artigo 130 d^ Lei 6.404, de 15.12.76, e
que os documentos submetidos à apreciação das Assembléias Gerais ficariam fazendo parte integrante da ata, após numerados seguidamente e autenticados pela Mesa, permanecendo arquivados na Companhia, nos termos do § 19. alínea
a do Artigo 130 da referida lei. Em seguida suspendeu os trabalhos das Assembléias Gerais, para lavratura da Ata. Reiniciados os trabalhos, foi a Ata lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e acionistas presentes, (aa) Antônio do
Santo Sudário • Secretário; Henrique Guatimosim • Presidente; Elmo Alves Nogueira; Paulo Gonzaga; Hans Schlacher,
por si e pp. Cia. Central de Administração e Participações; Norbert Reinesch; Paulino Furtado de Mattos; Mário Minoru
Takita, pp. Fundo Unibanco DL - 157; Raul Machado Horta, por si e pp. Cia Siderúrgica Belgo-Mineira; Paulo Roberto
Starling Freitas, pp. Cia. Seguros Minas-Brasil; François Moyen; Paulo César Estevão Netto; Marcos Guimarães. ESTA 6
CÓPIA FIEL DA ATA QUE SE ACHA TRANSCRITA ÀS FLS, 2 a 4 DO TERCEIRO LIVRO DAS ATAS DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DA S.A. MINERAÇÃO DA TRINDADE, DA QUAL FORAM EXTRAÍDAS 5 (CINCO) CÓPIAS
DATILOGRAFADAS PARA OS FINS DE DIREITO.
Belo Horizonte, 14 de abril de 1981
Antônio do Santo Sudário - Secretário
Henrique Guatimosim - Presidente
José Augusto de Mello Cançado
OAB - MG n9 22.868 - CPF n9 102.479.636-15
Firmas reconhecidas no Cartório do 1o Ofício de Notas - Rua Goiás, 187 • Belo Horizonte • Minas Gerais.
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL Aprovado nos termos do art. 97 do Decreto n9 62.934 de 02.7.68, tendo em vista o constante no processo n° DNPM
3.438/39. Em 29/04/81.
Assinatura ilegível - p/M? Neide Afonso Ribeiro - Chefe da Seção da Empresa de Mineração.

JUCEMC "C S84/81 7 maio 1981
Junta Comeicidi oo Fst^rJu de Minas Gerais - CERTIDÃO - Certifico que este documento^ pagas as taxas, foi arquivado
na data e números uhuiius mecanicamente.

JUCEMG 530 853/81 7 maio 1981
Junta Comeu iai do F ;ndo de Minas Gerais - CERTIDÃO • Certifico que este documento, pagas as taxas, foi arquivado
na data e números apostos mecanicamente.

Célio Cota Pacheco
Secretàrio-Geral

Célio Cota Pacheco
Secretário-Geral
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Informe

Econômico

Boa nova
Até que enfim o Governo federal
aceitou a argumentação do empresariado privado de que, da mesma forma que são cobrados juros e correção
monetária quando as empresas deixam de pagar ao Estado, deve a
União fazer o mesmo quando nçio
puder liquidar em dia as faturas de
oens e serviços que lhes são fornecidos.
Ontem, em Brasília, o tema voltou
a ser demoradamente discutido num
dos mais influentes gabinetes do Pianalto e, embora o tema tenha sido
levantado casualmente, os empresários que participaram da discussão
saíram convencidos de que a antiga
reivindicação certamente será atendida ainda durante o Governo Figueiredo.
O próprio Ministro Delfim Neto já
se teria manifestado favorável ã adoção da reciprocidade, como admitem
alguns líderes do empresariado privado. E, no que depende dele, o novo
procedimento da união no seu relacionamento com fornecedores de bens
e prestadores de serviços será sacramentado em juturo próximo.
Delfim, porém» está consciente da
importância dessa decisão e não abre
mão da possibilidade de negociar
com o empresariado uma mudança
em seu comportamento como cliente
do Governo. Faz questão cerrada, por
exemplo, de que quem resolver tocar
obras encomendadas mas para cuja
execução não existam recursos siificientes arque sozinho com o custo
financeiro decorrente do atraso no
pagamento.
Seja qual for o acerto que venha a
ser feito entre o Governo e as lideranças empresariais, não há dúvida que
ele representará um largo passo à
frente. Afinal, se a prática da reciprocidade de tratamento já estivesse em
vigor, boa parte das empresas que
esperam ha meses receber centenas
de bilhões de cruzeiros de órgãos federais não estaria enfrentando o
aperto que hoje enfrenta.
Reajuste
As tarifas do pedágio, cobradas
em quatro rodovias federais e na ponte Rio—Niterói, só serão aumentadas
em aaosto, quando completarão um
ano de vigência — garante o Ministro
dos Transportes, Eliseu Resende.
O Ministro considera necessário
elevar o custo da tarifa do pedágio
para evitar que o custo de sua arrecadação seja quase igual ao valor arrecaaado. Mas garante que o próximo
aumento será bem menor ao que a
taxa de inflação.
Ver para crer
Nos próximos dias, estará chegando a São Paulo uma equipe de
especialistas americanos incumbida
pela Paulipetro de ultimar a quantificação do poço queperfurou em Taciba, região Oeste do Estado.
*
Agua na boca
Em Paris degusta-se lagostas
frescas do Brasil, enviadas em caixas
especiais, de avião. Com isso os exportadores elevaram as vendas, no
primeiro trimestre, a 8 milhões 255 mil
dólares, segundo a Cacex.
, Balanço
O presidente da Embratur, Miguel Colasuonnojaz hoje um balanço
aos resultados de sua gestão napresidência da Embratur. A tônica de suas
observações, será dirigida, mais uma
vez, a demonstrar que o turismo é das
atividades econômicas que maior potencial oferece — só perde para petróléo e material bélico — principálmente para o Brasil.
Em números, ele vai dizer o seguinte: que o movimento do turismo
no munao gerou para os países envolvidos faturamento de 75 bilhões de
dólares; que somente a Itália, em
1980, faturou 8 bilhões de dólares e
que o Brasil, nos dois últimos anos,
conseguiu levantar 1 bilhão 800 miIhões de dólares.
Oportunidade
"Coisas
a fazer para criar mecanismos de aumento de receita e corte
de despesas de uma loja, em tempos
de caixa baixa ou baixíssima."
Este é o tema da palestra que o
especialista em marketing Júlio Casoy fará amanhã na reuniáo-almoço
do Clube de Diretores Lojistas do Rio
de Janeiro.
Na mesma
O empresário francês René Vergne, principal executivo da Mecânica
Pesada SI A — cujo maior acionista é o
Grupo Creusot Loire — não se mostra
preocupado com a ascensão do sócialista Mitterrand ã p
i residência de seu
pais.
Apesar de haver votado em Giscard D'Estaing, afirmou à saída de
rápida audiência com o Ministro Delfim Neto, que o programa de estatização de Mitterrand não alterará sua
vida como empresário e as relações
comerciais entre a França e o Brasil.
Segundo Vergne, mesmo naciona
lizados, bancos como o Parisbas e o
Crédit Commercial de France, por
exemplo, continuarão atuando como
bancos privados no mercado e participando normalmente de sindicalizações de empréstimos para o Brasil.

1" Caderno

Delfim

?

quarta-feira, 13/5/81

?

JORNAL DO BRASIL

crescimento
de
5,3%
industrial
prevê
Brasília — Um crescimen- mas igualmente dos presi- mento algumas das
to do setor industrial de dentes das construtoras pais reivindicações doprincisetor
5,3% e do setor agropecuário Mendes Júnior e Germano, habitacional, contidas em
em tomo de 10%. este ano, Murilo Mendes e Mário Ger- documento entregue ao Go- Indústria
assegura
Figueiredo
Planeja- vemo em fevereiro passado.
foi a previsão feita ontem mano, o Ministro do"mais
mento
mostrou-se
otiMinistro
do Planejapelo
Desta forma, solicitaram
mento, Delfim Neto, em reu- mista do que de costume" de novo a atualização do po- pesada tem
niào de duas horas com um em relação aos bons resulta- der de compra da UPC. cujo
inflação
começa
econômica valor cresceu 680% nos últi- regressão
que
grupo de 15 empresários da dos da política
"Parece-nos
construção. Previu, tam- em vigor.
que o mos cinco anos, contra 1 mil
A indústria de bens de capibém, para três ou quatro principal objetivo da reu- 100% de aumento de custos
meses
em
dois
anos, segundo relato de par- nião foi o de transmitir a no setor no mesmo período. tal sofreu acentuada regres- a cair
sio
durante o primeiro triticipantes da reunláo, o sjus- convicção destes bons resul- Esta atualização seria feita
inflação
no momeneficácia
a
—
FiO
Presidente
Brasília
te do balanço de pagamen- tados", comentou Mário pela duplicação, de 3 mil 500 mestre deste ano. No levantaassegurou a empresá- to em que ela estiver contida
tos e a queda da inflação a Germano.
UPSs para 7 mil UPCs, do mento conjuntural feito pela guelredo
pesqueiro que no ritmo de progressão que
(Mecânica Brasi- rios do desetor
níveis aceitáveis.
Em que pese esse otimis- limite de financiamento à Embramec
dois meses a infla- vinha ocorrendo.
dentro
leira
S.A.I,
subsidiária
do
aquisição
de
casa
mo,
Delfim
Neto
deixou
bem
própria.
O Sr Dlnarte Ballester..do
Delfim Neto garantiu não
o periodo Janeiro- çào começará a viver sua tose
aos empresários que Uma outra solicitação foi a BNDE,
de Indústrias de Rio
haver nenhuma política go- claro
março de 1981 registrou o in- declinan te e que os totores que Centro
—
isenção
do
IOF
não
haverá
Imposto
muGrande
(RS), disse ter (H®[o
quaisquer
são
bastante
vemamental para desacelea
alimentam
já
representa
dice
4,
uma
que
rar o crescimento do setor danças na estratégia econô- sobre Operações Financei- situação entre má (3) e razoá- conhecidos das autoridades do Presidente a afirmaçaçTae
por isso, eles terão ras para a faixa de financia- vel (5) e caiu 0,4 pontos em econômicas, que têm agora co- que a economia brasllelwrcoImobiliário, mas, em contra- mlca e,"muitos
sacrifícios pe- mento entre 2 mil 250 UPCs relação àquele do último tri- mo combatê-la.
meçará a viver dias melhofes
partida, nada respondeu de ainda
la frente". Advertiu em espe- a 3 mil 500 UPCs.
dentro de no máximo trêsrttífeMinistro
do
Acompanhados
positivo a uma série de rei- ciai
mestre
de
1980.
Segundo o vlce-prsldente
as empresas do setor de
vindicaçóes do setor, em esA previsão para o primeiro da Agricultura. Amauri Stábi- ses, embora, segundo ele,, se
que disse ser ago- semestre
pesada, confor- do Secovi,
pecial o pedido para que se construção
"momento
deste ano é de que o le, e do superintendente da 8u- deva afastar desde logo a teno
psicológico quadro ser*
eleve de 3 mil 500 UPCs (Uni- me revelou Murilo Mendes, ra
mantido, com de- depe, Ubtrajara Tlmm, os ré- dência à euforia, pois o combadade Padrão de Capitais) para que só trabalhem com ideal" à adoção das medidas semprego, concorrência per- presentantes do setor pesquei- te à inflação é permanente.
governamentais sugeridas pela construção
O superintendente da Sudepara 7 mil UPCs o limite de empresas
por falta de encomen- ro levaram ao Presidente da
possuam dotações orça- habitacional, o Ministro Del- niciosa
informou que foram aprefinanciamento para compra que
pe
sua
solidariedade
República
das
e
má
situação
financeira
asseguradas, de fim Neto 1 Imitou-se a respon- de fabricantes e clientes, ante "diante do momento
sentadas ao Presidente dá Rede casa própria, pelo que in- mentárias
político",
atrasos no der, todavia, que o Governo uma desfavorável
formou o vice-presidente do modo a evitarem
como informou o Deputado es- pública algumas reivindicapagamento de dividas. A estava estudando o assunto, econômica do pais. situação
Secovi — Sindicato das Em- Mendes
mal»
tadual Renato Cordeiro (PDS- çóes de caráter conjuntural,
O
Júnior, segundo seu sem adiantar decisões.
embora o objetivo prtnclpsfrda
baixo
Índice
SP), após a audiência.
do
trimestre
presas de Compra e Venda
pasaudiência tenha sido a solidade Imóveis de São Paulo, presidente, já teve saldadas ramEntre outros, participa- sado foi registrado no setor de
de
a
estratégia
Ao
revelar
também da reunião de equipamentos de transporte combate ã inflação adotada riedade dos empresários de
pelo Governo, de um débito
Romeu Chap Chap.
ontem
os
de Cr$ 12 bilhões ano
presidentes das
O presidente da Assopassa2,4.
pelo Governo, o Presidente pesca.
do, Ci$ 7 bilhões. "As divi- construtoras Andrade Gu- ferroviário:
comparou-a ã tática militar de ciação Nacional de Pesca, SeA
da
Embramec
OTIMISMO
t
pesquisa
tierrez,
Camargo
Corrêa,
Cedas estão sendo pagas", asto, disse ao
combater o inimigo raphln José Dona
¦segurou.
tenco, João Fortes, Gomes realizada com base em 297 pa- somente
que "náo interessa
de produtores, clien- depois de conter sua marcha Presidente
De acordo com relato não
Os empresários reafirma- de Almeida Fernandes, En- receres
à classe qualquer empecilho
tes, associações de ciasse e ascendente.
só de Romeu Chap Chap, ram ao Ministro do Planeja- col, Norberto Odebrecht.
— Por isso eu lhes digo que ao desenvolvimento da aberbancos de desenvolvimento
de todo o pais. Registra os nós combateremos com mais tura democrática".
Índices de desempenho numa
escala de 1 (muito má) a 9
Dados do BNH
B1
sobre FGTS
não
(muito boa).
Rischbieter considera a
v
Todos os setores apresentaram queda em relação ao último trimestre de 1980. Os equi- abertura econômica mais"
indicam aumento do desemprego
pamentos sob encomenda reOs dados sobre a arrecada- provocado pelas retiradas com
Nestes dois anos, foram mo- glstraram o Índice mais baixo difícil
que a política
seguido pelos eletroçào do FGTS náo revelam que o objetivo de abater as presta- vimentadas 252 mil 258 contas (33).
Porto Alegre—Ao defender que os Estados sejam
há um forte aumento do de- çôes mensais da compra de com o objetivo de compra de eletrônicos (3,9). O setor de
semprego no pais, apesar de as imóveis pelo Sistema Finan- Imóveis, num total sacado de equipamentos padronizados "tão obstinados quanto o Presidente Figueiredo e
pesquisas realizadas por enti- ceiro da Habitação, que soma- Cr$ 32,82 bilhões — muito mais registrou o Índice 4, enquanto
dades de classes empresariais, ram 29 mil 120 no primeiro que as utilizadas no periodo de o setor produtor de ferramen- pleiteiem junto a ele que a abertura política aconteça
como a Federação das Indüs- trimestre de 80 e 52 mil 150 72'78 (108 mil contas, num va- tas e o de utensílios e instru- também no campo econômico", o ex-Ministro da
mentos ficou com 4,2.
Fazenda Karlos Rischbieter observou que, embora
trias do Estado de São Paulo, retiradas, este ano.
lor de Cr$ 6,54 bilhões).
O setor de equipamentos de todos saibam das "resistências
Indicar uma nítida redução da
Os dados da coordenação do transporte
A coordenação do FGTS exque o Presidente está
foi o que apresenoferta de emprego neste inicio plica que o volume de recursos FGTS mostram, ainda, que o
o melhor Índice, (4,3). em- enfrentando na abertura política neste momento, a
de ano.
sacados sempre manteve o saldo acumulado no Fundo tou
Segundo os dados da coor- percentual histórico em tomo atingiu ao volume estimado bora neles esteja contido o abertura econômica encontrará muito mais résisdenação do FGTS no BNH, de 50%, se comparado ao volu- em Crt 896 bilhões 381 mi- segmento de pior desempe- téncia".
divulgados ontem, o número me arrecadado. No ano passa- lhões, no mês passado, quando nho, o de equipamentos de
— A retirada de
monetários, creditíde saques realizados no Fundo do, entretanto, a permlssáo a arrecadação somou Cr$ 22 transporte ferroviários. O me- cios ou tributários é privilégios
fantástica.
Temos de marchar
durante o primeiro trimestre para que todos os comprado- bilhões 616 milhões, declinan- lhor desempenho coube aos
deste ano aumentou apenas res de imóveis utilizassem seu do 27% em relação à março. Os equipamentos de prospecç&o para uma tributação de bens de capital, isso é impres3.19% — percentual superior Fundo para abater mensal- saques, em abril, alcançaram e sondagem para mineração e cindível — acrescentou o Sr Karlos Rischbieter, para
ao atingido no mesmo perido mente as prestações, concedi- Cr$ 12 bilhões 809 milhões, petróleo, único que alcançou quem a descentralização econômica é "a solução e o
do ano passado, mas bem infe- da a partir de 79, alterou a crescendo 84% sobre o mês an- Índice superior a 5,0.
Enquanto que no último tri- complemento indispensável para que a abertura polirior ao registrado em 1978 e relação entre saques e total terior — como sempre ocorre a
1979. No primeiro trimestre do arrecadado.
cada inicio de trimestre — e mestre de 1980 apenas 25 seg- tica dè certo".
da indústria de bens
ano passado, o crescimetno
A cada inicio de trimestre, os passando a representar 56.6% mentos
localização de Brasiprópria
de capital consideravam o de- BRASÍLIA, CIDADE
dos saques foi de 2,99%: em 79, compradores aguardam o cré- do total arrecadado.
"forte", este núme- ARTIFICIAL
lia, "uma cidade artificial, arde 9,28%; e em 78, de 7,04%.
O BNH só não revela os da- semprego
dito da correção e juros nas
rumada, que não reflete o pais
no primeiro trimescontas para fazerem as retira- dos relativos ao volume de re- rotre dobrou
No programa Espaço Aberto e em que as pessoas que lã
ano. De acordo com
CASA PRÓPRIA
das, que podem ocorrer a cada - cursos retirados do Fundo por as deste
o
ex-Mlnlstro
da
TV
Guaiba,
residem se julgam no centro
respostas dos segmentos
ano, com a parcela sacada sen- cada hipótese de saque, entre
Fazenda considerou que o do pais e do mundo, e por mais
Os dados revelam que, nos do dividida entre as 12 presta- aposentadoria, demissão, pesquisados, pioraram os se- da
exportar
Brasil
deve
para pa- que queiram entender o pais
guintes favores; carteira de
quatro primeiros meses deste ções seguintes. Essa utilização doença, e etc. Uma pesquisa encomendas,
mas
deve
vol- ficam isoladas".
contas,
suas
gar
demanda,
conrealizada
em
1975
mostrou
ano, foram realizados 2 mi- fez com que a relação entre
que
Depois de observar ser ''inetambém para seu "fanlhóes 138 mil saques no Fundo, saques e volume arrecadado os saques por demissão repre- corrència, situação financeira tar-se
mercado interno, que gável que o Brasil conseguiu
com um crescimento de 111,5 atingisse até o percentual de sentavam 75% da quantidade e situação econômica em tástico
deve ser cultivado, construído, construir uma classe média",
o
mil em relação ao mesmo pe- 78,34%, em Julho de 80, e total e 79% do volume geral geral.
ampliado. Essa é a nossa gran- Sr Karlos Rischbieter 'disse
riodo de 1980, quando o au- 76,59% em outubro. Durante retirado, percentuais que po"neste
de força".
instante, para conque
mento sobre 79 atingiu 99,6 mil todo o ano passado a relação dem ter sido alterados agora,
Brasil está seguir os recursos, a política
Salientou que
"a no
saques. Grande parte desse ¦média foi de 57,8%, contra com o maior uso para a com- Estudo mostra a acontecendo
abertura poli- tributária vai em cima dessa
crescimento, entretanto, foi 52,29% em 1979.
pra de imóveis.
tica, iniciada pelo Presidente classe média, a mais organizaqueda no setor
Geisel e perseguida obstinada- da em termos de demonstraEstudos da Fundação Getú- mente pelo Presidente Figuei- ção de renda".
-Doméstica
ter seu fundolio Vargas, referentes ao pri- redo. Mas a abertura política
— O
se teria de fazer ê
poderá
meiro trimestre de 1981, mos- precisa ser realmente seguida aliviar que
a carga dessa classe
Será votado pelo Congresso Nacio- ria, doença, compra de imóveis, casa"forte
da abertura econômica, da média, para recolher
tram
houve
uma
que
mais trinál, até o próximo dia 20, o projeto de mento, aplicação de capital em ativicontração das atividades in- descentralização econômica". butos na área superior, princilei que cria o FGTS para diretores de dade comercial, industrial ou agropedustriais". O estudo informa
— É um contra-senso se re- palmente nos meios de capital,
empresas públicas ou privadas, que cuária etc.
que é o segundo trimestre con- colher dinheiro, levá-lo para para que, com este ganho, se
empresários uma administração central e possa resolver o problema dos
não figurem nos seus quadros de fiinsecutivo
no caso dos empregados domésJá
"formulam queprevisões
cionários, e para os empregados do- ticos,
pessi- devolver esse dinheiro para fa- 40 milhões de braslleiros^que
evitar que os empregadopara
mistas quanto ao clima geral zer obras aqui no Estado,
mésticos. No último caso, os depósitos res tivessem
que estão á margem da sociedade.
conviver
mensalmendos negócios". Estas são algu- os gaúchos sabem melhor aplique
Ao insistir na abertura ecoserão efetuados pelos empregadores te com a burocracia
mas das conclusões e informa- car do que as pessoas que es- nómica,
de guias na rede
o ex-Ministro disse
em uma caderneta de poupança espe- bancária, o
çôes do trabalho feito pelo tão em Brasília insistiu o ex- que "é preciso diminuir a tuteprojeto determina que os
ciai.
Centro de Estudos Indus- Ministro.
depósitos do FGTS serão efetuados
la do Estado sobre empresas e
O projeto inicial previa apenas a em uma conta de caderneta de poutriais, da FGV — Fundação
Ele atribuiu, em parte, essa pessoas, abrir o campo econóGetúlio Vargas, e que vai ser centralização de recursos à mico".
criação do FGTS para os diretores pança especial, que renderá correção
Chiarelli (PDS-RS), relator da comis- monetária e juros de 3% — o equivapublicado no próximo número da revista Conjuntura Ecosão mista, que em conjunto com o BNH lente ao reajuste das contas normais
nómica.
estudou a extensão do Fundo também do Fundo. Os depósitos serão
BC anuncia nova lei sobre
feitos
Outros dois problemas são
para os empregados domésticos. Para até o último dia útil de cada mês, no
mencionados; o de estoque e
o BNH, o acréscimo no volume de valor de 8% do salário mínimo vigente
emprego. Em relação ao esto- liquidação de instituição
recursos arrecadados ameniza as per- na
trabalho informa que
região.
que,
"em oimportantes
das registradas, principalmente no
segmentos
ano passado, pelos saques destinados
da indústria nacional" foi financeira ainda este ano
O empregado poderá sacar quando
marcante a "acumulação inao abatimento mensal das prestações sair do emprego, sendo demitido ou
Brasília — O presidente do Banco Central, Carlos
desejável de estoques de pro- Langoni, anunciou
pagas ao Sistema Financeiro da Habi- pedindo demissão, desque que comontem que o Executivo enviará
dutos acabados". Em relação
tação.
prove com a carteira de trabalho a
ao Congresso projeto de lei sobre a
brevemente
à
mão-de-obra,
o
estudo
mosdata de sua saída. Além disso, retirará
tra que náo há escassez, e que liquidação de instituições financeiras em substituiNovas normas
os recursos no ato de sua aposentado59% das empresas do setor de ção à Lei 6024, que já se encontra ultrapassada sob
ria e, no caso de sua morte, o saldo
indústria que responderam ao
aspectos.
No caso dos diretores de empresas beneficiará seus dependentes. Para
questionário, deverão manter vários
O novo projeto de lei visa tornar mais rápida ,e
o número de pessoal, e 28%
públicas e privadas, a legislação será evitar que haja saques constantes,
deverão diminuir.
semelhante à que vigora hoje para os com demissões acordadas entre emefetiva a ação das autoridades — Banco Central e
trabalhadores que optaram pelo Fun- pregados e empregadores, o projeto
Judiciário — na apuração e punição desses crimes.
ENFRAQUECIMENTO
do; serão feitas apenas algumas limi- prevê que se o empregado retornar ao
Ele também deverá conter algumas inovações, como
tações quanto, às hipóteses de saques. seu emprego anterior, depois de ser
O Centro de Estudos Indus- o cômputo de correção monetária e juros sobre os
De um modo geral, os trabalhadores
demitido, ele só poderá retirar novatriais do IBRE — Instituto débitos que tiverem de ser pagos aos investidores, no
podem sacar o Fundo quando há de- mente os recursos do Fundo depois de
Brasileiro de Economia — da final do processo, pelos responsáveis por instituições
missão sem justa causa, aposentadoum periodo de 12 meses.
FGV realizou este trabalho
em abril. Chama-se 59* Sonda- financeiras que sofrerem intervenção.
gem Conjuntural e é feito jun- LAUREANO
através da corretora Ney Carto à indústria de transformavalho à CPI do sistema finàndivulgados
ção. Os resultados
O Banco Central não inter- ceiro. O Sr Carlos Langoni não
por eles "são concernentes a veio na Corretora Laureano quis adiantar as informações
observações e previsões apre- porque essa instituição, em ne- contidas no documento. Disse
sentadas por 2 mil 452 empremomento, apresentou apenas que o preço de venda
LUCHSINGER MADORIN PARTICIPAÇÕES S.A. - LUXMA
sas participantes da pes- nhum
problemas de iliquidez, disse das açóes da Vale náo pode ser
GRUPO TREVO
quisa".
ontem, na CPI sobre o sistema comparado com a cotação do
C.G.C/M.F. n? 92.660.570/0001-26
Os empresários que respon- financeiro, o Sr Carlos Lan- papel nos dias seguintes, para
"acuCOMPANHIA ABERTA SEPGER-REM/80-109
se chegar à conclusão de que o
deram aos questionários
goni.
Segundo o presidente do BC. Banco Central perdeu com a
saram marcante retração da
sua negociação.
a
Laureano
enfrentou
difleulprocura de manufaturados em
por ter grande posição
geral, atribuível a contenção dades
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
de gastos governamentais, es- — cerca de CrS 1 bilhão — em ORÇAMENTO
cassez e elevado custo de recu- Obrigações da Eletrobrãs, tiASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Os gastos previstos no orçasos financeiros, crise energéti- tulos que se tomaram iliquiFicam os senhores acionistas de LUCHSINGER MADORIN PARTICIPAÇÕES S.A. - LUXMA ca e restrições a importa- dos no mercado. O BC. porém, mento monetário, especialacrescentou, náo colocou um mente nas contas em aberto.—
(GRUPO TREVO) convocados a se reunirem, em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária,
ções".
crédito agrícola, exportação e
centavo
na corretora.
a se realizar, cumulativamente, em data de 25 de maio de 1981, às 15 horas, na sede social da
faz
o Panorama
Quando
Brastel adquiriu a Laurea- Proálcool — devem ser cobercompanhia, sita na Avenida Júlio de Castilhos, n? 435, em Porto Alegre, a fim de deliberarem
Global das estatísticas a Son- no,A em
sua opinião, para salvar tos com recursos do orçaméndagem concluiu que, "na ver- sua própria
sobre a seguinte
na corre- to fiscal, de forma não infladodade, o enfraquecimento da tora, diante posição
nária. afirmou ontem o presiORDEM DO DIA:
demanda refletiu-se desfavo- de intervençãoda dopossibilidade
Banco Cen- dente do BC na CPI do Seravelmente
sobre
as
seguintes
1. Apreciação e aprovação do Relatório da Diretoria, bem como as demonstrações financeiras,
>
trai. O BC apenas administrou nado.
atividades industriais:
a operação, como é
relativas ao exercício social, encerrado em 31.01.1981;
Disse
responsáveis por metade eseufiscalizou
aos
Minisque
proporá
dever.
2. Destinação do lucro liquido do exercício e distribuição de dividendos;
tros da Fazenda e do Planejadas vendas da indústria de
3. Eleição dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da sociedade, e fixação da
O Banco Central enviou um mento que os orçamentos nstransformação reduziram a
respectiva remuneração;
relatório das operações com cal e monetário sejam elaboraprodução;
4. Aprovação da correção da expressão monetária do capital social;
o grau médio de utiliza- ações da Vale do Rio Doce dos de forma conjugada.
5. Aumento do capital social de Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) para Cr$ . . .
ção da capacidade instalada
2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões de cruzeiros), mediante o aproveitada indústria de transformamento da reserva de correção monetária do capital e de outras reservas existentes, com a
ção baixou de 82% em janeiro
PMDB elogia atuação
correspondente emissão e distribuição, aos Acionistas, de 1.200.000.000 (um bilhão e dupara 78% em abril;
empresas que represenzentos milhões) de ações novas;
do Econômico em CPI
6. Supressão do valor nominal das ações representativas do capital da companhia;
tam cerca de 20% das vendas
industriais apontaram, em
Brasília — O PMDB elogiou ral". O elogio à direção do
7. Alteração do Artigo 39 do Estatuto Social para tornar expresso que a companhia não admiabril, estoques excessivos de ontem a participação do Ban- Banco Econômico foi feito Denistra capital de terceiros.
co Econômico na CPI da Cá- lo Deputado Ademar Sántilio
produtos acabados;
8. Alterações dos artigos 5? e 6? do Estatuto Social da companhia.
pela primeira vez, desde mara que investiga irregulari- iPMDB-GO), ao referir-se ã
AVISO:
Encontram-se à disposição dos senhores Acionistas os documentos a que se refere
1969, o saldo das assinalações dades administrativas relati- presença na CPI, ontem.;~do
o art. 133 da Lei n? 6.404, de 15.12.1976.
quanto à variação do conti- vãmente ao episódio da emis- ex-diretor-financeiro do bângente de mão-de-obra empre- são de cheques sem fundos no co. Carlos Vilar. apesar de opeATENÇÃO: FICA CANCELADO E SEM EFEITO O EDITAL PUBLICADO NOS DIAS 31 DE
gada na indústria experimen- valor de Cr$ 198 milhões por rado (safenai recentemente
MARÇO. 15 E 22 DE ABRIL DE 1981, COM EXCEÇÃO DO AVISO DE QUE
tou evolução negativa (-11%)". corretoras do open market em
O depoimento do Sr Carlos
TRATA O ART. 133, DA LEI NP 6.404/15.12.1976, ACIMA REPRODUZIDO.
Vilar ocorreu por exigência do
Para os empresários que agosto de 1976.
responderam aos questionáO relator da CPI. Deputado PDS, uma vez que a oposição
Porto Alegre, 22 de abril de 1981.
rios, a atual conjuntura não se Walber Guimarães (PP-PR), jâ havia considerado desnecesdeve alterar
a curto prazo. E declarou que as revelações fei- sária a sua presença, maniíes0 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
este é "o 2o trimestre consecu- tas por dirigentes do Banco tando-se satisfeita com aa extivo que formularam previ- Econômico
poderão conduzir plicações dadas há 15 dias pelo
sòes pessimistas quanto ao "as pessoas que hoje exercem diretor-administrativo do banclima geral dos negócios".
altos cargos no Governo fede- co, Franklin Sá Jr.
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I
Light
retirada
da
sua
pede
Vinte e três acionistas da mal, em se tratando de venda
Criitino Porortogoá
Light entraram quarta-feira de ativos, é que seja a valor de
Compra do patrimônio
passada com uma notificação mercado; a matéria foi submede
acionisà
deliberação
sua
tida
empresa
à
pedindo
junto
custou CrS 115 bilhões
retirada, considerando que a tas e não ao Conselho de Adtransferência do subsistema mínistraçáo, órgão competenA operação de transferência do acervo paulisde Sáo Paulo para a Eletro- te para decidir sobre alienata da Light Serviços de Eletricidáde S/ A através
da CESP — Companhia Energética de Sào Paulo e
paulo configura, na realidade, ção de ativos.
uma cisão. Pela Lei das S/A, os
com a criação da Eletropaulo, custou ao Governo
O advogado afirma, tamacionistas devem ser indeni- bêm, que a empresa está "indo Estado Cr$ 115 bilhões. As negociações visando
zados com base no valor patri- teiramente desfigurada" pora criação da Empresa Eletricidade de Sào Paulo
monial da açào, o que eleva a que foi despojada do faturaS/A — Eletropaulo, iniciadas em junho do ano
cerca de CrS 400 milh6es o mento da Light-SP, responsápassado, só foram concluídas no último dia 11 de
total a ser pago pelo lote de 81 vei por mais de 709c da receita
março.
Segundo a CESP, as condições de pagamento
mi lhòes de ações ordinárias operacional: "Só o ativo imoficaram assim estipuladas: Cr$ 57 bilhões corresdetido pelos minoritários.
bilizado representava 67% do
13 blpondentes à divida externa da Light, Cr$
Como explicou o advogado ativo da Light", explicou.
a serem pagos em até 12 meses — e que
lhões
Na última quarta-feira, 20
responsável pela ação, Luiz
correspondem à dívida corrente Cr$ 45 bilhões em
Leonardo Cantidiano, a Light acionistas de São Paulo, entre
ações preferenciais e debêntures. Em relação ao
tem 10 dias para tomar uma eles duas pessoas jurídicas,
pagamento desta última parcela da dívida ela
"Desistir
da entraram com a primeira nodas três decisões:
deverá ser quitada na data de assinatura do insoperaçáo, o que certamente tiflcaçào. Nos dois dias subsetrumento de promessa de compra e venda acrescinão acontecerá; ignorar a no- qúentes, mais duas pessoas fida de juros de seis por cento e correção monetária
tiflcaçào ou argumentar que sicas do Rio, e uma juridica,
através de notas promissórias, com vencimento
não houve cisáo. Em qualquer decidiram entrar com o mesem 30 de junho próximo.
das duas últimas hipóteses, mo processo.
então
á
Jusrecorreremos
Negociações
Embora o preço da ação em
tiça."
As dificuldades para um acordo comum entre
Bolsa esteja em CrS 0,42, a Lei
a CESP e a Eletrobrás se concentraram, desde oLuiz Cantidiano baseou sua das S/A prevê o reembolso peinicio das discussões, em junho do ano passado, na
argumentação no fato de que Io valor patrimonial, que em
os Artigos 136 e 137 da Lei das dezembro atingia CrS 5. Será
questão do preço a ser pago. Enquanto o Governo
de São Paulo se propunha a pagar a mesma
S/A prevêem o direito de re- levantado, entretanto, o bacesso sempre que houver "mo- lancete de março deste ano, o
quantia paga pelo Governo Federal em janeiro de
1979 ao grupo canadense Brascan — e que referendificação do pacto social ou que deverá elevar um pouco
te ao subsistema paulista da empresa correspondesfiguração da empresa". Se- mais os CrS 405 milhões pedideria a aproximadamente Cr$ 40 bilhões — a
gundo ele, mesmo que a maio- dos pelos detentores das 81
:¦;-: Pelos 8 mil 200 metros quadrados da sua nova sede (E), a Nuclen pagará mensalEletrobrás exigia o triplo desta quantia.
ações.
milhões
de
ria dos acionistas tenha apromente CrS 2 milhões a menos do que pagava pelos 7 mil da sede antiga
Com a transferência, CESP e a Light Sào
vado a mudança, os minoritáLuiz Leonardo Cantidiano
Paulo atingiram em 31 de dezembro último um
rios dissidentes podem exigir já comunicou o fato à CVM—
patrimônio líquido de Cr$ 171 bilhões 182 milhões,
sua saida.
Comissão de Valores Moblliáem 15° lugar no volume de vendas entre as emprerios que, segundo ele, "já desas nacionais com um faturamento de Cr$ 53
OS ARGUMENTOS
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Nuclen
Cr$
da
TCU
exige
via ter tomado uma atitude.
bilhões 643,5 milhões, segundo o mesmo balanço.
"Quanto o Planalto reconhe- Afinal, ela não foi criada para
O subsistema Light/SP abrange 73 municípios
homologar decisões do Piacom 3 milhões de consumidores, cerca de 19,68%
ceu, em junho do ano passado, nalto", comentou.
do número de consumidores de todo o Brasil.
que a decisão de transferir a
classificado em primeiro lumilhões
indevidamente
Em janeiro deste ano, enquanto a Light anunEletropaulo
a
Light-Rio
para
gastos
ciava um corte no orçamento deste ano, de Cr$ 14
gar no concurso para advogaLight,
implicava
uma
cisão
da
de 1977, o aluguel mensal inicialmenpitai público, enriquecendo-lhe o paque a própria CVM probilhões para Cr$ 10 bilhões, as especulações em
_ Para aprovar as contas da Nuclen
informou, em nota oficial, que dos
trimônio com volumosa doação, pois
te estipulado, como concordou em
moveu em 78, ele preferiu tratorno do preço envolvendo a transferência do
^'Nuclebrás Engenharia S/A, referenos
minoritários
teriam
asse100
mil
imóvel
2
milhões
reajustá-lo para Cr$
tes ao exercício de 1978, o Tribunal de
balhar com Nélson Mota, Héque o ajudou a construir o
subsistema paulista da empresa voltaram a ser
o
direito
de
dissidêngurado
inacabado em extensáo de natureza
em janeiro de 1978 e para Cr$ 2 mlContas da União está exigindo a delio Sabóia e Frederico Gueldiscutidas. No dia 27 de fevereiro, o Ministro das
Cantidiano.
cia",
sustenta
lhòes 649 mil 792 em março do mesmo
Evolução aos cofres da empresa, com
ros no Escritório de Advogaque ultrapassa a simples adaptação a
Minas e Energia, César Cais, informava que a
— Mais tarde, no entanto, dos Associados, especlalizanuso peculiar". Por isso, determinou à
ano. Nas obras, que incluíram até o
juros e correção monetária, de Cr$ 32
assinatura do protocolo permitindo a passagem
Nuclen que tomasse providências pamilhões 847 mil 67 centavos pagos
com o iptuito de dificultar es- d o-se em questões ligadas ao
acabamento do piso, a instalação de
do acervo para o Governo de São Paulo seria
Poder
senhorios
condicionao
dos
de
ar
indevidamente aos proprietários do
legitimo,
ra
conseguir
sistemas
(engenheise
direito
divisórias,
Mercado de Capitais.
realizada no dia 27 de março. Na realidade, a
ilumiLopes
da
Costa
e
João
rede
de
Colace,
onde
tem
sua
sede.
da
ros
José
Carlos
da
edifício
do e remanejamento
Público alterou o rótulo
'Érn valores corrigidos, o montante a
operação seria completada no último dia 11 de
sobre
o
Cade
artigos
Autor
Alves Meira Martins Costa e advoganação, foram gastos Cr$ 10 milhões
operação, procurando carac- so Vale ou a briga Cemig"
março pela quantia de Cr$ 115 bilhões.
do Elias Evangelista Di Pietro) a deser devolvido eleva-se a cerca de CrS
517 mil.
terizá-lo como simples aliena- Cataguazes Leopoldina pela
J
volução das quantias indevidamente
T60' milhões. No próximo dia 28, o
A principal restrição do procuraativos.
de
ção
compra da Mineira de Eletrirecebidas, acrescentando-lhes juros e
TCU estará apreciando pela terceira
dor-geral do TCU, Ivan Luz, que se
Ele contesta o fato com três cidade, ele sustenta agora que
correção monetária.
vez as oontas da Nuclen referentes
baseou nas conclusões do ministrotodo o negócio os minoritários da Light têm
argumentos:
exercício.
àquele
relator Luciano Brandão Alves de
o
No
seu
procurador-geral
parecer,
Estado de Sáo direito a recesso. Há pouco
foi
vendido
ao
O contrato de locação pela Nuclen
Souza, baseia-se no fato de a Nuclen
do TCU mandou que se façam restriPaulo, inclusive a concessão tempo, ganhou uma causa em
dos sete andares e uma loja do Ediflter pago aluguéis pela ocupação de
ções ao aspecto da moralidade do ato
que a Light havia recebido da inquérito administrativo da
um prédio que não podia ocupar, até
çjo Colace (Rua Augusto Severo, 84,
lhe parecer que os
contratual,
União; a venda foi feita a valo- CVM que envolveu o mercado
por
Rio) foi assinado no dia 24 de agosto
lhe
havia
não
a
Prefeitura
AVÜFF
porque
"sáo
res contábeis, quando o nor- marginal.
de 1977 pelo próprio presidente da
procedimentos dele decorrentes
concedido o indispensável habite-se,
desfavoráveis ou desvantajosos ao paNuclebrás, Paulo Nogueira Batista. O
bem como nos gastos que precisou
' aluguel mensal inicialmènte acertado
trimônio da empresa". Diz, ainda, que
ele
se
transformasse
fazer
tem um curso
que
para
'éra
*
"objetivamente falando, o contrato é
de Cr$ 1 milhão 830 mil e a Nuclen,
num imóvel utilizável, tudo isso agralesivo ao interesse público, ao patriCOMPANHIA FERRO BRASILEIRO
cõmo o prédio não estava pronto,
vado pelos reajustes sofridos pelo alumònio da entidade, incompatível,
assumiu o compromisso de executar
de inglês
guel inicialmente estabelecido.
COMPANHIA ABERTA
também objetivamente, com a moraas. obras de acabamento da parte que
Em seu parecer, publicado no Diá— 18.977.124/0001 - 97
CGC
lidade administrativa pelas caracteocuparia.
rio Oficial da União de 24 de novemRessalristicas que o distinguem".
Essas obras prolongaram-se por oicom horário
bro do ano passado, o procuradorEXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
"não é
vou, porém, que "não cabem reparos
to meses, durante os quais a Nuclen
geral Ivan Luz observa que
DE
ABRIL
DE
1981
ORDINÁRIA
REALIZADA
EM
30
não apenas pagou a partir de outubro
legitimo transferir para particular caquanto ao aspecto da sua legalidade".
DATA: 30/04/81. HORÁRIO: 14:00 horas. LOCAL: Seda Social em José
flexível
Brandão. Caeté. "Presença
Minas Gerais. QUORUM DE INSTALAÇÃO: Legal,
para
de Acionistas". Presentes ainda Administraconforme livro de
Independente.
CONVOCAÇÃO: Editais
dores da Companhia e o Auditor"Minas
rio
Gerais", dos dias 15. 16 e 21 e no
de"Estado
Convocação, publicados
Fabrício deu justificativas
muito
de Minas", "Estado de Sào Paulo" e "Jornal do Brasil" dos— dias
pessoas
DA MESA: Presidente Dr.
15.
16
e
17
do
corrente.
COMPOSIÇÃO
segunda
na
sua
Nuclen
confessa,
em
vista
consti16
A
tendo
de
dezembro
de
1980,
o
No
dia
desse
direito,
nou
"Superintendente
wi
Carlos Charnaux; Secretário — Dr. Lincoln de Carvalho Pires. DELIBERAa lei estabelece
ao TCU,
da Nuclen, Ronaldo Fatuir condição imposta, em geral aos locaJustificativa
ÇÒES CONFORME ORDEM DO DIA: I — Aprovação do Relatório da
"as benfeitorias que
e,
como
ocupadas.
são
úteis
Administração. Demonstrações Financeiras e Parecer do Auditor Indemão
os
não
abrem
encaminhou
ao
Tribunal
de
Conda
e
tários,
que
qual
^bricio,
pendente, relativos ao exercício de 1980; II— Aprovação da proposta da
tal, são Indenizáveis, e por seu valor
proprietários, por motivos óbvios".
Jjis da União justificativas das contas do
liquido
Administração
do
exercício,
conforme
se
de
destinaçáo
do
lucro
Se você não pode conciliar as viagens
exercício da empresa referentes a 1978,
geram direito de retenção. Mas diz que,
segue: A parcela de CrS 68 762 925.00, para pagamento de dividendos à
A Nuclen esclarece ainda que sofreria
sucumbindo às imposições do mercado
razão de CrS 0.09 por açào, para o capital existente em 31.12.80; a
depois que o TCU pediu "esclarecimene reuniões no trabalho com o horário
algumas conseqüências caso não acelparcela de CrS 13.123.215.81. para constituição da Reserva Legal; a
que, como é público e notório, tomam
tos complementares e pormenorizados
fixo de um curso de inglês, venha
lançada
Acumulados,
180.578.175.34.
restante
em
Lucros
de
CrS
da
parcela
antes
vigência
do
contrato
a
tasse
inaceitável pelos proprietários o recosobre as razões administrativas e a resdestinada para reforçar a conta Reserva para Investimentos, com o
algumas
Aponta
para a VOFF. Aqui a gente é que
do
habite-se.
obtenção
nhecimento à indenização e conseqüenobjetivo de financiar aplicações no plano de investimentos da empresa,
peçtiva fundamentação quanto ao pagacondiciona o nosso horário à sua
em execução desde o ano de 1978; III — Aprovação do aumento do
delas, como sendo a do "risco de perder a
bencompensação
retenção
ou
te
pelas
antecipado
de
aluguéis
sem
o
mento
capital, pela aplicação de parte de sua correção monetária, tendo em vista
'habite-se.
oportunidade do negócio; sem a garanagenda, com total flexibilidade
feitorias, a Nuclen renunciou expressaa regulamentação da matéria no Estatuto da Sociedade. § 2o — art. 5o. na
Nuclen
à
interessaria
contrato
não
tia
do
de
forma do que dispõe o art. 297 da Lei 6.404,76. passando o mesmo de
desses
direitos,
ao
exercício
mente
7:00 às 21:00 horas.
das
V-.'' Diz. o"odocumento, entre outras coiCrS 355 716.400.00 para CrS 1.069.645.498.88. com a distribuição de 1
realizar obras no prédio; arcar com as
acordo com a Cláusula 5a, Parágrafo 2".
ato contratual não foi lesivo
sas. que
As aulas são individuais com uma
4
mesma
nova
espécie,
ações
da
de
cada
açào
(quatro)
(uma)
para
grupo
ocuimóvel
do
da
locação
despesas
que
ao patrimônio da Nuclen; não ocorreu
atualmente possuídas, sem alteração do valor nominal das mesmas. As
equipe de 12 professores em sistema
ações novas advindas desse aumento de capital terão direito integral a
pava até que o prédio, objeto do novo
favorecimento, com transferência de reConclusão
de rodízio, para você se habituar a
relação
ao
exercício
a
com
eventuais
dividenoos.
a
serem
habite-se,
liberado
pagos
contrato, após
pelo
cUStos públicos em beneficio de particuencerrar-se em 31.12
81 Em conseqüência do aumento,
éa seguinte a
qualquer pronúncia e sotaque.
sofresse as obras de adaptação; e pagar
'
"O
o superintendente da Nuclen
Conclui
lares; foram vantajosas, em virtude, esnova redação do caput" do artigo 5o. do Estatuto: capital social ê de
"celebrou
— sem ocupar — o aluguel da locação
Marque uma entrevista pelo telefone.
contrato
válido
e
nove
milhões,
1.069.645.498.88
seiscentos
e
bilhão,
sessenta
CrS
a
empresa
(um
das
condições
de
mercado;
que
pecialmente,
nova simultaneamente com as despesas
Logo você falará inglês.
quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito cruzeiros e oitenta e
de locação, com cláusulas que atendem
pelas benfeitorias realizadas, cujas desintegralmente
realizado
e dividido em 955.040.624
oito centavos),
de adaptação".
aos seus legítimos interesses, sem enripesas totalizaram Cr$ 8 milhões 508 mil,
(novecentas e cinqüenta e cinco milhões, quarenta mil. seiscentas e vinte
e quatro) ações no valor nominal de CrS 1,12 (um cruzeiro e doze
a Nuclen está sendo indenizada".
quecimento indevido do locador ou de
centavos) cada uma, sendo 477.520.312 (quatrocentos e setenta e sete
Indenização
terceiros; realizou benfeitorias que estão
WèFF
milhões, quinhentos e vinte mil, trezentas e doze) ordinárias e
mesmo
mercado
de
477.520 312 (quatrocentos e setenta e sete milhões, quinhentos e vinte
objeto
de
ressarcimento,
Condições
sendo
U 'JJ1
Idiomas Ltda.
Sobre a indenização das benfeitorias
todas
ao
elas
nominativas
mil,
trezentas
e
doze)
ou
preferenciais,
ao
as que aderiram
prédio".
vontade
t ^Explica que, além da reduzidíssima
Nascimento
a
conversão
sempre
do
acionista,
à
Silva, 478 - Ipanema
Rua
feitas no prédio, a Nuclen diz que no dia
pedir
que
poderá
portador,
"embora
a vigência do contrato se
E
de uma forma em outra". IV — Eleição dos Membros do Conselho de
.pferta do mercado que, obviamente, co24 do ano passado, a fim de atender
Tel.:
239-8895
Administração e fixação da remuneração dos Administradores: reelegedesse, de maneira global, a partir de 24
jqca o proprietário em situação de supeinteresse do Banco do Brasil S'A em
ram-se os atuais Membros do Conselho de Administração: Srs. Drs.
a
de
1977,
a
fim
de
de
agosto
937
Credenciado
no
C.F.M.O.
garantir-lhe
rioridade nas negociações com o locatáCarlos Charnaux, brasileiro, casado, engenheiro. Carteira de Identidade
adquirir toda área ocupada do prédio, a
posse direta, efetivou os pagamentos,
CREA n0216-0 — 6a Região. SP.. CPF n5 002.523.107-30, residenteà rua
rio, a Nuclen teve que considerar alguNuclen resolveu rescindir o contrato de
medida
em
ao
aluguel,
à
referentes
Fernando de Magalhães, 45 — Rio de Janeiro, RJ.; Lucien Marc Moser.
que
mas condições. A primeira delas, foi a de
locação, pedindo indenização de Cr$ 25
suiço. casado, banqueiro. Carteira de Identidade Mod. 19 —n° 4.164.793
áreas para adaptá-las ao seu
recebia
as
São Paulo — SP., CPF n° 004 090.738-49. residente á rua Libero
era
combinado
4
valor
do
aluguel
milhões
Cr$
mil,
dos
o
milhões 560
quais
que
uso".
Badaro. n° 293r 29° andar — conj, 29-A, São Paulo — SP ; e Rony Castro
. inferior à média dos preços vigentes na
605 mil referentes a benfeitorias aderende Oliveira Lyrio. brasileiro, casado, segurador. Carteira de Identidade n°
.praça (à época, de CrS 307 por metro
Mudança
tes e Cr$ 20 milhões 955 mil a benfeitoKALIL SEHBE S/A.
955 949 do Instituto Félix Pacheco, CPF n° 347.139.807-49. residente a
rua Joana Angélica. n° 251. 5o andar. Rio de Janeiro. RJ. Foi fixada a
não
aderentes.
rias
„ quadrado).
"as
milhões
e
de
CrS
11.040
000,00
remuneração
anual
(onze
quarenglobal
áreas
A Nuclen está-se mudando do prédio
A segunda era a de que
O Banco do Brasil comprometeu-se
INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO
ta mil cruzeiros), sendo que os Administradores com vinculo empregatiobjeto da locação ser-lhe-iam entregues
Colace, pelo qual já estava pagando aluIndenizar a maior parte e a Administrafolha
a
cio
com
a
Companhia
receberão
diferença
por
porventura
(COMPANHIA ABERTA)
andares corridos e loja — prontas para
existente entre a remuneração do vinculo e a proveniente da verba aqui
guel mensal de CrS 8 milhões 124 mil 862
ção e Participações Ltda. os CrS 4 miCGC(MF) 88.610.779/0001-08
—
interesse
16°
Nos
votada.
V
termos
do
art.
social:
Outros
assuntos
de
"
n°
5
da
o
Alugou
receber as suas Instalações". E a terceie
8
centavos.
prédio
lhões 605 mil. Mas, ao contrário do que
CACEX — DS 03/57
do Estatuto, não foi realizada a eleição dos Membros do Conselho Fiscal.
Rua Visconde de Ouro Preto, esquina
ra, a de que "a contratação se estendia à
exigira o TCU, os valores não foram
QUORUM DE DELIBERAÇÃO: As deliberações foram tomadas por
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
com a Praia de Botafogo, uma área de 8
locação da garagem, com capacidade
unanimidade dos acionistas com direito a voto, deixando de votar os
reajustados pela correção monetária e
legalmente impedidos. ENCERRAMENTO: Colocada a palavra à disposiCONVOCAÇÃO
mil 200 metros quadrados, com 220 vapara 114 carros. Desse modo, seria atenjuros. E foi cerca de Cr$ 8 milhões a
cão do plenário e não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.
menos do que apresentado como gastos
gas, por CrS 6 milhões 80 mil por mês,
, dj$o o problema de estacionamento difiFORMALIDADES LEGAIS; Declaramos que a presente é extrato da ata
Convidamos os acionistas a se reunirem em Assembléia
com reajuste em setembro deste ano. No
da Assembléia Geral Ordinária realizada em 30.04.81. lavrada em livro
.cil.no Centro da Cidade".
e aluguéis pela própria Nuclen ao TCU,
Geral Extraordinária, na sede social, a Rua Marechal Floriano 889,
próprio da Companhia.
Colace, contava apenas 7 mil metros
de despesas
na
sua
Justificativa
Quanto à indenização por benfeitoprimeira
do Sul— RS., do dia 19 de maio de 1981. às 16:00. para
em
Caxias
Pires
de
Carvalho
Lincoln
(ass.)
. -rias no prédio, a Nuclen diz que "decüquadrados e 114 vagas na garagem.
tratarem da seguinte
Secretárro
para aprovação das contas.
VISTO:
ORDEM DO DIA:
— Emissão pela companhia, de debentures no mohtante de atô CrS
de Carvalho Pires
(ass.) Lincoln
OAB — MG — 6 490
milhões
de cruzeiros), conversíveis em ações
100.000.000.00
(cem
JUCEMG 530.925 — 81 — 7 MAI 1981
preferenciais, para subscrição particular, de acordo com a resolução
Dívida já é de
US$ 8 bilhões•
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CERTIDÃO
BACEN n° 250. e fixação das condições da respectiva subscrição e
Certifico que este documento, pagas as taxas, foi arquivado na data e
emissão.
A Eletrobrás tem hoje uma dívida
O Governo também jã vem bancanNas usinas 2 e 3 de Angra dos Reis,
número apostos mecanicamente.
Caxias do Sul, 06 de maio de 1981
externa de 8 bilhões de dólares, camiCélio Cota Pacheco
os investimentos, contabilizados, che- do os empréstimos externos para
Miguel Sehbe
Secretârio-Geral
nhando para os 9 bilhões, e Pumas
gam aos 700 milhões de dólares. E, até obras de energia elétrica, a exemplo da
Presidente
do Conselho de Administração (P
deve 120 milhões de dólares. As usinas
agora, quase 10 anos depois de o Brasil usina de Itaipu. e só este ano vai tomar
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
entrar na era nuclear, essa energia no exterior 250 milhões de dólares.
..nucleares 1. 2 e 3 já exigiram dessas
DA COMPANHIA FERRO BRASILEIRO,
empresas investimentos da ordem de 2
ainda não chegou aos consumidores. Esta usina, porém, com mais 80% de
bilhões de dólares. A usina 1 continua
Quando chegar, eles pagarão entre 5% índice de nacionalização, começará a
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 1981
""apresentando
a 107c de adicional às suas tarifas de
problemas e teve seu
Aos 30 dias do mês de abril de 1981, reunidos às 16 horas na Sede Social
MINISTÉRIO DA EpUCAÇÁO E CULTURA
energia elétrica, como contribuição "à gerar, daqui a dois anos, 700 mil megacusto quadruplicado nos últimos nove
da Companhia, em Caeté. Minas Gerais, os Membros do seu Conselho
"anos.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
de Administração. Senhores Carlos Charnaux, Lucien Marc Moser e Rony
Seu custo inicial era de 320 mi- • era tecnológica nuclear". Os outros watts de energia para a região Sudeste,
reeleitos que foram na Assembléia Geral
Castro
de
Oliveira
Lyrio.
seriam
acrescidos
à
tarifa,
o
207c,
que
A
apenas
uma
de
suas
18
turbinas.
com
lhòes, mas já foram gastos 1 bilhão 300
Ordinária realizada nesta data. para, consoante o art. 149 da Lei 6 404 de
Governo banca, através do Tesouro
"milhões
15 de dezembro de 1976, serem investidos em seus caraos e assinarem
turbina a funcionar significaUNIVERSIDADE FEDERAL
de dólares. O atraso de quatro
Nacional, como afirmou recentemente primeira
o respectivo Termo de Posse neste Livro de Atas do Conselho de
vai
mil
megawatts
a
mais
do
rá
80
que
anos na sua operação comercial doo Ministro das Minas e Energia, César
Administração, bem como para. de acordo com o Art 9o do Estatuto,
DA BAHIA
elegerem respectivamente o Presidente do Conselho de Administração e
gerar a usina 1 de Angra dos Reis.
brou os custos financeiros.
Cais.
os Diretores da Empresa, pelo periodo de 1 (um) ano. Debatido o
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
ESCRITÓRIO
assunto, resolveram por unanimidade: a) reeleger para Presidente do
Conselho de Administração o engenheiro Carlos Charnaux, brasileiro,
AVISO
casado. Carteira de Identidade CREA n° 216-D — 6* Região-SP; CPF n°
002.523.107-30, residente á Rua Fernando de Magalhães, n° 45 — Rio de
reeleger
Presidente
RJ.;
Carlos
o
Diretor
b)
Janeiro.
TOMADA
engenheiro
DE
PREÇOS NACIONAL
para
Greves fazem
de
Kuwait
anuncia
baixa
Charnaux. cuios dados estão acima citados; c) reeleger para Diretor Geral
EDITAL ED-45/81/ETA
o engenheiro José Alfredo Charnaux Sertà, brasileiro, casado. Carteira de
Identidade CREA n° 7 281-D — 5a Região. CPF n° 020 018.377-04.
BL dispensar
A Universidade Federal da Bahia — UFBA, com sede à Rua
residente à Rua Sáo Clemente n° 397 — apt° 601 — Rio de Janeiro —
Augusto Viana s/n° — Salvador-BA. torna público para conheciRJ ; d) reeleger para Diretor Gerente o engenheiro José Carlos Varaens
óleo
na
de
17%
—
Tambasco, brasileiro, casado. Carteira de Identidade CREA n° 11 431
mento dos interessados que fará realizar Tomada de Preços
produção
mais 5 mil
D — 5a Região, CPF n° 015.377.117-04, residente em Caeté. Minas
Nacional para aquisição de equipamentos destinados ao ensino e
lhe
o
outro
cargo
de
Diretor
Gerente
como
deixando
de
Gerais,
—
preencher
intenção
à
negatide
conseguir
uma
ciada
reagiu
a pesquisa.
baixa
O
Kuwait
Bahrain
—
Além de enfurecerem a
Londres
foi
Nada
mais
havendo
faculta
encerrada
a
tratar,
o
Art.
9o
do
Estatuto.
a
Poderão participar desta Licitação empresas produtoras nacionos preços.
va das principais companhias ocidentais
Premier Margaret Thatcher, greves na
presente reuntáo e para constar foi lavrada para os devidos fins legais a
nais que possuam o CRJF nos termos do Decreto 84.701 de
— O Kuwait e a Arábia Saudita,
em pagar a sobretaxa que pretendia
Ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos Membros do
industria automobilística britânica levapresente
13'05'80 e seiarn cadastradas na Finame até a data da apresentadecidindo
tradicionais
aliados
em
na
venda
de
termos
da
cobrar
Conselho
petróleo,
polítícão das propostas.
ram a estatal Bntish Leyland, em repreaa..
Carlos
Charnaux
Io
de
de
a
OPEP.
ca
agora
estão
em
confronto
da
sua
reduzir
partir
produção,
3. As propostas serão recebidas na sede do Escritório Técnico
sália, a anunciar a dispensa de 5 milLucien Marc Moser
— comentou um analista do mercado
abril, em 17<7r, de 1 milhão 500 mil para 1
Administrativo — ETA, sito à Av. Ademar de Barros s/n°, Setor
Rony Castro de Oliveira Lyrio
trabalhadores, ao fechar várias fábricas
opinião
é
barris/dia.
Administrativo da UFBA, Bloco 02, antigo Parque Garcia D'Avila.
o
Kuwait,
A
200
mil
milhão
petrolífero.
que
fiel ao original transcrito à fl. 75 v. do Livro de Atas de
A
cópia
é
presente
nos próximos dois aros, e a suspender a
Ondina, as 15h do dia 25 de maio de 1981.
com sua grande reserva financeira, pode
Reuniões do Conselho de Administração.
—
4. Os interessados poderão obter o edital, mediante o recolhimento
suportar bem a redução da receita proAo anunciar a medida 12 dias antes
produção de seu último carro esporte
de uma taxa de CrS 3 000,00 (três mil cruzeirosl. ao Banco do
v-o Triumph TR-7. Thatcher disse à Càmaaa. Carlos Charnaux
veniente do petróleo e estaria tentando
da reunião da OPEP. em Genebra, o
Brasil S'A. posto UFBA, bem como maiores informações, na
JUCEMG 530.924 - 81 — 7 MAI 1981
¦-•TBtios Comuns que a Grã-Bretanha proinduzir outros ricos produtores, como a
Kuwait parece sinalizar aos demais ex— CERTIDÃO
MINAS
DO
ESTADO
GERAIS
DE
JUNTA
COMERCIAL
sede do ETA. ou através do telefone 245-7878, nos dias úteis das
"dois
. duz atualmente
Líbia e os Emirados Árabes Unidos, a
carros de sucesso
-CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO, PAGAS AS TAXAS. FOI ARQUIportadores da Organização para que fa9 às 12 e 15 às 18h
fazerem o mesmo. Mas. qualquer efeito
avno mercado internacional — o BL MiniVADO NA DATA E NUMERO APOSTOS MECANICAMENTE.
çam o mesmo, reduzindo o excedente de
Salvador, 04 de maio de 1981
-*Metro e o Ford Escort — e é uma verdaCELIO COTA PACHECO
da queda da produção do Kuwait terá
Luiz Carlos Botas Dourado
petróleo que há atualmente no mercado
Secretârio-Geral.
(P
Coordenador do ETA
(P
e. assim, diminuindo as chances de a
muito maior implicação psicológica do
deira loucura que os trabalhadores que
Arábia Saudita ter sucesso em sua anun•os fabriquem entrem em greve".
que efetiva no mercado.

Grupo

de

23

acionistas

18 — ECONOMIA
CSN
Cr$

coloca
645

1" Caderno
à

venda

milhões

Lucro

por

fábrica

do

no

73% menor
No Boletim Mensal que começou a ser recebido ontem
por seus acionistas, o Banco
do Brasil mostra que obteve
no primeiro trimestre um lucro de apenas CrS 7 bilhões
200 milhões, ou seja, 45% a
menos que os CrS 10 bilhões
517 milhões registrados no
mesmo período do ano passado. Se descontada a inflação, o
resultado caiu 73Tt
Enquanto o mercado esperava um lucro por açào de CrS
0,70, o BB apresentou CrS 0,25
— o que foi "uma ducha fria
no pregão", segundo um observador, e levou as ações preferenciais a uma negociação
recorde. A Futuro foram movimentados CrS 590,4 milhões,
correspondentes a 133 milhões de papéis, mais 22 milhões à vista. Em apenas 15
minutos de pregão, 40 milhões
já haviam trocado de mãos,
sendo 4 milhões em uma sõ
boleta.
O pool de corretoras que há
algum tempo vem comprando
maciçamente Banco do Brasil, começou ontem a se desfazer das posições futuras para
junho, enquanto as seguradoras que estão especulando
com o papel paravam de comprar.
De acordo com o Boletim
aos Acionistas, os empréstimos do BB somaram CrS 1,4
bilhão no primeiro trimestre,
sendo CrS 1,2 bilhão ao setor
privado, e os depõsitos à vista
CrS 445,7 milhões, sendo CrS
173,1 milhões do público.

Shell lança novo lubrificante
Com um filme a ser transmitido pela
metido à verificação de presença de metais
televisão no domingo, para todo o Brasil, a
estranhos, provocada pelo desgaste de peShell lança dia 17 o Projeto Luma, um óleo
o nível de desgasças. Segundo a empresa,
lubrificante para motores a álcool. O Shell
te de metais foi "praticamente inexistenLuma vem sendo testado há oito meses em
te" e o projeto aprovado para lançamento.
segredo pela empresa e seu lançamento no
No encarte que a Shell distribuiu aos
mercado foi precedido de testes de 30 mil
revendedores para comunicá-los do breve
quilômetros com 10 automóveis de marcas
lançamento do Luma, a empresa explica
diferentes.
que promoverá ampla campanha publiciO lançamento do Luma coincide com
tária para transmitir ao consumidor "a
outro investimento feito pela Shell na área
confiança no produto". Afinal, diz o encardo álcool: aumento e modernização das
te, "confiança hoje no Brasil é uma matébombas. Atualmente com 1 mil 650 bomria-prima- táo preciosa quanto petróleo ou
bas de álcool, a empresa pretende aumenálcool".
tar esse número para 2 mil até o final do
ano, quando terão sido substituídas pelo
Bombas
novo modelo, exclusivo para abastecimento de álcool.
Também na área do álcool, a Shell
Instalou, principalmente no Rio e São
O luma
Paulo, 500 das 2 mil bombas de novo
modelo exclusivamente para álcool. O proO Projeto Luma começou há oito meses
jeto da empresa prevê aumentar o número
para responder às solicitações de revendede bombas para álcool de 1 mil 650 para 2
dores para que a empresa produzisse um
mil, até o final do ano.
lubrificante para motores a álcool. Na primeira fase, o projeto previa testes de 30 mil
Cada bomba do novo modelo custa à
quilômetros em autódromos. pistas de terShell
CrS 120 mil. As vantagens que aprera e asfalto e centros urbanos.
senta sobre o modelo tradicional, além do
Para o teste, foram adquiridos 10 autodesign que funciona como atrativo, são
móveis de marcas diferentes, dois a gasolimedidas para proteger o consumidor —
na para posterior comparação entre o renuma luz vermelha que indica o abastecidimento do Luma e o padrão convencional
mento e o sistema de zeragem automático
em motores a gasolina, com lubrificantes
assim
que se retira a mangueira da bomba.
conhecidos.
Finalmente, a capacidade de vazão do
modelo SH é de 75 litros por minuto, 50% a
Depois da primeira fase de testes, os
mais que o modelo anterior.
motores foram desmontados e o óleo sub-

DA BOLSA DO RIO

Emcrunirot Var.
Luc.
Quant.
Tifulot Abert. Fech. Mid. mid. em 81 (mil)
ant. Jan:100
D Isabel pp 1,50 1.50 1,50
375.00 1
Docas Santos op 1.60 1.60 1.68 6.33 67,20 1.269
Elefrob C/A pp 0.60 0,60 0.60
90,91 I
E'efromor op 1,10 1,10 1,10
1
Eletromar pp 1,11 1,11 1,11
8
F. Bangu pp 0,80 0.80 0.80
86.02 12
Ferbaso pp 2.50 2.50 2.50 Est 110.62 6
Ferro Bras,
1.05 1.05 1,05
120.69 8
Em cruzeiro* Var. Luc. Quant. Fert.su! pp1,71
1,71 1,80
72,00 38
Tftuloe Aberf. Fech. Mid. mid. em 81 (mil) Fertisul op
pp
2.40
2.40
2.41
2.12
70.88
123
ant. Jan:100
F-nor C. 0.32 0.32 0,32 Est 103.23 20
F.set Reflor ci 0.43 0,43 0.43 7.50 130.30 116
A Eberle pp >.65 1.65 1.65
130.95 76 Guororopes
6.35 6,35 6.35 -0.78 86,28 460
Acesita op 0.95 0.85 0.88 -1.12 100.00 167 Hercules opop 0.80
0.80 0.80
115.94 1
Alporgatas c/d op 6.95 6,95 7.04
112.64 32 Hercules pp 1.10 1.10 1.50
100.67 201
Alpargatas c/d pp 6.35 6.35 6,35
104,10 20 Imcosul pp 1.00 0,98 0.99
44,00
3 509
Artex pp 2.86 2,86 2.86
79.22 421 Kol'l Shebe pp 4,45 4.45 4.45
97.80 15
B. Ama/onio on 0.75 0.75 0.75 EST 113.64 43 I. Americanos ex/db os 3.40 3.40 3.40 Est 112,21 423
B. Bfoul on 3.95 3.85 3.93 -0.25 139.86 5 255 L. Americanos ee os 3.15 3.15 3,15 -0,32 110,53 36
B Brasil pp 4.25 4.10 4.17 -0.48 143.30 21.965 Light op 0.40 0.40 0.41 -2,38 68,33 185
B. Ifou ps 1.30 1.30 1.30 EST 109.24 60 lobras pp 2.05 2.05 2,05
52
B. Naoonol on 2.18 2.18 2,18 EST 111,79 81 Mannesmann op 1.95 1,90 1.92 -1.54120.59
148.84 772
B Naconol pn 2.18 2.18 2.18 EST 111.79 1051 Mannesmann exdb op
1,10
1.10
1,10
Est
152.78
352
Baneb pn 1.01 1.01 1,01 7.45 123.17 10 Mannesmann
1.55 1.50 1,52 -1,94 144.76 80
Baneb eexdb pp 1.10 1.06 1.07 190 102.88 30 Mesblo 56 pi dbonpp 1.50 1.50 1.50
75.00 2
Banerj on 0.76 0.76 0.76 EST 138.18 5 Mesblo
pi pn 1,40 1.40 1,40
66.67 1
Boreri pp 0,80 0.80 0.80 EST 137.93 10 Mundiol 56pp
0,60
0,60
0,60
3
Banespo on 0.65 0.65 0,65
135.42 15 Novo Americo c'd pp 1,17 1.17 1,17
97.50 50
Banespo pn 0.65 0.65 0.65
135.42 12 Paul. F, lu/ c/s op 0.36 0,36 0,36
85,71 10
Banespo pp 0.70 0.70 0,70
120,69 6 Perdigoo ee/d po 2,80 2.80 2.80
1.200
95.00 2 Pet. Ipirango pp 2,00 2,00 2.00 -0,99 90.50
Bongu Desenv op 0,76 0,76 0,76
Bongu Desenv pp 0,81 0,81 0.81 1,25 108,00 12 Petrobras on 1,70 1,68 1,70 Est 127,82 5034
Barbara op 1,02 1,02 1,02 -1.92 120,00 2 Petrobras pn 2.40 2.40 2.40
137.93 17
Belgo M. Prt op 2.55 2,50 2,54 -2,31 92.36 120 Petrobras pp 2.70 2,58 2,62 -1.13 132.99
6.482
8 Pirelli op 1,05 1,05 1,05
Belgo Min. on 2,00 2.00 2,00
74,47 2
Belgo M-n. op 2.90 2.90 2.90 -1,36 95.39 10 Ref. Ipirango pp 1,85 1,85 1.85
300
Borghoff exd on 2.05 2.05 2.05
9 R.ograndense
1,73 1.70 1.73 -0.58 80.47 51
Bo/. Simonsen op 2.45 2.42 2.44 -0.41 130.48 27 Somitri op pp
1,55
1,45
1.47
-5,16
94,84
105
Boz. Simonvin pp 3.00 3,00 3.00 -3.23 106.76 18 Sind. Pains
1,50 1.50 1,50
73,17 5.004
Brodesco os 1.45 1.45 1.45 EST 102,11 262 Sondotecnico pp
1.97
-1.50
127.10
75
pp
1,97
1,97'
Brodesco ps 1,45 1,45 1,45 EST 102,11 133 Souzo Cruz op 3.00 3,00 3.07 -1,29 160.73 2.284
Brodesco Inv ps 2.20 2.20 2,20
97.78 6 Supergosbras op 1,70 1.70 1.70
72,96 4
Brahma c/d op 2,30 2,30 2,31
110,00 1 T. Janer
1,35 1.35 1,38 2.22 122,12 23
Brahma e*d op 2.30 2.28 2.30
116.75 684 Telerj onpp 0.18
0,18 0,18 Est 100.00 18
Brahma c'd pp 1.98 1.98 1,99 -5.24 132.67 19 Telerj pe 0,83 0,83 0,83
20
Brahmo exd pp 1.97 1.78 1.85 -5,61 135.04 1.491 Telerj pn 0.83 0.83 0.83 -1,19 125.76
133.87 24
Bras'liuto pp 4.20 4,20 4,20
158.49 20 Tronsbrosil pp 0.70 0,70 0,70
100
Casas Banha op 4.90 4,90 4.90 -1.01 67,12 50 Unibanco an 1.00 1,00 1.00
90.91 291
90.59 500 Unibanco mo 1.00 1,00 1,00
Cotag. leopol ma 0,77 0,77 0,77
81,30 762
Cemig pp 0,36 0,35 0.35
202 Unibanco on 0.90 0.90 0.90 85.71 3
Cerj op 0.52 0.52 0.52
115.56 7 Vale R. Doce pp 6,55 6,35 6.45 -1,98 108.59 1.336
Cm. Arofu op 0,60 0.60 0,60 -1.64 82.19 44 White Martins op 3.70 3.65 3.69 Est 167,73 2.148

COTAÇÕES

Acesito op
Aços Vill pp
Adubos CRA pp
Alporgotos op
Alpargofas pn
Alpargatas pp
Ama/onio On
And Oayton op
Antorct Nord pn
Artex op
Atmo pp
Atma pp
Bandeir Inv pp
Bandeirantes pp
Banespo on
Banespo pn
Banespo pp
Barb Greene op
Bardella pp
Belgo Mineir op
Belga Mineir op
Bic Monork op
Bo/ Simonsen pp
Bradesco on
Bradesco pn
Bradesco Inv on
Bradesco Inv pn
Bradesco Tur on
Brahma pp
Brahma pp
Brasil on
Brasil pp
Bros»l|uto pp
Brosmotor op

0.90
0,75"
0,60
7.20
5.70
6,50
0.76
2.10
1.10
2.20
0.43
0,30
1.60
0.71
0.78
0.78
0.82
0.80
2.00
2.90
2.60
4.00
2.91
1.45
1.45
2.20
2.20
1.47
2.15
1.85
4.00
4.20
4,30
3.75

0.88
0.72
0.60
7.20
5.70
6.46
0.76
2.10
1.10
2.20
0.43
0.30
1.60
0.71
0,78
0,79
0,81
0,80
2,00
2.90
2.59
3.98
2.91
1.45
1.45
2.20
2.20
1.47
2.15
1.85
3,89
4.16
4.30
3.75

0.90 2.100
0.72 1.780
0,60 1.216
7.20 142
5,70 55
6.45 737
0.75 19
2.10 115
1.10 500
2.20 11
0.43 1.000
0.30 50
1.60
1
0.71 13
0.78 200
0.79 138
0.80 2123
0.80 148
2,00 1.200
2.90 500
2.50 540
3.95 916
2.91 6
1.45 2 122
1.45 2 330
2.20 133
2.20 256
1.47 10
2.15 387
1.85 300
3.80 652
4.08 5.760
4.30 100
3.75 37

DA BOLSA DE

Título»

Abert. Mid. Fech. Quant.
1 000
Brosmotor pp- 3,00 3,02 3,02 250
Buettner pn 1,80 1,80 1,80 141
Cacique pp 2.73 2.73 2.73 50
Casa Anglo op 2,50 2.49 2.48 652
Cesp pp 0.43 0,41 0.41 699
Ceval pn 2,00 2,00 2.00 315
Chapeco pp 2.45 2,45 2.45 50
Cio Hering pp 7.00 6,91 6,80 1.105
Cim Goucho pn 2,85 2,85 2,85 5
Cim Itau on 4,50 4.50 4.50 2
Cim Itou pp 5,00 5,00 5,00 152
Cimepar op 0,43 0.43 0.43 208
Ci metal pp 0.40 0.40 0,40 280
Cobrasma pp 1.00 1.00 1.00 2.150
Coest Const pp 0,33 0.33 0.33 10
Com e Ind SP pn 1.30 1,30 1,30 100
Concrete* pp 6.20 6,20 6,20 1.000
Confab pp 1.30 1,34 1,35 1.450
Const Beter pp 0.23 0,23 0,23 40
Copos op 0.85 0.85 0.85 70
Copos pp 0.98 0.98 0.98 1.548
Corbetto pp 0,50 0.50 0.50 20
Cosigua on 1.15 1,15 1,15 37
Cosigua pn 1,33 1.30 1,30 866
Cruzeiro Sul pp 0.92 0,94 0.95 3.950
Dona Isabel cp 1,95 1,95 1.95 18
Dono Isabel pp 1,70 1,70 1,70 299
Durotex pp 2.40 2.28 2,25 3.352
Ecisa pp 0.33 0,31 0,30 300
Ecor.omico pn 2.30 2.30 2.30 120
Elekeiro* pp 2.90 2.90 2.90 300
Estrela pp 2.80 2.79 2.78 1.418
Eternif op 4.90 4,90 4.90 400
Eucatex pp 2.65 2.65 2,65 472
FNVpp 1.20 1.20 1.20 680
Ferbaso pp 2.50 2.50 2.50 666
Ferro ligas pp 1.25 1,25 1.25 200
Frances Bras on 2,90 2.90 2,90 93
Frigobras pp 3.10 3,12 3,10 500
Fund Tupy op 1,38 1.38 1.38 1.659
Fund Tupy pp 1,46 1.47 1.46 3 979
Guororopes op 6.35 6.18 6,10 1.324
'OP PP 1,00 1.00 1.00 20
•besa op 0.97 0.97 0.97 500
'beso pp 1.15 1.13 1.13 710
lgua<;u Cafe op 1.30 1.30 1.30 565
Ind Villares op 0.65 0.65 0.65 515
Ind V.llores pp 0.85 0,87 0 88 1.239
'ochpe op 1.20 1,20 1,20 24
"op PP 2.20 2.20 2.20 200

COTAÇÕES
Nova Iorque — Uma tendência irregular dominou hoje na
bolsa de valores de Nova Iorque, onde o índice preliminar
dos industriais fechou a 970,73,
em alta de 7,30 pontos, depois
de baixas de aproximadamente um ponto. Foram negociadas cerca de 40 milhões de
ações.
Segundo os corretores, os investidores, surpreendidos pela
recente escalada das taxas de
juro, absorveram agora o choque e o mercado deverá se
estabilizar. Entretanto, o temor de que um aumento da
massa monetária seja anunciado na próxima sexta-feira
pela reserva federal — o que
provocaria um novo aumento
das taxas de juro bancário —
conteve a alta da Bolsa. .

Abertura
961.19
409.37
105.49
371.85

Mercado Futuro
Tilulos V«nci Ult. M*d. Quant, (mil)
B. Brasil PP njn 4,34 4.42 132.830
9 Bralil PP ago 4.86
4,87 630
B'ohmo PP |Un 1.92 1.92 1.000
Docos Santos OP iun 1,80
1,72 1.000
Peirobrdl PP iun 2.74 2,78
51.470
Petrobras PP ago 3,15
3,15 1.500
Sid. Pains PP ogo 1,78
1.78 5.000
Souzo Cruz OP iun 3,23 3,23 50
Valo R. Doce PP jun 6.75
6.78 8.940
White Mart. OP |un 3,75
3.75 200
Os números do pregão
Papii» mai» negociados à vista, em dinheiro: B B pp (28,058/o),
B B on (10.84%), Petrobrós pp (8,92%), Vale pp (4,51%)
Na quantidade dt titulo»: B B pp (35.77%).- Petrobrós pp
(10.55%), B B on (8,55%), Sid Pains pp (8.15%), Incosul pp
(5.73%).
IBV: 12.662 (- 2.1%) f.nol — 12 602 (- 0,5%).
IPBV: 988 (- 1.4%).
Midia SN: ontem — 187.960, anteontem — 189 783, hó 1
semana — 173 545, hó 1 mès — 165 005, hó 1 ano —
186 394.
Oscilação: — Das 55 ações componentes do IBV. 4 estiveram em
oito, 17 permanecerom estáveis, 23 desceram e 11 nâo
foram negociadas.
Maiores alta» do IBV; em relcrçòo oo pregão anterior: L Bros pp
(17,14%), D. Santos (6,33%), Fertisul pp (2,12%), Petrobrós
pn (1,69%).
Maiores baixa» do IBV, em relaçôo ao pregão anterior: Sid Pa.n»
pp (28.57%), Incosul pp (26,67%), Brahma opc (5,91%), B.
Est. S. P pp (5,4 i%). Brahma ppc (5,24%).
Volume
À vista
A termo
M. Futuro
Totol
Mais alto do ano (11/2)
Mais baixo do ano (2/1)

negociado
Quant.
61 398 071

CrS
190 687.062.27

202620.000 812.334.900,00
264,018 071 1.003.021.269,27
341 132 047 912.297.544,22
47 624.519 133.589.684,10

Tftuloe Abert. Mid. Fech. Quant.
1 000
Itaubanco on 1.37 1.37 1,37 450
Ifoubanco pn 1.30 1,30 1,30 3.466
Itaubanco pn 0.65 0.65 0,65 46
Itausa pn 5.05 5,05 5,05 15
Ifausa pp 8.70 8.72 8,75 469
H H Santos pp 1,85 1,85 1,85. 320
Karsten pp 2.00 2.00 2.00 55
lacta op 1.80 1,80 1,65 47
Lark Maqs pp 1,25 1,25 1,25 40
Light on 0.38 0.38 0.38 17
Light op 0.43 0.43 0,42 704
Lobras pp 2.15 2,15 2.15 620
Loias Americ. on 3.40 3.40 3,40 47
Madeinr pp 0,75 0.74 0.72 100
Magnesita op 2.50 2.50 2,50 1.000
Manah op 2.05 2.05 2.05 22
Manah pp 2.55 2.55 2,55 120
Manasa pp 1,45 1,41 1,40 371
Maqs. P.rot. pp 0,32 0,31 0,30 480
Morcopolo pp 1.25 1,26 1.27 350
Mec. Pesada pp 0.64 0.64 0.64 523
Meihor. SP pn 3.69 3,69 3.69 5
Mendes Jr. pp 2,60 2,60 2.60 807
Merc. Brasil pn 1,23 1,23 1,23 22
Merc. S Paulo on 1.00 1.00 1,00 169
Merc. S Paulo pn 0,90 0.90 0.90 295
Metal Leve pp 1.90 1.86 1,80 320
Moinho Flum. 00 4.10 4,10 4,t0 190
Moinho Lapa op 2,00 2,00 2.00 2
Momho Lapa pp 2.30 2,30 2.30 201
Momho Sant. op 4.80 4.80 4,80 544
Nord. Brasil pp 1.01 1.01 1.01 266
Nordon Met. op 2,15 2.15 2.15 549
Noroes'e Est. pn 1,25 1.25 1,25 51
Noroeste Est. pp 1.15 1,18 1.20 971
Nylonsul pp 0.30 0.30 0.30 450
Oivebra pp 1.20 1,20 1,20 59
Ormex pp 1,60 1,60 1,60 20
Perd.gao pp 4.95 4.95 4.95 200
Perd.gao pp 2.80 2.80 2,80 850
Persico pn 0.90 0.92 0.95 800
Pe». Ipirango op 1.55 1,56 1,56 14
Pet. Ipirango pp 1.99 2.00 2,00 1.240
Petrobras on 1,70 1,70 1,72 885
Petrobras pp 2.68 2.62 2.62 3 364
Pirelli 00 i;05 1.05 1,05 1342
Prometol pp 0.55 0.55 0,55 50
Real on 1.00 1,00 1,00 235
Real on 0.95 0.95 0.95 100
Real pn 1.00 1.00 1,00 864

Abert. Mid. Fech. Quant.
1 000
Real pn 0.95 0.95 0,95 156
Real Cio. Inv. on 1.17 1.17 1,17 32
Real Cio Inv pn 1.31 1.31 1,31 10
Real Cio inv pp 1.45 1,45 1,45 770
Real Cons pn 1.20 1.20 1,20 20
Real Cons pn 1.00 1.00 1.00 16
Real Cons pn 1.20 1.20 1,20 42
Real Cons pn 1.00 1,00 1.00 53
Real Cons pn 1.05 1.03 1.00 175
Real Cons on 1,20 1,20 1.20 6
Real Cons on 1.00 1,00 1,00 20
Real de Inv on 1.86 1,89 1.90 57
Real de Inv pn 1.86 1,90 1,90 113
Real Port pn 1,15 1.15 1,15 36
Real Parr pn 1.15 1,15 1.15 24
Real Part on 1.15 1.14 1.15 82
Sadia Avicol pp 2.60 2.60 2,60 100
Sodia Concor pp 3.10 3,10 3,10 852
Safnto pp 0.90 0,90 0.90 510
Sansuy pp 1.20 1,20 1,20 705
Serv.x Eng op 0,33 0,33 0,32 750
Sharp pp 1.05 1.05 1.05 294
Sid A^onorte pp 1.30 1.30 1,30 756
Sid Riogrand pp 1.72 1.71 1,70 829
S.fco Brasil op 0.79 0,79 0,79 16
So'orrico pp 0.68 0,64 0,64 9.871
Sou/a Cruz op 3.10 3,10 3,05 1.418
Springer Adm pp 1,50 1.50 1,50 11
Su/ano pp 1,00 1,00 1.00 2 000
Tecanor pn 1,55 1,55 1,55 18
Teka pp 2,25 2,16 2.10 1.800
Teiesp oe 0.21 0.21 0.21 5
Telesp on 0.21 0.21 0.21 3
Teiesp pe 1.05 1.05 1.05 6
Trofo pp 2.45 2.45 2.45 105
Transbrasil pp 0.70 0.70 0.70 1.458
Un.banco pn 1,00 1,00 1,00 373
Unibanco on 0,90 0,90 0,90 1.071
Unibanco pp 1.00 1.00 1,00 143
Unipor on 3.00 3.00 3.00 13
Un.por CP 6.05 6.05 6.05 15
Vole R Doce pp 6.50 6.50 6,50 898
Vol met op 0,80 0,80 0.80 17
Vang pp 1.20 1,20 1,20 2.061
Vidr S Morino op 1,80 1,77 1.72 2.196
Vigorelli op 0.40 0,40 0.40 150
Vo'ec pp 0.42 0.42 0.42 110
Vulcabras pp 1,45 1.45 1.45 900
Zan.ni pp 0.72 0.74 0.75 650
Z-vi pp 1.85 1.83 1.80 400

DA BOLSA DE NOVA IORQUE

Maxima
973.70
414 71
107.27
376 90

Minima
956.68
404 83
105.08
369.36

Fechamento
970.82
41143
106.87
375,13

*
Forom os seguintes os pre^os finois do Bo'so de Valores de Novo lorque. ontem, em
dolares.
v
AlconAlum
493 8 • BourroughsCco 44 18
32 3'4 ATLRichfiead
All.edChem
26 14 CampbellScup
53 AVCOCorp
30
AllisChalmers
6'3 8 Canadian
261/4 BendixCorp
69 1/8
Alco°
BenCp
213
8 Caterpillar Troc
311/4
6 1/2
AM Airlines
163/4 Bethlehem Steel 261 2 CBS
57
AMCynamid
313 4 Celanese
33 1/2 Boe>ng
611/8
44 7.8 ChryslerCcp
AM Tel & Tel
57 1/8 BcseCascade
63/8
47 Citicorp
AMFInc
235/8 BordWomer
25 5/8
Anaconda
33/4 CocaColo
423/8 Bron.Ff
16 1/4
181-2 Co'gate Pa'm
Asarco
161-4
2 Brunswick

Helibrás
A Helicópteros do Brasil S'A
— Helibrás entregará o primeiro helicóptero HB—350 B Esquilo à Cruzeiro Taxi Aereo
S A. destinado às operações
ofT-shore. em solenidade na sala Vip do Aeroporto Santos
Dumont, sexta-feira, às 15h.
Sikorskv
O laboratório de Tecnologia
Aplicada do Exército norteamericano escolheu a Sikorsky Aircraft. da United Technologies. para negociar os fornecimentos dirigidos ao Programa Avançado de Estruturas
de Avião em Materials Compostos—ACAP.
Eliminas
A Euminas Máquinas e Equipamentos. que representa a
Terex em Minas. Goiás e Distrito Federal, vendeu ano passado 113 máquinas e conseguiu o melhor desempenho em
vendas entre todos os revendedores da marca Telex no Hemisfério Ocidental.
Irsa
O Grupo Irsa-Indústrias Brasileiras Reunidas SA adquiriu
todas as ações da Indústria
Têxtil Seridó. que estavam em
poder da multinacional Burlington Industries. Com isso a
Irsa passa a deter 96,5% do

capital da Seridó. a terceira
maior indústria têxtil do"p^ís.
White Martins
Em assembléia-geral ordinária
e extraordinária dia 7. a White
Martins aprovou o aumento de
capital social para Crf"(j tíilhóes 82 milhões 400 TÍtU', ',a
distribuição de dividencío sémestral de CrS 0.21 pontçào
nominal de Cr$ 1.67 do capital
de CrS 3 bilhões 577 raUbões
900 mil; aumento do oapttal
para CrS 7 bilhões 903 milhões
600 mil. com conseqúentejüteração do valor nominai^s
ações para CrS 2,17; e reeleição
do conselho de administração
para o exercício sociaP 'de
1.2.81 a 31.1.82. !'
<rai i.
IBEF
O Secretário de Indústria» Comércio e Turismo do Estado
do Rio. Carlos Alberto Anctrade Pinto, fará palestra dtai25
sobre o desenvolvimento-eçonómico do Estado no Incuto
Brasileiro de Executivas, pnanceiros — IBEF.
III
Sobes
O desenvolvimento e valorizaçào da engenharia de sogurança ê o objetivo do Io CongEepso
Brasileiro de Engenhai^ , de
Segurança, a ser realizado.no
Rio. no Hotel Glória, de 12 a 16
de junho, promoção da Sòóièdade Brasileira de Engeriflária
de Segurança — Sobes." •
mercado:
EXTERNO

SERVIÇO FINANCEIRO

SÃO PAULO

Nova lorque Foi a segumte o M^dio Dow Jones na Bolsa de Valores de Nova lorque.
ontem:
A^6e»
30 Industrials
20 Transposes
15 Serv^os Publ.
65 A<;6es

JORNAL DO BRASH-

trimestre

Duas razoes foram apontadas ontem para a baixa
de 2.1% na média: realização de lucros, depois de
várias altas consecutivas, e falta de recursos institucionais. A pressào vendedora elevou o volume a mais
de CrS 1 bilhão, dos quais CrS 938 milhões relativos às
estatais — com Banco do Brasil respondendo por mais
de 50% do total em dinheiro e 43% da quantidade de
papéis.

Abert. Mid. Fech. Quant.
1 000

?

BB

é

COTAÇÕES

Título»

quarta-feira, 13/5/81

EMPRESAS
de

Conselheiro Lafaiete
Belo Horizonte — Ao preço de 693 mil 881
ORTN's — cerca de Cr$ 645 milhões 677 mil — a
Companhia Siderúrgica Nacional colocou à venda,
através de edital público, sua fábrica de ferro-ligas de
Conselheiro Lafaiete, incluindo estoques de matériasprimas e de almoxarifado geral. A empresa exige
pagamento à vista e, na apresentação da proposta,
uma caução de 1% do preço mínimo total da venda,
cerca de Cr$ 6 milhões.
Embora em Lafaiete os rumores sejam de que a
fábrica, fundada em 1958, vinha apresentando prejuízos, a razão da transferência, ainda não explicada
pela direção da empresa, se deve à decisão do Governo federal de desverticalizar a CSN, a exemplo do que
ocorreu com a Usiminas, Cosipa, Açominas e outras
empresas do gnipo Siderbrás. E atende ainda aos
reclamos de privatização.
BOA LOCALIZAÇÃO
estratégico, sobretudo depois
da conclusão da Ferrovia do
Segundo revelação recente Aço, que terá início nas suas
do Ministro da Indústria e do proximidades, a fábrica de ferComércio, João Camilo Penna, ro-ligas de Lafaiete poderá realém da venda da fábrica de presentar uma grande aquisiferro-ligas da CNS, o Governo çào para o empresariado pripretende transferir à iniciativa vado. sobretudo se a usina da
privada outras quatro empre- CSN em Volta Redonda garansas ligadas ao BNDE: a Mafer- tir mercado de compra do prosa — fábrica de vagões e estru- duto.
turas metálicas; a Caraíba Metais; a üsimec; e a José OlimA fábrica colocada à venda
compreende um terreno de 410
pio Editora.
Disse que a venda pode ge- mil metros quadrados, com
rar recursos para o término instalações industriais, subesrápido de grandes projetos si- taçáo transformadora e uma
derúrgicos em andamento e estação de tratamento de
que existem grupos privados água. Nela estão incluídos aínnacionais interessados na fá- da terreno de 17 mil metros
brica de Lafaiete.
quadrados, várias edificações
No Km 624 da BR-40, num numa área de 1 mil 475 metros
ponto rodoviário e ferroviário quadrados.

Sào Paulo — O pregão de ontem
fechou em baixa, contrariando a tendência verificada no mercado nesta
semana. O índice Bovespa, com 8 mil
681 pontos, foi 1,2% inferior ao da
véspera. Houve também retração de
1,5% no volume negociado: 223 milhões 524 mil 566 títulos por Cr$ 271
milhões 466 mil 651,17.
A açào mais negociada foi Banco
do Brasil PP, responsável por 10,9%
do mercado à vista.

?

Columbia Pict 38 7/8 Gulf Oil 33 1/4 Polaroid 26 7.3
Com. Satellite 501/2 Gulf&Wesfem 17 1/4 Proc'er&Gamb'e 70
ConsEdison 28 1/2 IBM 563/4 Rco 255/8
Control Data 72 3/4 Int Homester 16 5/8 RockwelMntl 40 7/8
CorningG'oss 653/4 intPaper 44 Royol Du'ch Pet 37 1/2
Cpclnt.l 671/4 ln» Tel & Tel 335/8 GafewoyStrs 331/2
CrownZellerboch 42 1/2 KennecottCoo 583/4 ScottPaper 193/8
Dow Chemical 33 1/2 Litton Indust 69 1/2 Sears Roebuck
Dresserlnd 423/4 '..ock heed Aire 33 1/2 Shell Oil 187/8
Duponr 48 LTVCorp 221/8 SingerCo 197/8
EosternAir 9 7/8 Manafoct Hanover 73/4 Sm.thkelineCorp 79 1/2
Eostmon Kodak 75 3/8 Merck 913/8 SperryRond 49 1/8
ElPassoComponyn 231'4. Mob.'Oil 605/8 StdO'lCo'if 41 1/4
Easmork 61 1/4 MonsontoCo 71 StdO-l Indiono 57 3-4
E*xon 643/4 Nob'sco 29 Teledyne 147 1 4
Ford Motor 2178 Nat Distii-ers 261 -'8 Tenneco 421'8
Gen Dynamics 3178 NCR Corp 64 7/8 Texoco 36 1' 8
GenElwtnc 63 1/4 'NLInauSt 69 3-'4 Texas Instruments
GenFooas 323/4 NortheastA.ri.nes 333/8
110 3/8
GenMotors 1125/8 Ocode"»ai Pet 25 3/8 Textron 3518
GTE 54 18 OwenslHmo.s 293/4 Trons World Air 22 1-2
GenT,re 241
Poc;f.cGas&El 20 Twent Cen»F0« 64
UnionCaroide 56 1'4
Ge«yOil 67 3 Pon Am World Air
Gillette 313/8 Pespsicoinc 34 Un.r0yal 818
Goodnck 313/8 PWChas 523/8 Un.tedBronds 133/4
Goodyear 17 1/2 Ph.li.oMoms 503/4 Uslndustr.es 9 1/2
Gracew 503/8 Ph.ll.psPet 41 UsSteel 32 3/4

Títulos
O volume de operações com
Obrigações Reajustàveís do
Tesouro Nacional bateu novo
recorde de negócios — CrS 341
bilhões 968 milhões, incluindo
os financiamentos de posição
por um dia, segundo dados fornecidos pela ANDIMA. Os papéis com cinco anos de prazo,
juros de 8ír com vencimento
em maio de 85 foram cotados a

públicos
102,90^ e 103,10^ do valor nominai do mès — CrS 930.53. As
ORTNs com vencimento em
novembro de 85 negociadas a
101.40% e 101,60%, respectivamente para compra e venda.
Os financiamentos de posição
por um dia mantiveram procurados, com suas taxas oscilando entre gs^O^r e 96% ao ano.

ORTSP
TIPO VENC COMPRA VENDA
5 o 7% Io Sem 1981 103.30 103.95
5 o 7% 2o Som 1981 99,15 99,90
5 a 7% Io Sem 1982 97.55 98,15
5 o 7% 2o Sem 1982 97.20 97.80
5 a 7% Io Sem 1983 96.30 96.70
5 a 7% 2o Sem 1983 95.35 95.75
5 a 7% 1°Sem 1984 94,10 94,60
5 o 7°o 2o Sem 1984 93.40 93.90
5 o 7% l°Sem 1985 92,40 92.95
5 o 7% 2o Sem 1985 91,75 92,30
Fonte ANDIMA —
necesiaria menfe, a existência de negócios

ORTBA
Tipo
Venc
Com pro Vanda
5 a 8°o l°sem 1981 103.50 104,00
5 a 8% 2°sem 1981 99.50 100.00
5 o 8°o l°sem 1982 98.50 99.00
5 a 8% 2°sem 1982 98.00 98.50
5 a 8% l°sem 1983 97.00 97.50
5 a 8°o 2°sem 1983 96.50 97.00
5 a 8% l°sem 1984 95.00 95.50
5 a 8°o 2°sem 1984 94.50 95.00
5 a 8°o 1° sem 1985 94.00 94.50
5 a 8% 2°sem 1985 93,50 94.00
5 a 8% l°sem 1986 93.00 93,50
todas s6o de referirtcia ndo significando,
efetivos de compra e venda.

Mercado de LTN
O mercado aberto de Letras do Tesouro
Nacional apresentou-se ligeiramente movimentodo ontem, com algumas instituiçóes financeiros concentrando a maior parte de seus negócios nos financiamentos de
posição por um dia. Com o encareomento
no custo do dinheiro, refletindo retração do
nivel de liquidez, o mercado esteve mois
vendedor de títulos. Os com vencimento
em outubro foram cotados entre 53.25% e
51.70% e os com vencimento em novembro negociados no faixa de 51,15% até
50.60% de desconto ao ano. Os financiamentos Over night estiveram procurados,
com suas taxas osolondo entre 97.20% e
94.80% ao ano. com o média dos negócios
o 93.60% ao ono. Segundo os operadores,
o recolhimento de CrS 9 milhóes do PIS e
CrS 3.100 milhões do FGTS do grupo 1
pressionaram ainda mais o custo do dinheiro. Hoie. as instituições ocreditam que
os financiamentos seiam mais equilibrados. já que as instituições financeiras poderóo contar com os CrS 17 bilhões do
resgate de LTNs. O total de operoções
somou CrS 233 bilhões 738 milhões, sedados da Andima. A seguir, as
gundo
taxas médias anuais de desconto de todos
vencimentos.
os
Vencimento Compra Venda
13/05 96.00 88.50
15/05 92.00 89.75
20/05 62,75 60.50
27/05 61.00 60 05
Dólar
Londres — O dólar norteamericano subiu, ontem, em
relação aos principais mercados cambiais da Europa. A alta do dólar se deve principalmente à vitória do candidato
socialista francês Mltterrand
no último domingo, e também
devido às altas taxas de juros.
Os operadores disseram que
em Frankfurt o dólar mantevese em alta em virtude do apoio
da Alemanha Ocidental à
moeda francesa. Os únicos locais onde o dólar apresentouse em baixa foram Zurique e
Tóquio onde o dólar fechou a
218,40 contra 218,60 na véspera. Em Zurique, o mercado fechou a 2,0690 contra 2,0753 no
dia anterior. O dólar caiu 10
dólares em Londres encerrando suas negociações a 481,00
dólares a onça em Zurique,
baixou oito dólares fechando a
485,50 dólares a onça.

03/06
10/06
17/06
19/06
24/06
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

58.75
58.15
57.58
58,05
56.75
57.90
57.70
57.39
57,23
57,10
56.90'
56,65
56.40
56.15
56,03
55.80
55.60
55.40
55.15
54.98
54.55
54.10
53.70
53.25
52.98
52.50
52.05
51.50
51,10
50.00
49.00
48.00
47.00
46,00

58.30
57.70
57.13
56.30
56,30
57.40
57,25
56.90
56.78
56.65
56.45
56.20
56.45
55.70
55.56
55.35
55.15
54.95
54.65
54.53
54.10
53.65
52.80
52.63
52.15
51.70
51.15
50,60
49.25
48.25
47.25
46.25
45,25
45.25

Interbancário
O mercado interbancário de
câmbio para contratos prontos esteve equilibrado, com volume regular de negócios. As
taxas para telegramas e cheques situaram-se entre CrS
82,75 e CrS 82,90. O bancário
futuro esteve oferecido, com
volume regular de negócios
realizados a CrS 82,94 mais
3,15% ao mès para contratos
de 30 dias e a 3,50% para contratos de até 180 dias de prazo.
Bolsa
Londres — A Bolsa de Londres se mostrou pessimista,
ontem, em virtude de uma nova alta das taxas de juros norte-americanas e devido à baixa da Bolsa de Paris. O índice
dos Valores industriais baixou
em 13,4 pontos e terminou a
553,5 pontos.

Taxas do Euromercado
A to*o interbancório de câmbio de Londres, no mercado do eurodo'or, fechou ontem,
poro o per.odo de se>s meses em 18 7/8% Nas demais moedos foi o seaumte o seu
comporromenfo. segundo dados do Banco Central
Praro
D6lar Libra
Marco Fr. Sui^o Fr. Frances Florim
1 nnes 19 3/8 12 1/8
12 5'8 9 7/8 17 113/8
3 meses 19 1/2 12 5/16 12 15/16 9 7/8 16 3/4 11 7/8
6 meses 18 7/8 12 7/16 12 15/16 9 7/8 16 3/4 12
12 rreses 17 11/16 12 9 16 12 13/16 9 3/4
)2 1/8
OBS Ta»as volidas portir dos proximos do;s d*as uteis
Taxas

de cambio
MOEDAS COMPRA VENDA REPASSE COBERTURA
82.530 82.940 82 650 82.560
94.941
Dolor Austral-ano 93.762 95.033 93.899
Libra EsterKno 171.67 174.25 171.92 174.08
Ccroo Dmamarqueso 11.393 11.550 11.410 11.538
Coroo Noruegueso 14 485 14.680 14.506 14.666
Coroo Sueca 16.803 17.029 16,828 17^013
Dolor Canaaense 68 512 69.284 68,612 69.217
Escudo Portugues 1.3556 1.3739 13575 1.3726
Florim Holondes 32.261 32.701 32,308 32.670
Franco Belgo 2.1972 2.2225 2.2004 2.2204
Fronco Frances 14.902 15.105 14.924 15,092
Franco Sui^o 39,691 40 229 39.749 40J 90
len Jopones 0.37440 0.37947 0.37495 0,37910
bra Italiana 0.072230 0.073301 0.072335 0.073230
Marco Alemo 35,926 36,427 35,979 36 392
Peve'o EsporHo'o 0.89996 0 91037 0.90127 0.90949
Xei.m Austrioco 5.0822 5.1417 5.0896 5.1367
As to*as aemo formo f>xodas onte. oeio Banco Cen1 ral. 16h30m do Pio. no
fecHor-ento do mercado de câmbio bras^e.ro As demes. to>mom ãspor Dose as cotoçòes
do
fecnemento no mercodo de Novo Iorque.
Em U5S Em CrS Em USS Em CrS
Argertino 0.000319 0.0265 India 0.1200 9.9528
Bo'i.'O 0 0408 3,3640 Lioor.o 0.2288 18.9767
B'oi'l 0.0121 1,0036 Mexico 0.0417 11.7526
Colomb.o 0,0193 16008 ffu 0.002458 0.2039
Equaaor 0.0332 2 7536 Sul do A'mo 1.1968 99,2626
G'k.o 0 0180 1.4930 Vene/uelo 0.2330 19.3251

Chicago • Nova Iorque — Cotações
futuras nos Bo'sas de MercadoriafcJe Cfíicago, Novo Iorque e Londres. orfíèSt.' '
' ¦
DIA
MÊS
FECHAMENTO
ANffctc»
~ ¦ ¦
AlGODAO (NI) ^ ; ,
etnti de US$ por libra pMt^ { ,
82.80
Jul
:'B2.62
80.80
Out
79.50
Dez
WS
1,55
81.00
Mar
Mai
-+M.60
82.30
83,30
Jul
83.05
Out
3?.çõ
COME (NI)
cent*/ libra (454 gr») w^ ,(
Mai
79.90
,.79 40
Jun
8070
Jul
82.00
•61 J5
Set
84,55
Dcr
88 80
Jan
90.25
Mar
92.75
Hlf0
ÔlíO DE SOJA (CHICAGO). . .
centtI libra (454 gr*)
Ma.
216.50
Jul
220,00
Ago
221,50
Set
223.00
Out
224.50
Dez
230.50
Jan
233,00
MIIHO (Chicago)
unti/btilh»! (25,44 Kgí^'
mai
340
350
jul
set
360
de/
365
mar
378
mai
386
SUCO Dt LARANJA (NI) ' .
centt/libra peto *
mai
141.50
—140.55
•TH45
146.40
iul
'i%r,ío
set
148.60
nov
149.30
149.10
ian
148.10
"ttlUo
mar
149.50
mai
149.90
fAREIO DE SOJA (ChkooajT* '' 1'
dóJare«/tonek>da
*^719 80
216.50
Mai.
t*f$l.90
220.00
Jul.
Ags.
*.254,30
221.50
Set.
223.00
225 80
'¦"25»
224.50
70
Out.
"<*281.80
230 50
Dez.
•..28S.90
233,00
Jan.
*1 '
SOJA (Chicogo)
dólares/tonelada gmu f <
»cm ^50
737
Ma..
759
Jul.
.«ss r,o
Ags
. „ 778
767
772
784
Set.
787
Nov.
«« P97
806
Jan.
uoé ei7
Mor.
840
829
H
TRIGO (Chicago) ¦3** I
dólares/tonelada WMWf t
Mai.
340
350
Jul.
Set
360
Dez
365
378
Mar.
Mai,
386
ITlgi
Nl loodm,
Mt5 c#nt»/libra peso libra/t. mi {
Fech Dia Arrt Fech Die Anf.
AÇÚCAR ;
Jul 14.30 14.58 171,90-««í| •*-'
177.50
Ago
-i—
Set 14.65 14.95
Out 14.90 15.30 173.St>''¦W.OO
Jan 14.95 15,48 175,50-^0,50
Mar 15,51 15.86 179,75 184.50
Mai 15,70 16,15 181.25'"Tíi.25
Mo.
Jul
Set
De/
Mar
Mai
Mai
Jul
Set
Nov
De/
Mar
Ma.

CACAU '*909
:
1766 1785 897
1839 1855 909 *«iP25
1905 1918 928 - 944
1971 1.990 951
997
2 034 2 050 970
2 074 2 090 989 v iq.04
CAFE
"
1,26 U7 10.51 J0.52
1,27 1.27 10,64 -M0.64
1.26 1,27 1065 -.-10.65
—
10.55^9,54
—
1,24 1,25 —
1,23 1.23 10.50 **"<1(148
1,23 1,23 10.41 eM0.44

Metais 11
11
Londres Cotoçòes dos meto-s 9931 Lon
dres. ontem;
1
Alumínio
'"iíoo
ú v.sio
61,90
três meses
63.90
Chumbo
o visto
33,15
MU
trés meses
33.95
Cobre
.,:Já t »
a v.sto
83.30
"85.75
trés meses
85.70
Eitanho (Standort)
WN* I »
á v.sto 69.90
«4CX9S
trés meses 61,80
—41,85
Ettonho (High grode)
a v.sto
60.90
SÍW95
trés meses
~«4l,85
61.80
Niquel
' "jlítO
o visto
31.05
trés meses
*30156
30.80
Praia
•v* I I
o visto
527
5/8
trés meses
WS 344
543.5
Zinco
a vij<a
41.80
trés rieses
42.75
11
m>i2t80
Ouro
_ <is'a 481 OOIlondrísl, 485.50 (Z^inje).
São Poulo (Deg-ssa lingote de I 000 aramói) OJ 1 269.00comp.osOS T^ücíob
vendo
«
Noto Alumínio, Chumbo, Cobre, Etfanhq,
Niquel e Zinco — em libras por to'neiadas.
Prata —¦ em pence por troy
g)1
Ouro — em dólares oor onço(31103
(31.1039)

JORNAL DO BRASIL
Empresas
6a-feira

para

?

quarta-feira, 13/5/81

formalizam

proposta

comprar

Cobra

? i" Caderno
Sào Paulo — As trés empresas nacionais
privadas que desejam assumir o controle da
Cobra-Slstemas e Computadores formalizarão
suas respectivas propostas, na próxima sextafeira, ao Secretârio-Geral do Ministério da Fazenda, Carlos Vlacava, em Brasília. Essas empresas admitem assumir também o passivo, no
valor de Crê 6 bilhões.
As pretendentes sáo a Compart, dos Srs
Marcos Vlanna, ex-presidente do BNDE e Carlos Augusto Rodrigues, ex-presidente da Cobra; a SID Computadores, Grupo Sharp, do Sr

Mathias Machllne em associação com o Bradesco (31%); e Docas de Santos, do Grupo Guinle.
As propostas foram entregues à Caixa Econòmica Federal há uma semana e, na sextafeira, na Secretaria-Geral do Ministério da Fazenda, serào formalizadas na presença do Sr
Carlos Vlacava. Os dirigentes das três empresas em contatos com a EDB — Eletrônica
Digital do Brasil, que detém 397c do capital e é
constituída por 11 bancos brasileiros e duas
Bolsas de Valores (do Rio e Sào Paulo), foram
cientificadas de toda a situação da Cobra, nos
seus mínimos detalhes.

A EDB havia-se comprometido com o Govemo de buscar um sócio privado nacional
para a Cobra, depois de se recusar a assumir o
empreendimento. Em carta enviada às autoridades, a EDB explicou que "uma das falhas na
administração da Cobra se devia ao fato de que
ela náo era ligada a órgôo algum do Govemo.
Seus dirigentes náo sabiam a quem se reportar".
Entre os principais bancos brasileiros que
participam do capital da Cobra, com 39%, estão
o Itáu, Bradesco, Noroeste, Bamerindus e Crtdito Nacional. A empresa que adquirir o contro-

f3
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le acionário da Cobra ficará com 61% do seu
capital.
Se for a SID Computadores, ela se transformará na maior fábrica de computadores do
pais; no caso da Compart, contara com a colaboraçào do Sr Carlos Augusto Rodrigues, que
na Cobra realizou a que foi considerada a
melhor administração da empresa; e a Docas,
que jâ possui uma estrutura de produção de
componentes sofisticados tecnologicamente, o
que verticalizaria sua fabricação de computadores.

<
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Explicativa n? 5.
5.
AueJitAi«s somente atrav^s
MARTINS BASTOS
através de muito trabalho e da corretaperiodo
FLAVIO BASTOS TELLECHEA
Em imobilizapfles
imobtlizações tecnicas
aplicacSo
técnicas foram aplicadas Cr5
na
aplicação de uma tacnologia
,« FRANCISCO
tecnologia avangada
Cri 96 643 mil.
avançada na
mil.
IP.
i« PEDRO^.
, FLAViO
cultura da terra,queteremos condnpfles
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seu
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Cr$
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alimenCrS
mil.
a ir» rr>nPc
A
TELLECHEA
BASTOS
TELLECHEA
toa
BOLIVAR
tos e anergia
BOLÍVAR
BALDlSSEROTTO
energia renovdvel.
renovável.
baldisserotto MOURA
Recuraos
Humanos
ROBERTO
Recursos
Humanos:
SÉRGIO
SILVEIRA
SARAIVA
PAIVA LEITE
Segumdo
CLEANTHO
DE
Seguindo asta
esta onentaclo,
Fertisul continue
onentaçio, a Fertaul
desenvolvendo
continua
seus projetos voltados 4è producJo
A Companhia dispendeu em programas de treinamento.
insuprodução de .nsutreinamento, desenvolvimento e de alimentacJo.
alimentação, parafuncioPEd'^GOUVEA^V^EIRA
JOAO
FILHQ
PEDRO
para funooJOÃO
GOUVÊA VIEIRA FILHO
BALANQOS
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
F~
EM
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA
milhares
DEMONSTRACAO
(Expressos em ——milhara^ de cruzelrosl
cruzeiros!
(Expressoa
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EXERCÍCIOS FINDOS EM
OS EXERClCIOS
ATIvrl
ATIVO
PASSIVO
lt»H'
mühsrss 69d« cnjz**ro«l
— ¦ em
ICxpr—¦¦
sm mWMna
cruzsíros)
31.01.81 „ . 3131,J7.ao
07 80
31.01.r1
31.01.81
31.0780
3i.07.90
~
iiinn
31 mm
31.01.t1
3107JO
If m—Ml IRaclsssrficadol
18 raw) m.rl.i.MnllI
muni llUciaasmcadol
l««• meees!
IRaciassificado>
ltme.e.1
RECEITA
|R«cMfkad(l
VENOAS E SERVIÇOS
RECEITA OE
ORCULANTE
DE VENDAS
CIRCULANTE
SERVICOS
CIRCULANTE
CIRCULANTE
Venda
de
°"X)U,°S
produtos
687 1010 570 SS
8 125 687
625
Fomecedores
DoponiMidade.:
Fornecedores
Disponibilidades:
S
1 032 TO
1 -»1 <»
1.032
373 1.391
962
Venda de services
serviços
6 6.923
323 11.171
11J71
Empresas coligadas
coligadase/ou
e/ou controladas
controladas
Venda
Caixa
2 334
2.934
88 (19y
Caixa
099
106
33.106
431
"aceilabruta
Adm,n,stradoreseacionistas
Receita
Administradores
bruta
e
acionistas.
132
610
10.581
798
8
8.132.610
10.581
796
1
1.312
397
312
Depbmoabanciriosivtsta
Depósitos bancários àvwta
397
..
224
«1
300 431
325 224
nstituic4eslinanceiraslNota21l)
Menos:
Instituições
financeiras (Nota 2b)
26 066
Tilulosee valores mobiliános
Títulos
066
moMiAnoslNotaSbl
5969 380
380 Menos^
(Nota 2b).
663 283
2S3
999
999.620
620
—Twk
Vendas
canceladas
Impostos
a
1220
pagar
M21
642)
(188.714)
1188.7141
794.781
54
794.78,
54
386
VendascanceaCM
966
^postmapagar
»i-0'3
1.300 482
482
991 613 1.300
Impostos sobre vendas
Obngacflessociaisapagar
Obrigações sociais a
(71 588) (101
(101.134)
134)
26.103
Impostossobrevendas
171.589)
26.103 1717
ProvtsSo
Provisão para impostopagar
sobre a renda (Nota 2J)
2SI
Receita liquida
107.711
107.711 431
431 084
7840398
Direitoa
reeüzáveis:
577
Receitaliquida
7 840 399 10.313.948
Direitos reelizAveis:
10 313 948
577
Ordenados
e
sal^nos
a
salários
DOS
pagar
PRODUTOSE
49949
pagar
SERVICOS
VENDIDOS
CUSTO
PRODUTOS
49.949
40351
40
E
SERVIÇOS
VENDIDOS
14
740.039)
351
CUSTO
Contaaareceberdedientea
(4.740.039) (5.863.623)
Contas a receber de dientes
15.863:623)
5 353 549
549 3.795.280
3.795.280
"TlOOjeO
I
Comissões a pagar
146 633 100.274
109
tucrobnito
Contaa
Contas a raceberdecoligadass/ou
receber de coligadas e/ou controladas (Nota 2c)
54.992
>5o!524
SSS
S
Lucro bruto
54.992 150.524
3.100.360 4.460.325
Dividendos a pagar
7838
1.500
Pro>nsloparariscosdecr^dtto(Nota2dl
Provisão
riscos de crédito (Nota 2d> 2c j.
1171
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(117.206)
para
1117.2061
DEEQUIVAL^NCIAPATRIMONIAL
111
RESULTADO
DE
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(11
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w^SL'm'lWnt.Vhl
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(Nota
1b)
142,161
142.161
280.000
Duplicatas descontadas
280 000 DESPESAS
OuetaMadNCOfltadM
DESPESAS OPERACIONAIS
(717 4931
Parliapa^espropostos
Participações
eslatutdnas a pagar
estatutárias
EsloqueslNota.
pagar
Estoques (Notas2a2«a31.
a 31
3333215
4.6S6.641 3.692.1G8
215 5454 634
4.666.641
Oespesas
3.S2.1C8
534
1836(836.148)
Despesas com verdas
vendas
1481 (111 166 366)
3661
Freiesapajar
— •••.¦;
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Adiantamantos
Adiantamentos a tomecedorea
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58
112
27
SB.
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50.224
27
549
Resultado
53.7B1
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50.224
53.781
549
oceracfies financeiras:
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Programa de Integração Social a pagar
TftulosevaioreBmobili^noa(Nota2bl
Títulos e valores mobiliános (Nota 2b)
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872
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54
financeiras
76B.081
financeiras
54
982
Despesas
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768.081
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982
11
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11176
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(1
966!
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(1
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Financiamentodeimportacaes(No«»fll
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2J)
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a
recuperet
Impostos recuperar
081 5.076643
6.027081
linanceiras
706706 094
Receitas financeiras
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20.210
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28.974
28.974
432 222
094 432.222
Bancos conta devedora
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496 D«pesa.
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11.883 5.367
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Ca^^S^TSracJo
Cartas de crédito • exportação
28 487
Remuneração
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(14
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4661
466)
(17
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10 783.621 8.290.120
117 860)
8601
10.783.621
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683.060
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Estoques
entregar
17.899
899 38.961
38.961 Cr$
46.501 mil(excluídas
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AmorturagGes
_
7
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3.432
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EXIGlVEL A LONGO PRA20
Amortizaçáodeágiosedesâgios
862
PRAZO
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Instituições financeiras (Notas 2h e 7)
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1
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SC.
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318
89
89
834
Lucre
834
5Q3~256
2~3Bflffl4
1
503
256
2.368
884
Provis3o
Provts3o para imposto sobre a renda (Nota 21)
2J)
. .
RECEITASna NAO
NÃO OPERACIONAIS
322.371
322.371
391
391 713
713 RECEITAS
Total do ativo circulante
circulante.
12.304.787
10.324.927
Arrendamento
12.304.787 10.324.927
mercantil
mercantil
_ _
Ganhos na aiienacio
alienação de bens do imobiluado
imobilizado
198 19822 946
3.589
Ganhos
3
589
—.
2B28604
investimentos
Ganhos alienapSo
alienação de mvestimentos
Totaldopassivoexigivelalongoprazo
Total do passivo exigivel a longo prazo
004
402
402.989
gpg 486.136
SffiT* Ganhos
—
Outras receitas não ooeracionais 3
REAUZAVEL
REALIZÁVEL A LONGO PHAZO
PRAZO
03 6.114
6 ,14
3029
PATHIMONIO UQUIDO
PATRIMÔNIO
LIQUIDO
OESPESAS
NAO
OPERACIONAIS
Caoitai social (Nota 8)
Contas a receber de clientes
1.000.000
1.000
2.250
7.544
000
Perdas na alienação de investimentos
•»,
1103)
Capital a integralizar
Provisão parsrtscos de crédito (Nota 2d)
16 774) (139 257)
(67) (226)
Resultado de equivalência patnmcnial ...
(4.827)
Empresas coligadas e/ou controladas (Nota 4) .
200.072
4,431
993
226
860
SALDO
DA
743
CONTA
OE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
1460
968) (346 636)
ZJMM
=Mz«
,^S
Depósitos compulsórios e judiciais
3.906 10.294
^
Reservas
tl
de^ S0'Lucroanlesdoimpostosodrearenda
capital:
imposto
Lucro
antes
renda
do
incentives fiscais
sobre
a
fiscais
Oepdsitps
Depósitos para incentivos
066.421
1
066.421
2.046.084
2
046
084
40 834
50
686
50.686
40834
XTT„,V
1
Agio na 3ubscnçáo de ações .
441 952 400.000
PROVISÃO PARA IMPOSTO SOBRE A RENOA
RENDA
14X082)
Emprfatimos
<430
Empréstimos compulsdrios
compulsórios
1823 290)
082) (823
2901
• U1S,
8E8 27.037
868
27 OT
,SS ?° PROVISAO
113.5491
(13.549) (278.514)
1278.5141
Lucrodeooisdoimtxwiosobrearenda
^Jtros
3 473.121
Outros
imposto
renda
Lucro
depois
do
.
,2, 524
524
^Agio a integraüzar
sobre
a
625.339
1
222
794
625.339
1.222.794
428 403 121.486
428.403
121.486 PARTICIPATES
¦
_
PARTICIPAÇÕES ESTATUTARIAS
ESTATUTÁRIAS
. . do. capital realizado
T do atlvo
, prazo
CorrecJomonetlina
monetária
reataldo
Correção
Total
.
longo
ativo realiz^vel
realizável, a loogo
748.519
451.179
De
307.826
748.519
451.179
438
307.826 9090.438
prazo.
«ui
empreoados
De
empregados
HB*ll
i»
S
(18.761)
(36
684)
C°rrec3o
monetária do imobilizado
imobilizado
Correção monelfiria
257.663
257.653
211
211 038
De administradores
038 DeadminStradores
465 (17.860)
(14.456)
-^15
Manutenção do capital de giro próprio...
487.912 399 638
PERMANENTE
Lucro liquido do exercício
TT^o
582.123 1.188.280
R^r^r,^Kr0prio:::::-;:
Reserva
imobilizado
especial
do
288.197
236.066
Investimentos:
Subvene**pa,„nve„:-ner:o,
Subvenções
investimentos
ação
Lucro
para
por
Cr»
36.153
19662
0.59
I
0.58
1.17
36'53
19.662
Lucroporadto
^SS^e/ouconrn*«J»IN«»2f.Sl
Em coligadas e/ou controladas (Notaa2fe 5) .
339.647
339.647
257
257
688
688
1.439.069 AsAs nptas
2.246.837 1.439.069
notas explicaiivas
integrante das dempnstracCes
s3o
Emoutrasemp»-asas
1.409
explicativas
sáo parte mtegrante
Em outras empresas
'
demonstrações fmanceiras
financeiras
1 409 11 333
2.246.837
333
Reservas de lucros:
lucros:
. ¦¦
Provwto
Provisão para ajusto
ajuste de mvestimentos
investimentos
(469)
(384)
(469)
(384)
Reserva legal.
. .
legal
Decorrentesdeincentivos
100.922
Decorrentes de incentivos fiscais
100.922 58.412
fiscais
58 412 OEMONSTRAQAO
4.431
4.431 3.219
3.219
DEMONSTRAÇÃO OAS
DAS ORIGENS E APUCACOES
APLICAÇÕES DOS RHCURSOS
RECURSOS
Reserva especial de lucros (artigo90 26, Decreto-lei
'B,°
Provisõo para ajuste de investimentos
(89)
(80)
™
CORRESPONDENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
^7°*.
n? 1.598/77)
:.
Tti^^^!s°'3".'nv®ren,,nt.0*:::::
Títulos patrimoniais
a.,„
23.108 18,892B
CORRESPONDEVTESAOSEXERCICIOSFINDOSEM
928
351 287
J?'
Reservas
Reservas estatutirias.
lExprana
estatutárias:
-UK Ttn
• #m
sm mllhsrM
milhar** itsto crurelrrM)
cnusiros)
346.280
262.063 Reserva
¦¦¦
Reserva para conserva?*)e
±y
melhoramento
conservação
das
instalacOes
e
instalações
716.751
.
414
716.751
414
924
924
Reserva paragarantia
para garantia do pagamentodedividendos
fmobiiuado
80
716.751
31.01.t1 31.07
pagamento de dividendos
414 924
(Notas2ga6)
Imobilizado(Notas2ge6)
31.07.80
716.751 414
31.01.81
11.257.250
924
994 821
257 250 994.821
:—
m^»MI»*l^lfk»dal
l«lllMMl
ORIGENS
ORIGENS DOS RECURSOS
(f»>c»SM meads)
RECURSOS
1 567
532 "g
907
1. 1. Das
T1
567.532
907.188
"iwl
Total do. ativo permanenie
1.256.864
1.602.530 1.256
permanente .
o^^
864
operações:
^602^530
Total do patnm^l^uido
liquido
.
patrimônio
4
797.596
3
C?
206 980
Lucro liquido do exercício 692,23
T0Uld0^°
' ,«a,°
Total do ativo
582 123 1.16B.280
"S72 248
14'42'5143
215.143 11.672
249
Total do passivo
pass vo
T42iFi43
Sut^^capital'i.
14.215.143 11.672 249
Valores que não afetam capital de giro:
Depreciações
55.214
72
As notas explicaiivas
sio parte mteqrante
explicativas sáo
integrante das demonstrações
demonstracdes fmanrpirau
.
.
,
DepreciacSes
56.214
72.014
financeiras.
As notas explicativas são Parte
integrante das demonslraqOes
Amortização de desaoios
parte mtegrante
(15(15524)
Amorti^apaode
deságios
demonstrações fmanceiras
financeiras
— -014
mmmmm
^Provisfio
Provisão para perdas na realuacte
mvestimentos
- 524) '374
realização
de
investimentos
374
Correcio
Correção monetAna
monetána do balanco
450450969
balanço
9® 346636
346 636
Despesas por ajuste
ajusta na equivaWnc»a
equivalência patrimonial
11342
11 342 gjgg
patrimonial
9 386
OnginadopelasoperacSee
1.094.114
Origmado
operaçõaa
1.084.114 1.586.670
1.596 670
Dos acionistas: pelas
OEMONSTRAQAO
DEMONSTRAÇÃO DAS
CONTAS DO
das MUTAQ6ES
mutações NAS
nas contas
do PATBIM6NIO
patrimônio LiQUIDO
líquido DOS
^'XaSod.cap..*com
dos EXERCICIOS
EXERCiÒIOS
Integralczação de capital com Agio
44a
,E229
397
397448
102229
FINDOS EM
De terceiros:
De
EM
Contribuições para reservas de capital
10
Contnbuigfies
(Express*
capital
milhar** 6móm cruzalros)
crujsiros)
(Expressa sm mHharn
913312
17 868
10913
17.806
Aumentodopassivoexiflivelalongopraio
_
Aumentodo passivo exigivel a longo
prazo
018
312.018
Alienação de rnveatrmentos
' TV
investimentos
780 97.000
S7JH
Total do
do
Alienacao
Alienação de direitos do ativo imobilizado
S3,
23.064
2531
Menacioded.reitoadoativoimobjuado
2
liquido
Capital
patrlmdnio llquldo
Capital
patrimônio
Dividendos recebidos não incluídos nas rendas do exercício.
417 1.064
1.064
social
Reserva* de
social
d. tam.il.
Reservas de Lucroe
Reservas
417
Lucros
3101.81
D.vK^osreo^osnloincluKto.nasrendasdo.iKCic.o
31.01.81
Total das orige^s
recursos
origens dos recursos
1 506
Integralizado
Integralizado capital
203
2.230.791
lucros
203 2.230.791
capital
lucros acumuiedos
acumulados (8 meses)
meses)
3107.80
Total
31.07.»
2.
APUCAQuES
DOS
2.
APLICAÇÕES
RECURSOS
Saldonoiniciodoexercicio
Saldo no inicio do exercício
860.743
1.439.069
188
1 439 069
33.206.990
2(K ' «D~ l1.365 179
907
907.188
172
Dividendos
- assembléia de 26 denovembro
propostos
142.161
Aiii-rentode
propostos
Aumento de capital com reserves-asaembWiade
reservai
_
del
142
161
280
novembro
_
979
de
1979.
de
290.000
000
m00.000
rtYl Aquisipfies
DtvxJeodos
Aquisições de direitos do imobiluado
9696 643 180.060
imobilizado
Aunvnto
Aumento de capital com reservas
reservas-- assembl&a
assembléia de 0506dede maio de 1980
1980
180.660
450 Xi;
000
realuAvel
Aumento
dd
ativo
longo
do
realizável
a
Reservnis
Aumento
Reaervtis capital«adas
capitalizadas
prazo
217
prazo
388
24
217398
24349
349
(530ffi 000)
- assembWia
2222 440 141.157
Aurrwnto
investimentos
Aquisição de mvestimentos
Auranio de capital por
subsenpfio
assembléia de 242* de julho deda 1980 ....
141157
132 483
132
483
7^ AqursicSo
132.483
60.743
• assembl^ia
Agk.
Redução do passive
Agicnraa subscripio
apdes
exigivel a longo prazo
subscrição deporsubscnçio
_
de 24 de julbo
ações-assembléia
82.147
passivo exigivtH
1980
prazo
264 966
82.147
julho de 1980
966
264 966
121
486 RedupSo
966
121.486
ContnbutpSo
Contnbuiçáo para reservas de capital
_ _
recursos
das
aplicapSes
Total
dos
recursos
aplicações
10.913
10.913
779
10
560
17
10.913
913
560.779
806
606156
866
Total
156
866
Correção monetária do patnmõnio liquido
531
899
200 382
531.899
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE UOUIOO
732.281
753 463
3. 3. AUMENTO
732.281
463
LIQUIDO... .
945*424
945' 424 "1 1 624
636
624.636
LucrpitquwodoexercKio
L^^^u^d^e^k:^
Lucro líquido do exercício
^
¦
MODIRCAQOeS
592.123
NA
POSiqAO
4.
MODIFICAÇÕES
RNANCEIRA
888.260
4.
592.123
POSIÇÃO
FINANCEIRA
888.260
592.123
592.123
Subtotal...
Subtotal
Ativo circulante
993
226
2.246.837
1.107
570
592.123
4.939
570
756
592.123
3
206.990
Ativo
3206.990
Dwtinapikj
No
Deitinação proposta dà AGO:
A
GO:
início do e*ercicio
No micio
exercício
10 324 927
927 22 566
586 258
Reserva legal
legal
29 606
129.6061
exercício
129.606)
606
12 11.12 3CW
158.412)
NoNo final do e*ercicio
787 10.324.927
10 324 927
(58.412)
30* 787
Reserva para conaerva^ki
conservação e melhoramento das instala^fles
instalações
210.178
1210.1781
210.178
(210.178)
1414.9241
Aumento
(414.924)
Aumento
do
circulante
ativo
circulante
m
1.973.MJ
979
1
7.758.669
860 7 758.008
Reserva para garantia do pagamento de dividendos
-dividendos
<»4l
_ Passivo circulante
210.178
210.178
(414
(210.178)
(210.178)
(414.924)
Dividendos
apAo do capital social
0.15 por ação
_ _
Cr« 0,15
propostos: CrJ
social
Passivo
161)'
(142
(142
(142.161)
No início do exercício
Reservas
Reservas
123
7
1.846.089
900
_ _
123 1.846
_ _
960
089
_ _161)
ma-xo
No.mciodoexercicio
No final dodoe,Wcloo
exercício
9.014,569
9014.568 7.980
7 980 123
Saldo no fim do exercício
exercicio
]') 333'^
il67m
Z".
Nofi™
4797
4.797.595
595 4™^
•
3.206.990 THW¦
. 1
Aumento do passivo arculante
Aumento
^ 2 246~837
circulante
1 034 436
436 6.134.034
6.134.004
Aumento do capital circulante
945945
.
circulante ...
424
624 SK
J demonstrapies
. explicativas
424 1 1 ^
636
AsA notas
?!"
s3o
integrante das
sáo. parte mtegrante
demonstrações fmanceiras.
financeiras.Aumento
As notas explicaiivas
integrante das demonstracOes
explicalivas s3o
sáo parte mtegrante
demonstrações fmanceiras
financeiras
NOTAS EXPUCATIVAS AS
ÀS DEMONSTRAQ0ES
RNANCEIRAS LEVANTADAS EM 31 DE JANEIRO DE 19B1
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
""
19B1
<11 ProvlUo
NOTA 1 - APRESEMTAQAO
Provisão para
rise
riscosOS de crédito
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRATES
cr*dtto
|l
Financiamento da
DEMONSTRAÇÕES
hnporlafAn
pari
RNANCEIRAS
de importações
FINANCEIRAS
F®
*'a) AA ammtiWia
Foi c3)culadacombasenata«ade3%
calculada com base na ta«a de 3% sobreoasaldosdecontasareceiier.
extraordinária de aoonistas
assembléia geral antraordinana
raalizada em 19 de janeiro de 1981. alteroo
acionistas
A
realizada
reeatrar
registrar
empresa
sobre
oa
saldos
adota
receber.
de
contas
alterou
comoromissos
Omontanteapuradot
do
os
montante
a
a
data
linanciamento
encompromissos
O
ende
conA
financiamento
apurado
é
concontratos
de
de
cimt*o
câmbio
de irmoructe
canamemo do exerctoo
cerlamento
siderado suficiente
exercício social deda 31 da
sulicienle para cotjnr
cobrir eventuais perdas na reafaacJo
31
realização daqueles créditos.
Conaequentemente. as
de cade
cada ano. Conseqüentemente,
aa
creditos.
garantidos
valor inclusive encargos
promissórias pelo seu valor,
garantidos
por notas promis»Sries
encaroos ate
sen vencimento.
v»ncim«ntnirrçxxtações
atá o seu
Estas endemonstracGttfinariceirasericerTacte
demonstrações financeiras encerradasdeemjulho
Eatoque.
cargo,
ldedeparajaneirodedejaneiro
Estoques
«l
3
31
abfangemum
1981
deseismeses.
abrangem
um
vincendoa
cargos
vincendos
de
seis
meses,
o
sfc
rwistrados
são
registrados
o
periodo
integrante
período
wnconti
mtw,«it.
em
conta
do
apneacoes
oe
de
aplicações
de
recursos
oesce^
em despegrupo
lavado em consideracflo
deva aer
consideração pera
aar levado
de comparabHidade.
que odeve
eíeitco
comparaMidade.
Os estoques estio
estío demonstrados ao custo rnMio
para efettos
de
médio
labrlcacio.
aquis-Jo
ou
de
labricaçjo.
aquisiçlo
As
imoonaclSe.
importaç«es
em
sas.
em
a
b) Até
exerefe»
8Pfwentava
anterior
0
v3kx
empresa
apresentava
^
dividendos
o
valor
mtegrado
dos
ao
integrado
andamento
estio
demonstradas
patrimdpropostos
estão
custos
especrficos
incorridos.
patrimõespecíficos
Esses
polos
custos.
Iwuidos
pelos
de
irroosiuata
custos,
líquidos
ccrnni
irrçjcsi
cc
i
iu"ra°!I!t#n0f
~
3
NOTA
ESTOOUES
nw
ESTOQUES
nio liquido vtsando
voando evrtar
registroa contdbeo
evitar datorpfles
distorça»* not
no* regwtros
tos recuperados, n3o
contábeis das
dai empresas cdigadas
am psos de mercado!^
não super
coligadas e/ou
e /ou controladas
N0TA
mercado.
superam
controladas
ocasiio
ocasião do cilculo
cálculo dos mvestimentos
investimentos atrsvAa
fl Invsstimentos
por
através da equivaldncia
Investimentos sm coligades
No presents
exercicio.
coligadas s/ou
,Expresso em mimarea
patrimonial.
a/ou controlades
exercício,
controladas
presente
milhares
os drvidendos
dividendos propostos são
sAo apreasntados
no passivoequivalência
Foram avaliados em
apresentados
r»apassivo
circulante.
Desta
ao
custo
manetra,
na
forma
as
empresas
maneira,
legislacSo
coligapatrimonial
legislação
coligapatnmonial
comercial
s
tributdria
prescrita
edtsposifc*prssso
pela
e
tributária
edisposioede cruasiroe
cruzeiros
daa
das e/ou controladas partiopemes
ao calcularem a equivatfneia
cfles
estooelecidas pela ComissAo
de Valores MobiJiAnos.
efies estabelecidas
levarão em conta o valor
equivalência patrimonial levarfto
resultado da svaliap5o
valor
Corrwsío
participantes
0
Mobiliários.
tem
como
avaliação
lem
contraprnri
contraProdutos
acabados
dos dividendoe,
1
doa
dividendos, mediante
resultado
uma
conta
o respectivo ajuste no patrimiJnio
1
260 540
de
operacional, ou,
partida
líquido da coligada e/ou controlada.
variacio na partiapapio
ou. quando decorrente de variação
controlada.
patrimônio liquido
per~ para revendas
participação
per 1499
Mercadorias
revendas .
1.499
centual, uma cpnta
resultado
ado nSo
conta de result
Mercador.as
não operacional.
operacional.
Matérias-primas
722
al imobilliBdn
Matenas-primas
2 2 490
490.722
Imobidzsdo
Material
de
embalagem
NOTA 2 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS
215.573
Está
demonstrado
ao
custo
de
aquisição
ou
construcão,
menos
deprecia
acumulada,
corrigidos
cão
Materiais
diversos
'
'
!
!!
:
!
!
!!
Na elaboração des demonstrações financeiras, merecem destaque "as "BUintW
!
:
!!:
CCn,ib™
ImSrt^rliamento
seguintes práticas contábeis:
100
867
monetariamente.
As
depreciações
são calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição corriImportações em anoamentc
andamento
a)y Corrspao
Correção moootftrla
monetária das demonstrspO«s
demonstrações financelres
financeiras
627 440
627.440
com base em taxas prevtstas
legislapdo
legislação tributina
oonapcesem
tributária.
gido,
As domonstrapoes
demonstrações fmanceiras
financeiras expressam os efeitos da correpJo
correção monetAria
monetária das contas do ativo permahi gKj0_
Institulpdes
perma4
Instituições fmanceiras
financeiras previstas pela
nente ae do patrimdnio
liquido
líquido com base na variacio
ReajustAvew
variação do valor nominal das Obrigapdes
do
Reajustáveis
do
Obngações
patrimônio
^ índices de correção mone¦¦4 696 641
Os emorestimos
empréstimos, todos em mo«»da
moeda narionai
nacional, «irnnrmm
encontram-seo> ,„iai,,a^>_
atualizados aos
Tesouro Nacional cujo resultado liquido encontra-se
tnCOn'r"' reflMid0
NOTA
refletido noTO nmjlUd°
"°do "e,C'C'°
4
resultado
EMPRESAS
exercício.
COLIGADAS
=0NTR0Lft°t!
E/OU
CONTROLADAS
<*"*
térie
vigentes
1981.
de
em
31
de
refendos
0s
encargos
dos
referidos
Os
emprteti^slloTon^l^Zi
Ss°^1t«
,an«ro
empréstimos estão contabilizados
janeiro
"qU"JO
b)b)
Títulos e vetores
nl"
mobiliários
Os créditos aa"longo
de empresas coligadas e ou controladas, correspondem a saldo de contasem função do
decorrido.
Estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescidos ^
dos ™ndim<l",OT
a^lendos.
correntes com exceçãoprazo
rendimentos auferidos.
tQ9 mil representado credito aberto sujeito á correção monetária b«de CrS 187 li89m.lrepresentad^VSSStoab«osuieito4corr«3toTOS5SlS!
n Provisão para prazo
imposto
correntescomejcecSodeCrS
sobre a randa
renda
poatoaobria
C'c)I Contas a receber da coligadas s/ou controladas
no
seada
valor
nominal
da
ORTNejurosde
ORTN
e juros de 12% ao ano.porEstes
crMitos
créditos vmMWl
vencem em 31^te^jn^o^e19B1.
A
31 de junho de 1981.
prov^alm^o0^,^
constituída com .ase
provisão
para impostonãosobre a renda foi consmu^a
base em 36%
finsthburtnos
seada ~
fins tributários
35% do lucro par,
paradessa
O toldo corresponde a vendas efetuadas á empresas coligadas e/ou controladas, em
wncondigi5esdep„.
condições
de
preacrescida
restituivel
de
adicional
na
forma
de
legislação
5%
incluindo,
da
vigente
5
forma,
INVESTIMENTOS
NOTA
vaEM
COLIGADAS
E/OU
CONTROLADAS
iguaia isás vendas efetuadasaoutr
efetuadas a outrosos cUentas.
dientes. Sfc
razão pela qual#ctesrttaJdo
crculanCOco e prazo iguais
qual é classificado no ativo circulanlores para aplicação em incentivos focais. Os incentivos fiscais sào^0TA
reconhecidos
contabilmente
investimentos
¦
Os
em
empresas
quancoligadas
ou
controladas
e
mutações
e
as
respectivas
de
suas
contas adio
do do efetivo recolhimento, tendo como contrapartida uma conta de reserva de capital.
representados no quadro anexo.
_J1
STO^'^¦^g^rK^a,.^con,,oiadas.Mmu,acaCsd.^3s,WWcWMcon«Mao
NOTA 6 - IMOBILIZADO
Ejtpresso
Expresso am
em mllharea
milhares
de cruzeiros
INVEST1MENTO
INVESTIMENTO EM EMPRESAS COilQADAS
COLIGADAS E/OU CONTROLADAS
Terrenos
CONTROLADAS
Terrenos
135
788
(ExprMso*
(Expressos sm milharM
milhares dsde cruzslros)
Edificios
668 658.067
cruzstros)
Edifícios
0ff7
HacaMu
Benfeitorias
59 59 668
Benfeitorias
lpiraK«a
NKlw hftlw
lp*a%a It*-Welu-tatse-Mha-M *adiass MWw
instalaptes
1 268
Maquinismos
e
instalações
Maquinamos
268
269
OMMren i (KG)
S+cm
Iuqts Admtnmmia
S*csn
Isaqrs
A4mmiitr^ti
(SP)
(hemes
Q*mu
AdmimstracJe
e
utensflios
93*592
Ommcs
(RS)
Móveis
*»»aiitinhi
Oswicsi
utensílios
OmskiTlU<
(SP)
582
Veiculos
56 9356 668
T|U* MOvets
FwWe
H*4u
Festal*
HeMia Mmimss
Prsdam N«ii
PrteawmA^ncoNm
A$ncaHur« •
fowp—asm
freSstts
Gsr« Gar*
• E^wp—»m frsdetas
Veículos
Gtrg Isapaoa
•pawia
Ckarraa
A«ncslss ¦• P*u*u
iNsstn*
»m»a Afnolas
teuaru farttc^a^M
ParttojacSas Patlci#a^*s
PaUu#aMe>
torfesthais Ommem
Oainn
materials
Ommaa S/A
Ferramentas
e
Nartfnta
Brts4
materiais
is
diversos
12
Norts
da
Nardests
Norts
Brts*
310111
FerTamentas
diversos
.
de
318111
244
12
*/A
Udi.
Utta.
Ilia.
s/A
S/A
U4a. l/A
Uaa.
usa.
uaa
S/A
Biblioteca
S/A
S/A (Sawtat)
H?*
M
Biblioteca
45*
(lames) Obrasem
i/k
451
INVESTIMENTOS:
INVESTIMENTOS.
Obras
em construcio
construcão
f41 T41.289
289
Caprtai
aocial
400
17
as"
48439
439
141120
146
29.988
K'
120
32
100
<8
706
30
30
000
100
000
100
1
1
000
6
.
000
6
649
Z36
905
E*™"0™1
649
236
500
2
426 046
SCO
0«6
PstnrTwnio
Depreciapdes
Pttnmônto liquido.
liquido:
(1168
Depreciações acumuladas
acumuladas .
11 168 796)
Os balanço
22220
424 20 ,ia69 2Xaeas538 5050703
703 20201 88M
«2
seal
127131
41023a
713)
410
238
566
1
257
250
A*uMdo
S"968
Ajustado
23
623
152.542
101
152
424
71
101
66
542
86
424
229
229
803
226
538
803
226
538 5050 703
/03 201
201 99 *254
12 8351
63}
581 NOTA 7 —- INSTTTUICOES
1
254 (2128351
£38 581
835) 42828698
a'
NOTA
VakxdasK^oucota.poourfw:
Valor das tçCe* ou cotas possuídas:
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
FINANCEIRAS
On^nAnw
Ordminas ou quotas
14 999
Os empr»timos.
emprestimos, todos em moeda naoional.
19'9 260
nacional, s3o
sào resgatavws
resçataws at*
260 4848 438
438 44 851
73 500
de*embro de 1986. ern
851
73
até
500
21
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375
99
375
99
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4
parcelas mensais
4
-^
476
14
122
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476
14
30
30
Prr«r»fKiM
. _
Prs^srsfKHMj quotas
......
trimestrais
e
anuais
ae estdo
3466
vanam entre 3% edezembro
estào sujeitos a juros pue
3466
-.
5% ao ano alem deemcorrepSo
aue variam
-.
trimestrais
correção monetAna
monetária
1717 335
__
335
_
%«jnp*mcip«cAo
% «J« participação
de
aco<do
com
a
caiculada
vanap^o
das
86.2067
11
acordo
ObrvgaoSes
Reaiusrav^is
6669
vanacío
fl
O
.
O
UOO
99
9979
Obrigações
Reafustaveis
11.56fid
1002
flO.OUOO
99
9979
3.4375
50
do Tesouro Nac.onaJ
3.4375
50
1002
71.2500
99.9990
99,9999
67
iimitada
71.2500
Nacional
limitada
a 20% ao
9990
99
99
13
9999
67
3200
2786
f
i
oooo
caicujada
3200
13
0000
6
lucro
liqufdu 111
Em
ano.
Lucro 1(prafuóol
dos
em<xestimos
prsnjoo 1 liqufdo
foram
16061
emorestirnos
oferecxJos
12
13
oferecidos
os
seoumtes
garantia
668
5741
seguintes
(3
bens
(12
8241
2
635
668
(12
15
400»
15
8241
2
635
15
8721
400)
(7)
3
(7)
8721
(5
~
Exprstso
3
906
i49tii
(40
0»i
ano
906
(4
911)
(40
0551
MUTAC0ES
MUTAÇÕES NAS CONTAS DE INVESTIMENTOS:
INVESTIMENTOS:
em
mHharea
Expresso
sm
milhares
Vsk*
invBstimsoto no micio do inertiao
Vakx do mv«:iTTwito
fa
exercício
de cruielros
cruisiros
oatrimomel
17",5?,
438
pala oquivsMncia
112 474, 385
14"S,
401 9696 427
888
427 33 264 168
386 66<0'
28 112
Iffl 33 356
imovets
JES 860
Hipoteca de imóveis
<51 ,2
3S6__451
..
4846 966
288
7X
835
M.potecade
295
835
Osa^gto
a
amortizar
.
*
(327)
16001
"5
(8
5891
(15010)
(698)
(10
°'0'
™
5<oi
5401
___
...
Ações da Companhia Brasileira de PelrMeo
Petróleo Ipiranga
Ipiranga,
1471
AaJes
u g^,
983i
(3gi3a ,47|
de
procnedade
lecapKias
propriedade
_!
Ofvidandoa r»eaO*doa
....
(-I -1 I otvKtarvjo*
da pismbuHjorade
Produtos de Petróleo Ipiranga S/S'A
Distribuidora de ProdutosdePetrdleo
8 738
8
Aoutadonoturcicio
Aqutvçlo
dd
no txsrcído
"
—21
- —'
?i
21233
239 —~~
'—
-_
Ações da Qumnca
Química Geral do Nordeste S A
2 364
2
x
21269 Acfles
1——.
™
Corrsçêomonstáns do exercício
3.779
151
1.307
1.387
1260
6
209
7
6OT
7.151
1
18
750
260
18
750
7
7
Notas
347
PrO.-iss6.as
%
741
347
37
~74~1
"i00
10*157
100
37
oromissõnas
10
157
7
Notas
15
730
56
925
—, —
wnnnjio
Afcsneçáo 09Mivsstiiiunto
——
no exercido
de «nvestimsnto nousicicio
— —
—
——
.
uata NOTA a8 - rCAPITAL
aditai
ca/*iai
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SOCIAL
ContabAiKJo
investimento:
ComabtoaçJo do a»u»t»
atuste do mvastimanto:
1981.
31
de
o
de
Em
capital
social
era
composto
janeiro
608.590
835
apfles
ordm^rias
ações
409.166
por
ordinárias
e 391
RandatldMpnasloperacionM
391.409.166
Rendas Idaapeses) operacional
a8.339
r»
,i7«»>
<u 13n 0081 (4 485) (4) 5 157 (551) 12,2 8561
i9?4»
i*x\
1324)
(425)
(12.668) 84
l2'(2) Eni
n1111 342) apdespreferenciais.
856)
ações preferenciais, todas no valor nominal de Crf
Cr» 1,00 cada uma As acfies
ações do capital
caoitai social 6 assegurada a
Amortu»clo
ob*Aqk»
AmortueçJo <jde« dasigios
a SS
^3'33
3 2496 ^ 6 IS109 284 4289
,3.3
1213
,c
,5
de
dividendos
mmimos
disinbuicâo
524
distnbuipao
maiimos
obr.gatPnoa,
anualmente.
oongaionoi.
correspondents
«nuamente,
lupro
a
correspondem!»!
25%
do
liquido.
r«c*bef
DtvxferxJo*
lucro
a
receber
Dividendos prevnroa
__
__ -prvwtos no final
(2Q6,
•»
-™
,4"'
NOTA
Vakx do invwtimerrto
ínvestimsnto
do exercicio
exercício pala
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NOTA 9 - GARANT1AS
GARANTIAS PRESTADAS A TERCEIROS
•quivaOooapatrimonii
eqmve4noe patrimonial
Foram prestadas, em favor de empresas poligadas
20
386
423
42
17
496
660
520
<23
7
126
7
891
113
66
coligadas e/ou
36
t/ou cpntrpledas
controladas as segumtes
496
36
660
66
126
201
9
691
113
201
seguintes garantias:
325
9
254
56
925
264
35
370
686
Foram
686
36
Deaégio a amortizar - saldo
12681
16.9911
112
,a_578'
"i2"1
«"
2171
15691
(8
5781
,2,6841
131X61
...
-12 6841
,31 305.
bixrao«.
Expresso em nim.
mtfharea
Apo a amortizar
~
256
256 256
256
de de cruzairoa
cruzeiro*
—
Mecanisa
^avor
Aval
Prpdutps
de
favor
Produtos
em
Quimipos
e
Equipamentos
Ot*»rv»cOe«: (1)II) -—- Lucro Iprsjuirol
Químicos
In(prejuízo)
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liquido
1980
spurado
da
agosto
apursdo
d«
de
ct
e
1981
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a
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ds
de
1981
período
janeiro
jens.ro
dustriais Ltda cprresoondente
— Os Ba4arcc»
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conjunto CPm
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empresas acima foram auditados por auonorw
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Agricultura e PecuSfia
Iwgro • Agr<ultura
Pecuária Lida
excecto aeoe lupro
AustriafS
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de Petroteo
Petroleo ipiranga
Ipiranga 66 156
Prodicham
65
Prodichem (Rio Grande) Produto*
Produtoa Quimcos
Quxncot Ltda.. Prodict>«m
iSAo Pauloi
Prodicbsm iSlo
Pauto! Produtos Quimtcca
Keira •eira
luoeiie Nona S A
Químicos Ltaa
Ltúa e lupeiie
Agopultura
isagrp
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em
Agr»culturae
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e
Pecuâna
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Ltda
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Aval
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1" Caderno
Servente
à

Rio de Janeiro
Raimundo Tupinambá Go- no Cemitério Sâo João Bames. 57, de pneumonia. Mara- tista.
nhense. era funcionário apoCésar Augusto Teixeira Risentado do Banco do Brasil. beiro, 52, de insuficiência carTinha mulher, D. Cleide, dois díaca, na Casa de Saúde Grafilhos. Sônia e Antônio Eduar- jaú. Carioca, comerciante, cado, trés netos e oito irmãos. sado com Odete Novaes RibelSerá sepultado às lôh no São ro, tinha um filho: Paulo Roberto. morava no Grajaú. Será
João Batista.
Glória Maria Brandão de sepultado às 12h no Cemitério
Vasconcellos, 69, de insuflcièn- São Francisco Xavier.
cia cardíaca, em casa, em IpaRaphael Lima de Alencar.
nema. Carioca, casada com 68, de pneumonia, em casa, no
Marcos Juan Marques de Vas- Méier. Carioca, funcionário púconcellos, tinha dois Olhos: bllco aposentado, viúvo de LúLuiz Alberto e Guilherme, cia Garcia de Alencar, não tluma neta. Será sepultada às nha fllhos. Será sepultado às
9h no Cemitério São João Ba- llh no Cemitério de Inhaúma.
tista.
Wilma Lopes de Macedo, 77,
Ricardo Miranda de Carva- de insuficiência respiratória,
lho, 45, de tnfarto, no Pronto- na Casa de Repouso Santa Socor. Carioca, comerciário, ca- phla. Carioca, solteira, tinha
sado com Fernanda Corrêa de dois fllhos: Jorge e Mário, três
Carvalho, morava em Copaca- netos, morava na Penha.
Será
bana. Será sepultado às lOh no sepultada às 9h no Cemitério
Cemitério São João Batista.
Hidelbrando Magalhães dos São Francisco Xavier.
Ana Paula Vieira Soares, 61,
Santos. 79, de derrame cerebral, em casa, na Lagoa. Cario- de caquexia, no Hospital Peca, Industrial, viúvo de Leda dro Ernesto. Carioca, casada
Nascimento dos Santos, tinha com José Maria Soares Filho,
três fllhos: Marilene, Marcos e morava na Tijuca. Será sepulMiriam, netos. Será sepultado tada às lOh no Cemitério Sáo
às 9h no Cemitério São João Francisco Xavier.
Batista.
Adelaide Ferreira da Silva,
Paula Baptista Rodrigues, 33, de Insuficiência cardíaca,
64, de edema pulmonar, no no Hospital do Carmo. CarioHospital Silvestre. Carioca, ti- ca, comerciária, solteira, moranha duas filhas: Neuza e Nldia, va no Centro. Será sepultada
sete netos, morava em Santa às lOh no Cemitério do CaTeresa. Será sepultada às 9h tumbi.
Estados
Jomar Galvèas. 52, de morte Senador e ex-Ministro do Trisúbita, em Vitória, quando sa- bunal Superior do Trabalho,
ia do Hotel Helal para o esta- Waldemar Pedrosa. Realizou
cionamento. Carioca, indus- diversas obras sociais no petrial, desquitado, tinha uma riodo em que seu marido foi
filha. Morava em Copacabana. Governador do Estado. Tinha
Era irmão do Ministro Emane 17 bisnetos, netos e os filhos
Galvèas e diretor da empresa Waldiza Pedrosa Soares, OsKimap. Será sepultado hoje, mar Pedrosa, Maria Hermelinàs lOh, no Cemitério São Fran- da Pedrosa de Medeiros e Walcisco Xavier, saindo o corpo demar Pedrosa Neto.
da capela E.
Antonio Torres Barcelos, 87,
Arquivo de parada cardíaca, em sua
residência, em Belo Horizonte.
§
Mineiro de Dom SUverlo, comerciante, foi proprietário das
Lojas de Cereais Barcelos em
sua terra natal e trabalhou no
departamento administrativo
da Companhia de Ferros Sife
Ltda. na Capital Mineira. Vlúvo de Sebastlana Teixeira Barcelos, tinha sete filhos: Henrique, Maria, Luís, Catarina,
Raimundo, Terezinha e Antonio Tarcísio.
Gessy de Oliveira Lisboa,
83, do coração, em São Paulo.
Casada com Oscar Lisboa, tinha filha Maria Magali, casada
com Arnaldo Malheiros e os,
netos: Arnaldo, Aristides, Carlos Alberto, I.ilta Maria e Paulo. Cremada no Crematório de
São Paulo.
Paul Garfunkel
Franko Matulovic Smocil,
73, de ataque cardíaco, em Sáo
Paul Garftinkel — 81, de pa- Paulo. Casado com Kata Karada cardíaca, em sua residén- por Karol, tinha os filhos: Ancia, em Curitiba. Nascido em tonlo, João, Estalin e Zuva,
Fontaine Bleu, na França, mu- além de genros, noras, netos e
dou-se para o Brasil em 1927. bisnetos.
Romano Vlcentini, 81, de
Casado com Helene Garfúnkel, tinha uma filha. Francisca problemas respiratórios, em
Maria, casada com o ex- São Paulo. Casado com Eliza
Ministro Karlos Rischbietter, Maestrello Vlcentini, tinha os
e quatro netos. Garfünkel era filhos: Ediclea e Glayton, além
pintor com influências expres- de netos e bisnetos. Cremado
sionistas e impressionistas, no Crematório de São Paulo.
tendo as paisagens brasileiras
Francisca de Santacomo sua principal temática. na,Vitória
85, de colapso, no MuniciLogo depois de chegar ao Bra- pio baiano
do Pomsil, em 1932, montou uma fã- bal. Viúva dedoRibeira
ex-fazendeiro
brica de doces de banana em Paulo José de Santana,
tinha
sociedade com Monteiro Loba- dois filhos, dentre os quais
to, com quem sempre manteve Ellezer José de Santana, Prosólida amizade. Até a eclosão curador do Estado e exda n Guerra Mundial, mante- colaborador do jornal A Tarde,
ve também uma fábrica de te- de Salvador. Tinha mais de 60
cldos de Unho. A partir de netos e bisnetos. Sepultada
1954, voltou a pintar, tendo
sua capela particular, na
realizado exposições em várias em
Fazenda Umbuzeiro, no MuniCapitais brasileiras e também cípio
de Ribeira do Pombal
na França, Alemanha e Bélgica, sob o patrocinio da EmbalJosé Bernardi Filho, 75, de
xada brasileira. Garfunkel foi insuficiência cardíaca, em sua
o único artista plástico a re- residência em Curitiba. Copresentar o Paraná na Io Bie- merciante, casado com Margarida Ferreira Bernardi, tinha
nal de São Paulo.
quatro fllhos: Maria Rita, ReIsa Alves Pedrosa. 91, de pa- né, Rita Ellzabeth e Didi, murada cardíaca, em sua casa, em lher do Sr Thomaz Edson VielManaus. Viúva do ex- ra Guimarães, presidente do
Governador do Amazonas, ex- Grupo Bamerindus.
Exterior
Arquivo Presidente da Cingapura
por
mais de 10 anos, era médico. A
ele se devem algumas reformas de grande importância na
cirurgia glnecológlca. Casado,
tinha três filhos.

Benjamin Sheares
Benjamin Henry Sheares,
73, de hemorragia cerebral.

Arturo Cario Jemolo, 90, em
Romg. Jurista e historiador,
especialista em direito canônico, foi professor nas Universidades de Sassari e Bolonha.
Publicou livros sobre temas
políticos e colaborou nos últlmos anos no jornal La Stampa,
de Turim. Durante o regime
fascista, em 1938, combateu a
criação de leis racistas contra
os judeus.

SERVIÇO
SEXTA-FEIRA

Justiça

DE

contra PM
Por ter sido espancado pelo
Tenente Marcos, do 2o BPM, e
depois levado para a 10" DP.
em Botafogo, onde foi torturado e acusado de furto, o servente do Iate Clube do Rio de
Janeiro Reginaldo Rodrigues
dos Santos esteve, ontem, na
7* Vara Criminal, denunciando
ao Juiz Álvaro Mayrink da
Costa as agressões sofridas,
garantindo ser inocente. O magjstrado o encaminhou ao
IML, para exame de corpo de
delito, a fim de serem constatadas as lesões, "com a máxlma brevidade".
Reginaldo foi levado ao gablnete do Juiz Álvaro Mayrink
pelos advogados do Sindicato
dos Empregados de Clubes,
Custódio do Espirito Santo e
Maria Lúcia Sampaio Tinoco,
a quem ele recorreu. Os advogados estão aguardando o laudo do exame de corpo de delito
para Impetrarem uma ação
trabalhista — pois Reginaldo
foi demitido do emprego — e
outra por abuso de poder e
prisão ilegal contra o tenente e
os policiais da 10a DP.

MIRANDA

E

QUEBRARAM
Diante da gravidade das
acusações de D Benedita, o
delegado Orlando Correia, da
54" DP, em Belford Roxo, ficou
de remover o corpo para o necrotérlo de Nova Iguaçu e, ontem mesmo, ouviu a viúva emcartório. Ela informou que o
filho fora preso, em 1967, pela
54* DP, por tráfico de drogas.
D Benedita contou que eram
0h5m de ontem, quando a porta de sua casa foi arrombada e
os homens, gritando palavrões, entraram, quebrando
tudo. Eles, então, agarraram
Edson pela camiseta e o arrastaram para fora, onde foi fuzilado.

OCTAVIO

INPE/CNPq —09hl4m (12A35/81) — Vio Rio-Sul

(MISSA DE 7o DIA)
Artur
Lemos,
senhora e filhos, Celso LeJL
T mos, Elvira Lemos, Fernando Teixeira,
senhora e filha e Patrícia Lemos, profunf
damente consternados, agradecem as
manifestações de pesar recebidas pelo falecimento de seu querido pai, sogro e avô AUGUSTO e convidam para a missa que farão celebrar,
amanhã, dia 14, à 19:00 hs, na Igreja de Sáo
José, na Lagoa.

COMANDANTE
ARISTÓTELES
LOURENÇO JORGE
(MISSA DE 7° DIA)
Maria da Glória Leitão Lourenço Jorge, Filhas,
T Genro, Netos e Bisnetos agradecem as condolèncias e convidam para a missa do saudoso
|
esposo, pai, sogro, avô e bisavô no dia 14 de
Maio, 5a. feira, às 18:00 horas, na Capela do Colégio
Sacre Coeur de Marie, Rua Toneleros, 56.

BEATRIZ

MAGALHAES

ALVES

DA

CUNHA

(MISSA DE 7o DIA)
família agradece sensibilizada as manifestações de carinho e pesar recebidas
tSua
pelo seu falecimento e convida para a
Missa de 7° Dia a ser celebrada 4a feira, dia 13
de maio, às 19 hrs. na Igreja São José da Lagoa
à Av. Borges de Medeiros 2.735.'

A zona de convergência intertropical sobre o
Oceano Atlântico esfende-se até o litoral das regiões
Norte e Nordeste do Brasil. As áreas brancas que
cobrem parte da região Norte do Brasil indicam a
nebulosidade e chuvas da massa de mar equatorial
continental. Uma frente fria está localizada no litoral
do Rio Grande do Sul ondulando como quente pelo
Uruguai e o interior da Argentina. A área branca
que cobre os Estados do Rio de Janeiro, grande parte
de Minas Gerais, São Paulo e o região Sul do Brasil
indica ODenas a maior nebulosidade existente nestas áreas.
NO RIO
Porcair-ente nublado a nublado Tem.
perofuro escave' Ventos Eve o No'des19 (roços a mecerodos Ma*"ra. 33 6.
Bangu. min.to. 16 0, A!?o aa Boa
V.sta
O SOL
6h 18m
17h20m

Nascer:
Oco sc
COMENDADOR
JOSÉ

NUNES MARTINS
(MISSA DE 7o DIA)
A família do Comendador JOSÉ NUNES
MARTINS agradece as manifestações de
t pesar recebidas por ocasião do seu falecimento e convida os demais parentes e
amigos para a Missa de 7o Dia que mandam
celebrar por sua alma, amanhã, quinta-feira, dia
14, às 10,30 horas, na Igreja da Candelária.
(P

LEODEGARD LAGE

SAYÃO
(FALECIMENTO)
Esposa, Filho, Noras, Netos e Irmãos
cumprem o doloroso dever de participar
t o falecimento de seu querido LEODEGARD e convidam parentes e amigos
para o sepultamento hoje, às 16 horas, no
Cemitério São João Batista, saindo o féretro
da Capela n°7 da Real Grandeza. (P

MARIA

seqüestro
Seis homens fardados de soldados da Policia Militar, com
os rostos cobertos por lenços
pretos, Invadiram, na madrugada de ontem, a casa da vlúva Benedita Gomes da Silva,
na Rua Albuquerque, 6, em
Vila Paulina, Belford Roxo, e
retiraram à força Edson Gomes da Silva, filho dela, morto
a tiros a 200 metros. Os seis
homens estavam numa radiopatrulha e num Opala verde,
particular.
Os criminosos, segundo a
viúva, se diziam da Delegacia
de Homicídios do Rio e alegaram que seu filho ia ser levado
para depor. Acrescentou que,
embora tenha mostrado a carteira de trabalho de Edson,
assinada pela empresa Deschamps, na Rua Voluntários
da Pátria, em Botafogo, os seis
insistiram em levar o rapaz.

JOSE

ROMANELLI MAIA
(ZEZÉ)
(FALECIMENTO)
Renato Machado Maia e os filhos Roberto, Evaldo e Regina, genro, netos, irmãs Antonieta.
Carminha, Hilda, Cirene, Therezinha, Celina, Wanf da. esposos e filhos e Francisco, Milton esposas
e filhos comunicam o falecimento de sua inesquecível esposa, mãe, sogra, avó e irmã ZEZÉ e
convidam para o seu sepultamento a ser realizado no
dia 13, às 11 horas, saindo o féretro da capela Real
Grandeza n° 5 para o Cemitério São João Batista.
(P

CHUVA
% APrecipitação
(mm)
Últimas 24 horas 0
Acu m u lado este rnès 0
Normal mensal 72
Acumulada este ano 301
Normal anual 1075

RODRIGO

BICALHO

CHACEL
1° ANIVERSÁRIO
Julian Chacel e família convidam parentes
e amigos para a missa que mandam
t celebrar em memória de RODRIGO, hoje,
dia 13, às 18 hs., na Capela do Instituto
João Alves Affonso à Rua Ipiranga, 70.

VÍTOR

ASSIS BRASIL
30° DIA

FILHO

família agradece a todos que a
confortaram por ocasião do falecitSua
mento de seu querido VÍTOR e
convida para a Missa de 30° Dia, que se
realizará dia 14, quinta-feira, às 9:30 na
Igreja dos Poloneses, à R. Marquês de
Abrantes 215.

CUPERTINO

a
NOVA
2/6

a
D
CRESCENTE
9/6

?
CHEIA
18/5

' nCVoa fx. M\i—r
IKNtt IIU44AAA
J I II
cmuvasI^—TSJT)•I VI J
ANALISE SINOTICA DO MAPA DO INSTITUTO NACIONAL D€
METEOROLOGIA — Frente frio localuoda no Uruguai e,
atingindo o extremo sul do Rio Grande do Sul.

nublado; Loe Angeles 27. nublodo; Madri. PQ€, claro;
Manila EU, daro, México D.F. 25. claro, Miami; Montevidéu:
20, nublado, Montreal 18. chuvoso, Nossou 30. claro; Novo
Iorque: 17, chuvoto; Nkóeio: 27, claro; Oslo: 24, claro; Par»;
Roma: KO. nublado, San Francisco: 26, cloro, San Juan: 31.
nublado, Santiogo: 15. chuvoso; Estocolmo 21. daro; Tel
Aviv: 28. daro, Tóquio: 21. chuvoso.

NO MUNDO
Berlim.- 21. claro; Bogotá. 19, nublado, Buxelas 19, claro;
Buenos Aires: 21. chuvoso; Cairo: 21. nublado; Caroços: 29.
nublado; Frankfurt: 5, cloro; Jerusalém: 17, claro; Johannee*
burgo. Lima: WE. claro; Lisboa 16. nublado; Londres. 21.

AGUINALDO

GONÇALVES

EI
BENINATTO
BRASIL)

Roberto Colin, Eduardo de Castro Neiva,
Antonio
Machado
de Macedo, César Dantas BâÍOswaldo
cellar Sobrinho, Fernando Baptista Martins, Affonso Llopart Corrêa, Alberto Medeiros, Carlos Chaves,
Edgardo Amorim Rego, Elmo Glória de Mattos, Geraldo Pinto Borges, Jair Massari, José Gomes de Mello,
Lucílio de Abreu Pereira da Silva e Vivaldi Canedo
Torres, convidam para a missa de seu companheiro e
amigo AGUINALDO GONÇALVES BENINATTO, a
realizar-se às 11 horas do dia 14 do corrente, quintafeira, na Igreja da Candelária.

JOMAR

GALVÈAS

(FALECIMENTO)
As famílias Galvèas e Lima e Silva participam pesarosamente o falecimento de seu querido pai, irmão e cunhado
JOMAR GALVÈAS, ocorrido ontem em Vitória, no Espírito
Santo. O sepultamento será realizado hoje às 10:00 horas no
Cemitério São Francisco Xavier.
•L
•

DURÃO

(Dulce), Aliverti, Otávio, Regina e Ana Lúcia, agradecem as manifestações de carinho e solidariedade, recebidas
ÍEudoxia da morte
de seu querido esposo, pai, sogro e avô e
quando
convidam parentes e amigos para a Missa de 7o Dia que será
celebrada dia 14, quinta-feira, às 10:30 horas na Igreja N. S. do
Carmo, Rua 10 de Março esquina de Sete de Setembro.
(P

RELIGIOSOS
FIALHO

(MISSA DE 7° DIA)
Mariquita Abreu Fialho e netos. Horacio Mello e
Souza e família convidam para a Missa, 5a feira, dia
14 as 19 hs na Igreja da Paz. Ipanema e agradecem
t as manifestações de pesar
4

D
MNGUANTE
26/5

(FUNCIONÁRIO DO BANCO DO
MISSA DE 7o DIA

DA

(FALECIMENTO)

Com.

ROCHA

CAVALCANTI
(FALECIMENTO)
Maria
Thereza,
Luiz
Alberto
de Siqueira Cavalcanti e filhos, Lilia, Ary
JL
A Marques Jones, filha, genro e netos comunicam o falecimento de sua
l inesquecível SYLVIA e convidam seus parentes e amigos para seu
enterro hoje, dia 13, às 11 horas, saindo o corpo da Capela Real Grandeza n°
8 para o Cemitério São João Batista.
(p

E
GALVEIAS

JOAAAR

Diretoria
SYLVIA

ABREU

O MAR
Maré*
Rio d« Jarniro; Preamar 00h27m. 1/1 m
e llh50m. 1/0 Baixarror 05H26rn,
QI5m e 17h42m, 0/4m Cabo Frio Preamar 05h40m, 0''5m e 1 7h44m, 0/'3m
9ai*amar 11 h30m. 0'8m — Angra 6o*
Reis: Preamar 00h17m, 1/0m e
12h45m, 1/0 Bcxamor 05h32m. 0/4 e
1 7h35m, 0/2
Condiçóct do Mar:
calmo
Temperatura:
Denrrodaboia 23°
Foradaboia 22°
Correntes: sul o leste
OS VENTOS
Este a Nordeste fracos o moderados.

ESTADOS
Amazonas — Nub c/chuvas esp ao Centro e Norte do Estado.
Demais reg pte nub. Temp: estável. Máx ; 32.3; min. 23 3.
Roraima • Amapá — Nub c/chuvas esp. Temp: estável. Máx.:
30.1; min..- 23 5 Rondonia • Acre — Nub. c/chuvos esp
Temp: estável. Máx 31; min.: 22.5 Pará — Nub o ene
c/chuvas r>o baixo Amazonas. Nub. c/chuvas esp no NE.
Demais reg pte nub a nub. Temp: estável. Mox. 23; min.-.
22.8 Maranhão e Piauí — Nub c/chuvas esp no litoral.
Demais reg. pte nub a nub. Temp: estável. Máx 30.1; min.-.
23.1 Ceará e Rio Grande do Norte — Nub c/chuvas esp no
litoral. Demais reg pte nub a nub. Temp: estável. Máx : 31 4;
mm.: 24 8. Paraíba e Pernambuco — Pte nub a nub. Temp.
estável. Máx.: 28.8 e min.: 21.6 Alogoas e Sergipe — Pte
nub a nub. Temp: estável. Máx.: 24 2, min.: 21. Bahia — Pte
nub o nub ao Centro e Leste do Estado. Demais reg pte nub a
nub. Temp: estável. Máx 27.2; min : 22. Mato Grosso — Pte
nub o cloro. Temp: estável. Max : 34; min.: 24 6. Moto
Grosso do Sul — Pte nub a claro. Temp: estável. Máx 30.4;
min.: 19 8. Goiás — Pte nub. Temp-, estável. Máx.: 27.8;
min.: 14 8. Brasília — Pte nub. Temp: estável. Máx.: 24.4;
min.: 12.6. Minas Gerais — Pte nub a nub. Temp: estável.
Máx.: 27.1; min 14 6 Espirito Santo — Pte nublado. Temp.estável. Máx 28 4; min.: 21.6. Sáo Paulo — Pte nub a nub.
Temp: estável. Máx.: 27; min.: 15.5. Paraná — Ptenubanub
c/nevoeiros esp ao amanhecer, nos reg serranas. Temp;
estável Máx 26 6; min.: 11.6. Santa Catarina — Pte nub no
Sul e Oeste Ctoro a pte nub nas demais reg Temp: estável.
Máx.: 29, min 17.3 Rio Grande do Sul — Pte nub a nub no
sul e Oeste. Pte nub nas demais reg. Temp: estável Máx
28 3; min.-. 17.3.

JORNAL DO BRASIL

OSVALDO

0
0
9
9
8

As imog«nt do tatélite meteorológico SMS
•ão r»c»bida» diariamente p*k> instituto d*
PMquiMt Espaciais (INPE/CNPq), «m São José
do® Campo» (SP), transmitidas em infrav«rnwlho. As ár*at brancas indicam Hmpwrcrtu*
ras baixas • as áreas pratas temperaturas
•levadas. Conhecendo-se as temperaturas das
òr«as brancas • das áreas pratas pod«-s* com
urna escala cromática determinar as tempsratu;
ras da superfície da Terra, das massas de ar e
do topo das nuvens.

(MISSA DE T DIA)

CADERNO B

AVISOS

JORNAL DO BRASIL

Tempo

LEMOS

Viúva
denuncia

?

CELSO

CHOQUES
Para ajudar a mãe, Cecilla
Pedrosa dos Santos, a pagar a
prestação da geladeira e uma
conta de luz, Reginaldo Rodrigues dos Santos levou, no dia
7, para o Iate Clube, onde trabalhava há quatro meses, uma
aliança, um relógio e um radinho de pilha, a flm de serem
vendidos. Ele entregou os objetos a um rapaz chamado Reinaldo. Quando o Tenente Marcos — que presta serviços de
segurança no Iate — viu a venda das jóias e do rádio, chamou Reginaldo, suspeitando
que eram objetos furtados.
Apesar da negativa do servente, que disse poder provar a
propriedade, o policial o empurrou e o agrediu a tapas.
O Tenente Marcos levou Reginaldo em seu Fiat até a portaria do clube e lá o colocou
em uma patrulhinha, que o
transportou para a IO1 DP. Segundo Reginaldo contou ao
Juiz Álvaro Mayrink da Costa,
na delegacia, foi algemado,
preso a uma pilastra e seis
policiais lhe deram choques
elétricos nos ouvidos.
— Tiraram a minha roupa e
me bateram com pedaços de
pau. Pensei que minha cabeça
fosse estourar. Eu posso reconhecè-los — garantiu ao magistrado.
Reginaldo ficou detido desde as 18h30m no dia 7 até às
llh30m do dia seguinte, e só
foi solto após a Intervenção de
sua mulher, Dilma Rodrigues
dos Santos, que disse, na delegacla, que havia entrado em
contato com os advogados do
Sindicato dos Empregados de
Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas
Profissionais do Rio de Janeiro:

13/5/81

quarta-feira,

r

vai
AUGUSTO

Falecimentos

?
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é

Funcionários

Importação

e

da

Kimap

Exportação

Ltda.,
participam o falecimento de
tA
seu Diretor e Sócio-Gerente, saindo
'E'
o féretro da Capela
do Cemitério do
Cajú,

hoje,

mesma

dia

13,

às

10
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necrópole.
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quarta-feira, 13/5/81

?

TURFE — 21

1" Caderno
Sào Pgulo/Uaiat Feitota

Samanguaiá

apronta
Volta

bem

correr

para

OUTROS APRONTOS
, Na segunda carreira. Dlnha
Só, com R. Silva, os 600 metros
em 38s, muito fácil. Sua companheira Daxalaia, com J. Ferrelra, baixou para 37s e tinha
muitas
reservas.
" Na quarta
carreira, Capela
Sun, com A. P. Souza, desceu a
reta em 36s, com facilidade.
Melhorou muito esta pensionista do treinador Artur Araujo: Nuba, com W. Costa, agraMontarias
as

na
Escoriai

noturna
de
' Samanguaiã, inscrito na oitava carreira de amanhã à noite no Hipódromo da Gávea,
agradou muito no seu apronto,
pois marcou 43s2/5 para os 700
paetros, sempre com muita facllidade em todo o percurso. O
pensionista do treinador Aleittes Morales tinha sobras
quando cruzou o disco. Para a
prova especial, sexta do programa, El Rebelde, com J. Pedro P°, nào fez multa força
para marcar ImOSs, no quilometro. Aliás, nesta carreira, o
cavalo Rico Solo foi retirado,
Já que vai correr a prova preparatória do GP Cruzeiro do
Sul. O acordo foi feito, ontem,
pela manhã, na sala da Comissão de Corridas.

para

amanhã
dou muito com 37s2/5 para os
600 metros, pelo caminho mais
longo. La Anah, com J. L. Marins, desceu a reta em 38s, com
reservas. Great Conclusion,
com J. R. Oliveira, num apronto muito bom, marcou 36s para os 600 metros, correspondendo quando um pouco solicitada nò final.
Para a quinta carreira, Fabino, com J. Malta, velo de mais
longe e mostrou boa forma
com 36s2/5 para os 600 metros.
Na sexta carreira, Upset,
com J. Queiroz, passou os 1 mil
metros em lm07s, correndo
multo fácil. Para a sétima prova, Liconut, com M. Andrade,
38s para os 600 metros, sem ser
exigido em parte alguma da
reta final.
Para a oitava prova, além da
ótima marca de Samanguaiá, \
também deixou a melhor das
impressões o animal Coltrane,
com J. R. Silva, que marcou
36s para os 600 metros, saindo
de mais longe. Para a carreira
final, foi muito bom o apronto
de Regra Três, que correndo
muito marcou 44s para os 700
metros, com o jóquei Adail OUveira muito tranqüilo no seu
dorso.
uruguaio Caroíus é um dos inscritos no quilômetro internacional do próximo sábado

oficiais

reuniões

Chilenos
D
Doze

do

fim

de

hoje

J?- PAREÔ — às 14H00 — 1.200 metro*
CrS 124.000.00 (Grama) 1° DUPLAfXATA
Kg.
10 56
Eke.T. B. Pereiro
2 BayStreet,J. Ricardo 5 56
Pinto
6
56
Eola.J.
.2—O
4 Unicolor, M. C. Porto 3 56
3—5 LoPasionara.D Guignoni.... 2 56
Embaladoro.R. Silvo 8 56
4 56
lopygio, A. Torres
'4—0 Cojazeiro.G.
\teneses 7 56
9 SpringBaby.E.B.Queíro*.... 9 56
10 Orteza.J.R. Oliveira 1 56
r PÁREO — àt UM0 — 1.400 iMtros
CrS 124.000,00 (Areia) Kg.
1—1 GreatDeed,J.Ricardo 6 55
• 2—2 Nassaralah.W. Cosío 4 54
3—3 Superávit, A. Oliveira 1 55
4 Calbor.G. Meneses 2 54
3 56
4—5 Sol Bonito, J. Pinto
í 6 FlautoMágico, A. P.Soura... 5 55
V PARÉO —às 15h00 —2.400 metros
CrS 152.000,00 (Areio) HandkapExfroordinário
Kg.
4 54
1—1 Flagrante, J. Pinto
<2—2 Verdagon,G.Meneses 3 54
I 53
i3—3 Filmador, J. Malta
4—4 Lança Perfume, G.Alves 6 60
¦xn - Bomboriol,J.Ricardo.... 2 52

vão

2 Brentano, F. Lemos
2—3 Escalo, A. Oliveira
Bi-Cobalt, J. Pinto
3—5 IrtileLight,A.P.Souza
6 Undalo.J. F. Fraga
4—7 SHikyn, J. Ricordo
Beaulieu,G.Meneses
Pinstar, A. Ramos

52
55
54
53
54
55
52
54

7° PÁREO —Às 17HOO — 1.500 mrtnw
CrS 101.000,00 (GRAMA) 3a DUPLAEXATA Kg.
1—1 Union Valley, J.Ricardo
53
10 56
BigDay.J. Pinto
Khaled.A.P.Souza
53
2—4 Zuluz.R. Marques 12 56
Decor.E. Santos 13 56
Chie Poker.M.C. Porto 11 56
54
3—7" Brandenburg.C. Valgas
Capurro, L. Januário
57
8 Gentry.R. Freire
56
4—9 Ubine.G. Meneses
54
10 RockRidge. A.Oliveiro
55
57
11 Murillo, J. Escobar
12 FinoTrato,J. Malta
56
e° PÁREO — Às 17H30 — 1.500 metros
CrS 101.000,00 (Areio) kg.
I—1 Gimmick.J.F. Frogo
57
57
2 —2 Abubè,G.Alves
3 Utmost.W. Costa
57 57
3—4 Apus, J. Escovar
57
5 Entam.J. Pinto
57
4—6 Quemandeur.L. Santos
57
Soter,J.Ricardo
57

4° PÁREO—Ás I5H30 —1.200 rmtra.—
CrS 124.000,p0 (GRAMA) 2° DUPUEXATA — (INICIO OO CONCURSO DE 7
PONTOS) Kg
3 56
1—l Toka Linda, J. Pereira
2 Comiassion,M.Andrade 7 56 9° PAREÔ — As lflh.00 —1.000 mtfros
2—3 Charmille,G.Meneses 8 56 CrS 101.000,00 (Areia) kg.
1 56
4 TenisNet.F. Lemos
57
4 56 1—1 HitSong.M. Vaz
3—5 Gaynita.J. Pinto
Brigitta.G. Meneses
54
JesseGirl.D.Neto 10 56 2—23 DotoVite.R.Silvo
52
5 56
«.—-7 Lu/ente, J. F. Fraga
R. Macedo
52
4—8 Camaçari,A.P.Souza 6 56 3—45 Dross,
Pinto
54
Linda
Selma,
J.
EastCost, A.OIiveiro 2 56
News,J.Ricardo
55
* 10 Clemotite, A. Almeida 9 56 4—6
7 Doma Sinistro. G.Alves
52
5<>PÁMO—À» 16h00—1.400 ™irw —
CrS 76.000,00 (GRAMA) Kg. 10° PAREÔ—As 18H.30 —1.000mrtros
1/1 Sotor.J. F. Fraga
54
54 CrS 87.000,00 (Amio) 4° OUPLA-EXATA
tJ2 Esqualo.J. Freire
kg2—3 El Couto, R. Marques
57
Graecus.J. Pinto
55
4 Alipanta,J.Ricardo
58 1—1 Aba
Time,
J.
Malta
11
53
3—5 Duqueville,A.P.Souza
57
Bilu,J.Ricardo
56
Dardillon, J.Escobar
56 2—4 DuGuesclin, A.P.Souzo
54
Ephessos, J. Malta
55
Quadro
Negro,
Meneses
G.
54
4—8 Inaudito, J. R.Oüveiro
57
Kimberley,
R.
Freire
;.
57
9 Krinodo.J. Pinto
58
57
10 Clivers.W. Costa 10 55 3—7 Boots.E.B.Queiroz
MissYato, I. Agostinho 12 52
Tarpon.J. Freire
58
El Gigante. R. Silvo
54
t° PÁREO — Ái I6M0 —1.300 min» 4—10
10
Hilador.J.F.
Fraga
10
54
Cft 101.000,00(GRAMA) Kg.
11 QualityPloce.L.Corrèo
58
1 57
1—l Najran.R. Silva
DOMINGO
Io PARCO —As Uh.OOm —1.300 metro*
3
2 Daroês.F. Pereiro
OS 101 mil — (AREIA) — (DUPLA- 2—3 Dócio.J. PedroF°
7
EXATA) Kg.
2
4 Lucardi.J. Pinto
1—1" Great Chance, J. Pinto 4 55 3—5 Hussan.J.M.Silva 9
FiluleJ. Ferreira
5 55
6 Boné, D. Neto r.. 4
2—2 Raspadeira, J. R. Oliveira 6 55 4—7 Derrick.E.B.Queiroz 6
1 55
Daviata,J. Ricardo
5
8" AtOnce.C. Valgas
2 55
3—4 Cote.J.F.Froga
Acteur,J.Ricardo 1
57
Pereiro
3
Rajone.F.
¦4±-à Broilo.S. Silvo
7 55
8 55 7° PAREÔ— As 17H.00m —1.100 nwtrtt
7 Dasita.J. M. Silvo
CrS 147 mil — (AREIA) — (DUPLAKg
T PÁREO— À» 14h.00m —1.400 nutro» EXATA)
Ct$124mil—(GRAMA)—
Kg.
1—1 CosketLove, A.Oliveiro 13 55
•f—l Lord.R. Macedo
5 56
Torres
Leonildo,
A.
55
2 QueSueno, J. Pinto 1 56
55
Atletic, p. Neto
—3 Vinci.F. Pereira
3 56 2—4 Fob,
F. Pereiro
55
Euphono.R. Silvo
7 56
FoirField.R.
Silvo
55
5
" Funileiro,J. Ferreiro
3—5 Corsair.Exduído 8 56
55
4 55 3—6 Sigilo, J. R. Oliveira 14 55
Pert, A. Oliveira
Duke of Dreoms, J. M. Silvo 10 55
£—7" FeuNoir.J.M. Andrade 2 56
6 53
55
Ceylan, J. F Frogo
TenisChampion.F. Lemos....
" Carondai,
55
J. Moita
4—9
Zonor.J.
pinto
.11
55
3° PÁREO—Át lSh.OOm—2.400 mofo»
10 Toldodor, M. Andrade
55
1S0 mil — (Grama) — (PROVA PRE~ CrS
55
11" Great End.J.L Marins
PARATÓRIA)— Kg.
Yron,J.:Ricardo
12
55
""•**«1
3 56
Lucrativo, G.Alves
4 56
2—2 OBrien.W. Costa
3—3 Chondon,W.Gonçalves 2 56
5 56 8° PAREÔ—As 17h30m —1.100mMras
4 Sinister, A. Ramos
I 56 CrS 76 mil—(AREIA) Kg.
4—5 Fiero.E.R. Ferreira
58
6 56 1—1 Logaucha.J. Pedro P3
Rico Solo, J Pedro
2—2 Roli,C.Valgos
57
I
.
Agostinho
55
3
Gismonda,
—1.400metros
4o PÁREO—Às 15h.30m
Peres
58
3—4
Gelata.M.
CrS S7.000.00 — (AREIA) — (DUPLAFirocaio.R.
Silva
54
5
IXATA) — (Inicio do Concurso de 7 Porv 4—6 Praça de Maio.J.Molto 3 56
" Belotono.J. Freire
Ia.)
Kg.
2 58
4 58
.b—l Anotov, F Pereiro
ftajan, J. Esteves - 4 56
2
••^—3 RoyalDiadem,G.Alves 7 55 9° PAREÔ—As IShOOm —1.600 mtfra.
Ticket. A. P Souzo
3 58
124 mil—(AREIA)—(VARIANTE) Kg.
3—5 Fiumiccino.J. Ricardo 9 57 CiS
1—1 Faites Vos Jeux, A. Oliveira 2 56
Avelano. M. Andrade
8 57 2—2 Ano Novo,
J Pedro F°
5-56
4—6 Phemur.J.M Andrade 6 57
Mlle. Juliette, J.M. Silvo 3 54
1 58 3—43 Boras,
Alodo.W Costa
1 56
Juorez
Garcia
Ciril.J M Silva
5 54
5 Airport.J. Pinto
6 56
4—6 CormelengoJ. Ricardo 7 56
7 Kilpatrick.R. Marques 4 56
5° PAREÔ—As 16h.00m —1.600 matra
CrS 110 mil — (GRAMA) — (PROVA
ESPECIAL) Kg. 10° PAREÔ—As lêh30m—1.600iMtra.
1—l Bnghton.J. Ricardo
5 57
17 mil — (AREIA) — (VARIANTE) —
4 56 OS
2—2 Burbon.F Pereiro
(DUPtA-ttATA) Kg
59
3
3
Drenoco.R
Silvo
1—1
Bandoir.G. Alves
56
*^3—4 Tessino.J. Pinto
7 57
FritzKhan,J.M.Silvo
55
5 LaFaby.J.Mendes 2 48 2—2 Rueck.R Marques
57
4—6 Bodminton.L. Corrêa 6 52
Fombirto, J. Molto
58
7 Galópogo.J M. Silva
I 59 3—43 Goddi.R. Freire
56
Héster.M.Voz
55
Colaborador,J.Ricardo
56
6° PÁREO—Á. 16Ji.30m—1.300 matro.
58
CiS IS2mil—(AREIA)—PmaEspwial 4—7•8 ViejoTango, J. Ferreira
FlipTop, J.PedroP
56
Kg
de Leilão
9 Alodo.W.Costo 10 53
1—1 Baby Sprinter, M. Andrade 8 55
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Doze animais vão estrear esta semana no
Hipódromo da Gávea. Entre eles, há filhos de
Fort Napoléon (irmão materno de Orpheus),
Oipheus, Luccarno, Breeder's Dream (um irmão inteiro de Duplex), Adam's Pet e Rastacuer.
A relação completa dos estreantes é a
seguinte:
Boné — Masc., cast, RJ (21-7-78), por Maniceria e Zeza — Cr. e prop. Haras Aloizio Braga
Martinho — Tr. Gilberto L. Ferreira.
Branãenburg — Masc., alazão SP (29-10-76),'
por Fort Napoléon e Emmet — Cr. Haras São
José e Expedictus — prop. Stud Faria — Tr.
Orlando M. Fernandes.
Charmille — Fem., tordilho, SP (15-10-77), por
Orpheus e Soissons — Cr. e Prop. Haras São
José e Expedictus — Tr. Francisco Saraiva.
Cette Passion — Fem., cast., SP (18-9-77), por
Luccarno e Qui Passion — Cr. Haras São
Quirino — Prop. Stud Chreem — Tr. Sylvio
Morales.
Dácio — Masc., cast. SP (25-8-78), por Oliver e
Mandchúria — Cr. Haras São José e Expedictus — Prop. Stud Três Barras — Tr. João A.
Limeira.
Dernier Minuit — Masc., cast. RS (8-12-76),
por Minuit e Orceada — Cr. Haras Paraíso do
Sul — Prop. Estênio Fonte Vieira e Suely
Fonte Vieira — Tr. Francisco Abreu.
Derrick — Masc., cast. SP (15-10-78), por Canterbury e Negresse — Cr. Haras São José e
Expedictus — Prop. Stud Itaboraí — Tr. Guillermo Ulloa.
Duke of Dreams — Masc., cast., SP (13-11-78),
por Breeders Dream e Dulcine — Cr. Haras
Guanabara — Prop. Stud Joatinga—Tr. João
P. Oliveira.
Fob — Masc., tordilho (SP) — (14-9-78), por
Adam's Pet e Prosint — Cr. Haras Itaiassu —
Prop. Jelda Maruska R. Paiva Palhares — Tr.
Lionel Coelho.
Iron — Masc., cast. RJ (22-9-78), por Gallium e
Aristéia — Cr. e prop. — Haras São José de
Ferreiros — Tr. Alberto Nahid.
Leonildo — Masc., cast. RS (22-11-78), por
Leonico H e Estrelina — Cr. Haras do Arado —
Prop. Stud Biscal — Tr. Waldemiro G. Oliveira.
Lucardi — Masc., alazão, RS (30-9-78), por
Rastacuér e La Nina n — Cr. Haras Quebracho — Prop. Wilson de Oliveira — Tr. Antônio
P. da Silva.

Canter
Vamos ver como está o panorama das
médias e da distribuição de distâncias nos
hipódromos de Cidade Jardim e da Gávea.
Em São Paulo, a coisa está bem melhor.
Quinta-feira terá 1 mil 440 metros, sábado, 1
mil 460 metros, domingo, 1 mil 590 metros (a
melhor da semana) e, segunda-feira, 1 mil 380
metros. Treze páreos serão corridos na milha
ou em distância superior, sendo um em 2 mil
400 metros (o clássico), dois em 2 mil 200
metros (inclusive um semiclássico), três em 2
mil metros (inclusive um clássico), um em 1
mil 800 metros e seis na milha (inclusive um
clássico). Um perfil razoável em se tratando
da semana internacional do turfe paulista.
No Rio, quinta-feira terá 1 mil 260 metros,
sábado, 1 mil 390 metros, domingo, 1 mil 500
metros e, segunda-feira, 1 mil 250 metros (a
menor da semana). Nove páreos serão corridos na milha ou distância superior, sendo
dois em 2 mil 400 metros (inclusive um semiclássico), um em 2 mil metros e seis na milha.
Alberto Nahid, atual presidente da Associação Profissional de Jóqueis e Aprendizes,
esteve com o tesoureiro Carlos Morgado, na
noite de segunda-feira, em visita à Comissão
de Corridas, quando foi pedir aos comissários
que seja adotado na Gávea o mesmo sistema
que vigora em Cidade Jardim quanto ao recolhimento de material no serviço de cromatografia dos animais que vencem as carreiras.
Em São Paulo, há um profissional que fica
encarregado permanentemente deste setor,
pago pela associação para este trabalho. Aqui,
na Gávea, o profissional escolhido seria o
antigo treinador, hoje aposentado, Osvaldo,
que até pouco tempo cuidava do bar que
, funciona dentro da repesagem, que foi tomado
pelo clube.
O fato mais comentado ontem pela manhã
na Gávea foi o desaparecimento de uma raspadeira, um banco de quatro metros de comprimento e um lote de pneus velhos, que
estavam no prado.

para

correr

GPS em São Püulo
Sào Paulo — Os chilenos
chilenos Cavalos de Corrida. Em 23
2;
Rasputin, Dolphin e Fe- apresentações conseguiu:
rasla, os dois primeiros ins- cinco vitórias, oito seguncritos no Grande Prêmio dos, um terceiro, um quarSão Paulo e a égua no GP to e oito descolocaçóes.
Associação Brasileira dos Tem 91 mil 800 pesos em
Criadores do Cavalo de prêmios, sendo 60 mil 500
Corrida, prova que será em vitórias.
disputada no sábado, estào sendo esperados hoje. NAGAMI COTADO
O desembarque será no
Aeroporto de Viracopos,
O tordilho Nagami, que
Campinas, por volta das será conduzido
por Eduar20h30m, conforme revelou do Lemener Filho,
deverá
ontem a Comissão de Tur- ser o
rival
de
Dark
grande
fe do Jóquei Clube.
no Grande Prêmio
Rasputin — Schleswing Brown
São Paulo. No prado as
e Rec alada — tem três opiniões
estão divididas,
anos e em 10 apresenta- com alguns
çôes obteve quatro vitó- achando que profissionais
Nagami irá
rias (três clássicas), quatro superar o representante
do
segundos (dois clássicos) e Haras Rosa do Sul.
um quarto lugar. Somou 1
Nagami tem-se destacamilhão 310 mil 500 pesos
em prêmios, sendo que do nos treinos e ontem fez
desse total 970 mil cortes- apenas uma caminhada
pondem aos primeiros lu- pela raia de areia, levado
gares. Dolphin — Clever por um cavalariço. Seu
em Obstinada — três anos, apronto está previsto para
em igual número de provas amanhã, juntamente com
teve: quatro vitórias (três quase todos os animais
clássicos), quatro segun- inscritos na prova. O tordldos e dois quartos, com um lho está em boa forma e
total de prêmios de 2 mi- desta vez será conduzido
lhões 518 mil pesos (1 mi- por um jóquei experiente
lhão 170 mil em primeiro e, se ganhar, não se constituirá em uma grande surlugares).
Ferasla — Aslam e Fer- presa.
gana — de pelagem tordllha, correrá o Grande Prè- DESTAQUES
mio Associação Brasileira
Entre os cavalos naciodos Criadores do Cavalo
de Corrida. Em 16 apresen- nais os destaques sào Dark
tações, obteve cinco vitó- Brown, Nagami, Epopeo,
rias, quatro segundos, qua- Aporé e o chileno radicado
tro terceiros e dois quarto no Brasil, Maleval. Dimby,
lugares, com uma descolo- que terá a condução do
cação. Tem 674 mil pesos líder de estatística, Jorge
em prêmios, sendo 430 mil Garcia, embora não esteja
entre os favoritos, não cliede vitórias.
ga a ser um grande outsiURUGUAIOS
der, e seu jóquei está otimista, alegando que o anlDos animais uruguaios, mal está em boa forma e
Combat —• Blue Flash em pode surpreender.
— Ele tem chance, está
Colina — de quatro anos,
foi inscrito para o Grande trabalhando bem e acrediPrêmio São Paulo. Em 19 to nas suas possibilidades.
Roberto Penachio moncòrridas, obteve seis vitórias, dois segundos, nove tará Quantrell, pouco coterceiros (cinco clássico»), tado, mas que pode-se
um quarto e uma descolo- constituir na zebra da corcação. Tem um total de rida. Seu rateio, sem dúvi105 mil 450 pesos em prè- da, será alto. Ivã Quintana, segundo colocado na
mios.
Baksano — Eleutério em estatística do ano passado,
Balimba — três anos, ins- conduzirá Mirandole, cacrito no GP Presidente da valo com boas possibilldaRepública. 10 corridas, des, sobretudo por causa
com três primeiros, dois da categoria de seu jóquei.
Hoje e amanhã a movisegundos, dois terceiros e
um quarto, com duas des- mentaçáo no prado aucolocações. 77 mil 900 pe- mentará sensivelmente, já
sos (47 mil em vitórias). que vários animais dos páSlnecura — Teseo em Si- reos internacionais do fim
monia — três anos, 13 de semana estarão apronapresentações: quatro pri- tando. A pista de grama,
meiros, três segundos, dois onde serão disputadas as
terceiros, um quarto e três quatro carreiras (duas no
descolocaçóes. 114 mil 750 sábado e duas no domlnpesos em prêmios. Calorus go) somente será liberada
— Eleuterio em Culpable a partir de amanhã, con—correrá o GP Associação forme decisão da ComisBrasileira dos Criadores de sào de Turfe.
Montarias
Sào Paulo — A comissão
de turfe do Jóquei Clube
de Sào Paulo confirmou
ontem à noite o campo do
Grande Prêmio Sào Paulo,
que será corrido neste domingo, no Hipódromo de
Cidade Jardim As montarias, já definitivas, são:
1/1 — Cid Poker — J. Tavares — 60/6
1/1 — Dark Brown — A.
Boino — 60/2
2/2 — Clackson — L. C.
Silva — 60/2
2/2 — Dimby — J. Garcia
57/1
3/3 — Quantrel — R. Penachio — 57
3/3 — Ivan Flauto — J.
Escobar — 57/17
4/4 — Gaiato — L. Veríssimo — 57/3
4/4 — Novls — E. Amorim
57/13

do GP
5/3 — Nagami — E. Lemener Filho — 60/7
6 —Dolphin —C. Leighton — 57/19
6/6 — Epopéo — L. Yanez
— 60/10
7/7 — Maleval — J. da
Costa — 61/14
8/8 — Rasputin — S. Vasquez — 57/16
8/8 — Irezeboo — F. A
Marques — 57/17
9/9—Mirandoli—I. Qulntana — 60/5
10/10 — Leão do Norte —
G. F. Almeida — 60/9
10/10 — Combat — A. PIneyro — 60/4
11/11 — Gipardo — A F.
Correia — 61/12
12/12 — Aporé — O. Gonçalves — 61/20
12/12 — Big Cheif — G.
Menezes — 60/15

~m~ ~r OJE, começaremos nossos comentários sobre a semana máxiLJ
È M ma do turfe paulista marcada
-*¦ pela disputa do meeting internaH
cional organizado pelo Jóquei Clube de
Sâo Paulo composto de quatro páreos
nobres: grandíssimo clássico São Paulo
(Grupo I), 2 mil 400 metros, pista de grama, grandíssimo clássico Organização
Sul-Americana de Fomento ao Puro Sangue de C-orrida (Grupo I), o São Paulo das
éguas, 2 mil metros, pista de grama, grande clássico Presidente da República (Grupa I), a milha internacional, pista de grama, e, finalmente, o importante clássico
Associação Brasileira de Criadores de Cavalos de Corrida (Grupo I), o quilômetro
internacional, pista de grama.
E bom lembrar que, até o ano passado, este meeting internacional era tradicionalmente disputado na primeira semana de maio. Por problemas com a extra•
çáo do sweepstake (que não possui interesse técnico algum), foi ele transferido
para a terceira semana do mesmo mês.
Esta dado, aliado ao baixo valor de nossas dotações em relação às atualmente
existentes no turfe de Palermo e San Isidro (o prêmio do Sào Paulo, por exemplo,
é praticamente o mesmo de uma prova de
Grupo III), fez com que a presença de
animais argentinos se tornasse bastante
problemática sobretudo se levarmos em
consideração que uma semana após será
corrido o Gran Prêmio 25 de Mayo (Grupo
I), em San Isidro. Deste modo, malheuresement, o valor internacional de sua disputa ficou bastante prejudicado na medida em que um confronto verdadeiro, rigorosamente, pelo menos momentaneamente (ê, pelo menos, a esperança de todos e
todo um trabalho de renovação e modernizacão que vem sendo empreendido pela
diretoria paulista no tocante ao movimento de apostas parece indicar isto), deixou
de existir.
/^y primeiro clássico que aqui comenfl
¦ taremos está marcado para sábaW
W do. Trata-se do quilômetro internacional, importante clássico Associação Brasileira de Criadores de Cavalos de Corrida (Grupo D.
Em uma primeira leitura, três nomes
parecem indicar uma certa superioridade
sobre os demais. Haffers (Caldarello em
Xasquita, por Nordic), criação do Haras
São Silvestre e propriedade do Stud Mister Gui, foi exatamente o vencedor deste
clássico no ano passado quando trouxe
bela pointe de vitesse para derrotar, praticamente em cima do dernier poteau,
Anarchy. Sua forma atual, segundo informações de observadores lúcidos e imparciais, é excelente, sendo que vem, inclusive, de boa vitória no semiclássico Tiradentes. Além disso, trata-se do recordista da
distância na ligne droite de Cidade Jardim
(menos de 56s para o quilômetro), record
alcançado quando da disputa do simplesmente clássico Independência (Grupo IH).
Grammont (Breeders Dream em Brise
Fer, por Inshalla), criação do Haras Patente e propriedade do Haras Rial Brasil, foi o
belo vencedor do quilômetro internadonal carioca do ano passado, importante
clássico Major Suckow (Grupo I), pista de
grama pesada e em curva, prova em que
Haffers fracassou. Infelizmente, ao contrário do descendente de Tourbillon, Grammont, após aquela sua vitória, não voltou
jamais a fornecer qualquer performance
comparável. Assim, malgré a qualidade
daquela sua exibição, o filho de Breedefs
Dream surge um pouco como uma incógnita. Desde que reedite aquele seu padrão
de carreira e de algumas vitórias paulista?
da mesma época, adversário temível E
bom lembrar que ambos foram disputar o
quilômetro internacional de San Isídro em
dezembro e nada produziram. O terceiro
nome citâvel em primeiro plano é o de
Marceline (Sail Through em Klepshydra,
por Pan), criação do Haras Pirajussara e
propriedade do Haras Ponta Porã, certamente a melhor sprinter, pelo menos até
agora, da geração 1977, invicta este ano
em três apresentações, sendo duas clássicas (simplesmente clássicos Erasmo Teixeira de Assumpção Neto e Costa Ferraz).

estes três nomes podem ser colocados em um primeiro plano (com
Haffers em posição teoricamente
SEsuperior), por outro lado, eles náo
esgotam a relação de inscritos com reais
possibilidades de boa exibição e até, um
pouco surpreendentemente, de vitória.
Princesa Grega (Paddy's Light em Greek
Prtncess, por Atlas), criação do Haras
Maringá do Atibaia e propriedade de João
Abbud, é potranca com vitória clássica
(simplesmente clássico Júlio de Mesquita)
e em plena evolução, como atestam suas
últimas apresentações em Cidade Jardim.
Obteve ótimo segundo lugar, a pequena
dtferença, para Marceline no Erasmo de
Assumpção e vem defacüima vitória em 1
mil 100 metros na areia encharcada. Berzelius (Felicio em Medieval, por Fort Napoléon), criação e propriedade dos Haras
São José e Expedictus, começou a aparecer bem no simplesmente clássico Proclainação da República (Grupo II), do ano
passado, quando terminou em quarto lugar, e este ano vem de secundar Marceline
em uma prova extraordinária, em exibição das melhores. Teresa Maria (Ktng'3
Catch em Jassa, por Cigal), criação e
propriedade do Haras Palmital, chegou a
aparecer bem no ano passado com uma
sprinter promissora, mas este ano ainda
náo confirmou a impressão anteriormente
causada e que parecia indicar uma velocista da classe de Marceline. Nunca Dobra
(Eylau em Fair Seas, por Daddy R), criaçáo do Haras Faxina e propriedade do
Haras Santo Alberto, depois de tentativas
em percursos superiores, foi trazido para
o quilômetro onde já correu promissoramente na esfera clássica (terceiro para
Tatsu e Haffers no Proclamação da República, em bom esforço final). Um nome a
ser observado.

22 — ESPORTE

Zico

1"

Caderno

?

quarta-feira,

13/5/81

?

JORNAL DO BRASIL j

marcar
seu
500°
na
França
quer
gol
Londrw/Almir V«k»
Oldemário Touguinhó
Menotti só viu
e Almir Veiga
defeitos no fim
Zico era um dos mais entusiasmados
Para o técnico da Se/
jpom a vitória, antevendo a possibilidade de
leçào
Argentina. César
fazer o seu 500° gol contra a França, quando
Luis Menotti, a Seleção
acha que, se a Seleção repetir o procedimenBrasileira perdeu uma
to solidário exibido ontem, poderá colher
boa oportunidade de
uma grande vitória.
Lamento que o árbitro tenha anulado
golear a Inglaterra, pois
havia começado a partio gol de Reinaldo. Se chegássemos a 2 a 0, os
da com jogadas sensaingleses se desesperariam e, como estávacionais, fez 1 a 0 e podemos firmes na troca de passes em velocidaria ter acabado o pride, o jogo não ficaria táo difícil como ocorreu
meiro tempo com mais
ho segundo tempo. O certo é que quebramos
8 tradição de que os sul-americanos não
dois ou três gols. No envencem aqui em Wembley.
tanto, segundo Menotti,
Meia hora depois de ter chegado ao
o time se perdeu no sevestiário, rosto ainda molhado, Zico subiu,
gundo tempo e acabou
cansado, as escadas que davam para a sala
acèitando o jogo da Intie entrevistas. Sem tempo para se recupeglaterra, recuou e quase
rar, a calma com que sempre acompanha
.cedeu o empate no fim.
seus pronunciamentos era substituída por
Menotti acha a situauma euforia ostensiva.
ção do Brasil bem me:,
:/ 4^JPl^|j|^IP^I^^^^^^HIlK;^^^^P^
Estou particularmente feliz porque a
vK
Hfcl VST
lhor que a da Inglaterequipe realizou um verdadeiro jogo de conra.
Os ingleses estão
junto, à base de uma solidariedade em que,
sempre
à procura de um
Jonge de dono do time, me senti apenas uma
time
e
jamais consepeça do esquema.
guem acertar. Agora,
A seu ver, o erro do juiz constituiu-se em
por exemplo, precisam
fator fundamental da história da partida,
reforçar a equipe, usancom reflexos importantes na sua dinâmica.
do os melhores jogadoSe não fosse a anulação do gol de
res. Do contrário, estao
resultado
ter
sido
bem
Reinaldo,
poderia
ráo ameaçados de elimelhor. No início o time estava tão perfeito
minaçáo da Copa do
ingleses
não
nos
os
encontravam
nas
que
Mundo mais uma vez...
trocas de jogadas. O árlsitro ficou tão enver— Os ingleses não
nos
desculpas.
Não
imagonhado que
pediu
fcinou que Reinaldo, depois de seguro pelo
nada de
apresentaram
"wm1
zagueiro, ainda teria equilíbrio para partir
iIIW®'!!?
mm,
bom — disse Menotti.
na corrida e fazer o gol.
Como eu havia dito, os
atuação firme e acha que se o Brasil voltar a jogar um
Zico teve uma atuagao
urn futebol soliclario
França
bem a Franco
solidário vencerá
vencera hem
Mas, da mesma forma que castigou o
zagueiros são ruins.
Robson recuou do
que considerou um erro fundamental do juiz,
Zico reconheceu a contrapartida desse erro
meio-campo e náo sabe
em favor da Seleção Brasileira.
marcar. Bastava o Bra. — O pior é que ele, reconhecendo o erro,
sil continuar atacando,
passou a marcar várias faltas contra os
como fez no primeiro
time
com
Tele
vê
ingleses que eles não haviam cometido. Protempo, para ganhar fáfutebol
curou fazer uma arbitragem a nosso favor
cil. Mas acabou ficando
para compensar o prejuízo que reconhecera
atrás, defendendo-se
nos ter causado. Acho que faria melhor se
adversário
apenas.
para
qualquer
superasse o arrependimento pelo erro e fizesMenotti acha que o
se o resto da arbitragem com justiça.
confesso que a equipe me entusiasmou. Tanto sição que, confesso, náo vi nos jogos da InglaO técnico Telè Santana disse que o mais
Brasil
mostrou um fute- ,
O que Zico mais elogiou na Seleção
importante na vitória de ontem foi a prova que
que nem quis fazer substituição. Houve um terra com a Espanha e a Romênia.
boi
de
alta classe no prina
dos
o
empenho
Brasileira foi a solidariedade.
Telê
elogiou
jogadores
a Seleção Brasileira deu, a de enfrentar qualconjunto perfeito. A defesa esteve sensacional
meiro
tempo e poderia
Antigamente, como na Seleção que
ainda
está
em
marcação e disse que a Seleção
na marcação e devo dizer que apesar de consiquer tipo de adversário em condições de igualter-se
consagrado em
ao
de
adaptação
futebol-solidariedade.
dade. Para o treinador, o Brasil chegou a um
jogou aqui em Wembley, em 78, quando um
fase
derar Zico um dos maiores jogadores da parti¦
Wembley. Agora, o técda, tenho que reconhecer que Valdir Perez e Ressalvou, porém, que náo quer que se pense
jogador errava o outro levantava o braço,
ponto de entrosamento que pode mudar seu
nico vai esperar óç
reclamando. Agora, nesse time, a realidade é
ritmo de atuações de acordo com o seu oponenOscar, me deram muita alegria. Os dois esta- ser ele um adepto da correria:
Desejo que todos participem do jogo e
amistosos com a FranOutra. Se eu erro um lance, o Sócrates e o
vam sempre sendo muito criticados por náo
te, já mostrando um total entendimento entre
saberem sair nas bolas altas. Desta vez, o que um náo seja inimigo do outro. Já se foi o
ça e com a Alemanha
os setores, deixando de ser um time baseado na
Çerezo estão prontos para me ajudar. O
Ocidental para analisar
Oscar venceu todas as disputas, inclusive foi a
mesmo acontece quando eles erram. Não
tempo em que um carregava o piano e o outro
categoria individual de seus jogadores:
de meio-campo
melhor os jogadores1
sua melhor partida desde que estou dirigindo a
dois
tocava.
Agora
os
jogadores
quero saber de nada, dou um pique atrás do
—
E o que é mais importante
disse Telè
e tocadores
Seleção. Também o Valdir Perez, que tinha
mesmo
tempo
carregadores
brasileiros. Ele quer ver
ao
adversário que levou vantagem e vou buscar
são
— sem deixar de ter a técnica individual e a
alguns problemas nas saídas de gol em bolas
Aliás, os dois só não: todos eles.
a bola novamente. Essa filosofia de solidariede
se o Brasil vai para ,q
piano.
criatividade de seus jogadores para decidir
altas, teve uma perfeita atuação. Mergulhava
O brasileiro tem na criatividade seu
dade é que está fazendo da Seleção uma
ataque como fez no inípartidas, assim como aconteceu no lance do
nas bolas que exigiam esse tipo de saída e em maior triunfo, pois assim chegamos a um triequipe.
grande
cio do jogo de ontem ou
® Outro fator importante, segundo Zico, é
gol, em que houve uma série de jogadas armaoutras que náo podia defender rebatia de soco, campeonato mundial. Quero criatividade na
se vai ficar atrás como
das e o gol saiu porque Zico, por ser um jogador
limpando a sua zona. Esses doii jogadores, Seleção, quero o time agressivo, mas isso não
fez no segundo tempo.
çiue todos estão dividindo funções.
de categoria internacional, soube como peneacertando, só pode ser bom para a Seleção.
. — Quando estou mais adiantado, SócraMenotti segue amanhã
quer dizer que vá todo mundo para o ataque ou
trar e chutar mesmo cercado por adversários.
tes fica atrás. Se ele quer avançar, eu passo a
que cada um vai ganhar o jogo sozinho. Nada
para Paris.
Técnica e garra
Como sempre, Telé estava tranqüilo. Mas
disso, vamos primeiro pensar no conjunto, porme preocupar com a defesa, pois náo pode
dizia que isso é apenas o começo, que a equipe
haver buraco. É assim que o time está se
que, com troca de posições como fizemos no
Santamaria faz
Na opinião de Telê, a atual Seleção tem a inicio do jogo, conseguimos enganá-los várias
não pode viver das glórias de vitória sobre a
àrmando e a cada partida devemos melhorar
muitos elogios ,
vantagem de aliar técnica e garra. E cita o vezes. A Seleção Inglesa jogou bem melhor do
Inglaterra, quando ainda tem jogos difíceis
mais.
a
equipe
ter
alertado
de
exemplo
Ocidental,
para
que
dia
15,
e
Alemanha
O técnico Santamaria,
contra a França,
que eu esperava, pois estava muito desfalcada.
, Zico sabe que a Inglaterra não jogou
procurasse evitar os cruzamentos para área, o Se jogarem assim contra os próximos adversádia 19:
que é uruguaio de nascicom sua melhor formação, mas acha que
rios das eliminatórias, náo perderão.
que não foi possível:
mento e dirige a Seleção
assim mesmo fez uma grande partida, tanto
O nosso time começou fazendo uma exibida Espanha em substituiTelè
Paulo
vai
confirmou
Sérescalar
Os
assim
conseguiram
que
ingleses
ainda
Que seus jogadores deixaram o campo
trocavam
sensacional.
Os
passes
jogadores
çào
ção a Kubala, esteve em'
uma
oportunidacontra
a
França,
dar
aplaudidos pela torcida, o que não acontecia
para
e os ingleses nào sabiam o que fazer. Fizemos fazer alguns cruzamentos, mas felizmente Vai- gio
Wembley para observar <y
de ao goleiro do Botafogo, porque a viagem é
há muito tempo.
dir Peres e Oscar estiveram perfeitos.
um a zero e chegaríamos com justiça ao segunBrasil, sobretudo porquê S
também
teste.
para
Sobre a Inglaterra, disse que talvez não
do gol se ele náo fosse anulado injustamente.
Dia marcante
Espanha tem um amistoso
time
o
Valdir
estivesse
com
tanto
se
tivesse
a
vitória
sempre
como
No
muito
Peres
digo
entanto,
jogado
bem, mas quero
que
jogou
Zico sabe que a Seleção Brasileira estemarcado com a Seleção
completo:
ver o Paulo Sérgio. Só jogando, poderei saber
para mim pouco importa nessa fase e o que
ye bem melhor no primeiro tempo, quando
Brasileira, dia 8 de junho,
Os
uma
dispomostraram
entraram
rendendo,
mesmo
é
ver
como
o
time
está
como
ele
anda.
que
quero
procurou trocar passes, pois havia uma mona Bahia. Santamaria gosvimentaçáo constante que envolvia os in-j.
tou muito do Brasil.
gleses.
—Cheguei no dia do jogo
Se o juiz não anula aquele gol do
e nem tive tempo de saber
Para Greenwood, a
Paulo Sérgio
Oscar e Valdir
Reinaldo, podíamos ter chegado' a goleada,
como eram seus jogadores.
pois eles certamente se perderiam em cam1 a 1
estréia em Paris
saem realizados
Mas, mais uma vez, senti
partida
foi
po. Bastava ficar trocando passes em nosso
Sempre que havia um
A Seleção Brasileira viaja hoje, às
Para Greenwood, o re- partida e não merecia perO zagueiro Oscar deixou
que o Brasil possui jogadoèampo e fazer uma jogada de profundidade,
sultado do jogo foi um a der. Como diariamente a o campo satisfeito e achan- buraco eu gritava e o Cere- 15h30m (hora de Londres), para Paris,
res de alta técnica indivium, pois ele acha que se o imprensa pede a sua subs- do que, com a boa exibição zo voltava para fechar o onde chega uma hora depois, mas Já com
dual e que nào se pode
guando eles avançassem. No segundo temnovidade
em
uma
relação
ao
time
que
Brasil esteve superior no tituição, o treinador dizia que fez ontem, principal- espaço.
po, tentamos fazer aquela troca de passes,
nunca deixar espaços pára
venceu
a
Inglaterra
1
a
0:
o
goleiro
por
primeiro tempo no segun- que mesmo perdendo para mente nas bolas altas, deimas nào acertamos mais. De tanto eles
Paulo Sérgio £az sua estréia no lugar de
o time jogar. Contra a In:"
Valdir
disse
saiu
que
do
foi
a
vez
da
Inglaterra,
o Brasil, ele continua no xará de ser tão criticado tranqüilo em todas as bo- Valdir Peres contra a França, na sextaatacarem, acabamos recuados. Por isso é
glaterra, vi um meioteve
muitas
chances
e
como
antes.
Aliás,
toda
havia
que
a
o
time
cargo,
feira,
no
Pare
des
Princes.
porque
que nosso time não foi tão bem no segundo
Ias, graças aos treinos e
campo brasileiro muito hasomente
náo
conseguiu
defesa
ficou
facontente
de
boa
O
técnico
Telê
apresentafeito
uma
8antana
acha
que
tempo. Mesmo assim, acho que as melhores
zer um gol por azar de seus ção e deixado o campo ter conseguido evitar o que que ontem, na partida, tu- precisa dar uma oportunidade ao novo
bilidoso. Zico joga objetloportunidades foram nossas.
atacantes, principalmente aplaudido pela torcida, o Telè mais temia: as joga- do correu tranqüilo porque goleiro e, apesar da boa atuação de Vaivãmente para o gol.
foi só pôr em prática aqui- dir Peres, quer ver como Paulo Sérgio se
no fim do jogo, quando que quase não vem aconte- das pelo alto.
j Pouco antes de Zico falar sobre o jogo, o
O time brasileiro apresai
na
Seleção.
Por
deve
isso,
o
mais
lo
fez
nos
treinagoleiro
que
uma bola, após passar por cendo em seus jogos.
técnico Telè Santana tinha elogiado muito a
fazer
um
treino
hoje
de
manhã,
em
Tanto
LonOscar
como
Vaisentou
um bom padrão de
mentos:
sair
cortar
os
para
Valdir Perez, entrou e badisposição do atacante para atacar e defendres, ou mesmo à tarde, em Paris.
dir Peres disseram que cruzamentos.
no
Greenwood
acha
com
trocas de passes,
Jogo,
que
teu
na
da
trave,
corquina
der como se fosse um modesto jogador e nào
A hora da viagem, porém, ainda nào
lançamentos e uma movireu a linha para sair do segundo tempo o Brasil houve um cuidado maior
está
acertada
em
definitivo,
causa
de
üm dos melhores do Brasil.
por
Sócrates, um dos mais
recuou e isso facilitou as nos cruzamentos, para que
outro lado da baliza.
mentaçào constante que
greve de funcionários do aeroporto,
náo sobrasse um jogador elogiados pelos jogadores, uma
suas jogadas de ataque,
| — Quando entro na Seleção — diz Zico
os controles de vôo ficam sempre interantes não se via. Telè tem
Greenwood viu o Brasil mas que mesmo assim é inglês sequer para concluir por sua combatividade, erompidos
— é para lutar o tempo todo. Bom é que
durante três ou quatro horas
uma equipe quase perfeita,,
como
uma
a
Seleção
Brasidisse
equipe,
grande
que
muito difícil jogar contra o a jogada. Segundo o zadia. Em Paris, o Brasil vai ficar no
todos estão com o mesmo pensamento e,
mas precisa tomar mais
venceu náo apenas por
conta com jogadores Brasil, porque possui jogaleira
Cerezo
deu
uma
que
Hotel
Club
Mediterranée
gueiro,
e
treinará
no
os
outros
compasei
me
esforço,
que
quando
de grande técnica indivi- dores de alta categoria, co- contribuição importantís- porque é um time unido:
Pare
des
cuidado em determinados
Princes.
amanha
à
tarde,
caso
o
nheiros fazem a mesma coisa. Por isso todos
campo seja liberado, pois está em obras.
dual mas à qual ainda falta mo Sócrates e Zico, e que sima, para evitar que isso
setores. Creio que para o
tião carrinho.
É mais que isso, é um
O goleiro Paulo Sérgio ainda não foi
estrutura de marcação. esses jogadores podem deacontecesse, pois cercava
contra a Espanha este
jogo
Telè
Informado
sobre
sua
escalação,
por
a
SeleZico
contra
a
França,
acha
Por
isso,
acha
os
latetime
clube
de
amigos.
Se
o
que,
que
sequilibrar a partida a os adversários, junto com
]
time
estará ainda mais eu,-,
mas
o
técnico
deixou
sua
claro
jà
que
rais
Edvaldo
e
Júnior de- qualquer instante inde- outros jogadores, em todo se movimentar da mesma estréia na Seleção é certa. Como neçào Brasileira, mais entrosada, pode jogar
trosado.
ram muita liberdade aos pendente de uma armação o campo, o que lhe deixava maneira, melhores exibi- nhum jogador saiu de campo machucamelhor ainda.
Santamaria veio a Lonseus atacantes, dizendo tática ou não. O craque,
Estou com 499 gols e espero fazer o
tranqüilo para subir nas ções vocês verão na Fran- do contra a Inglaterra, o time deve ser o
dres apenas para assistir
que aproveitou a insegu- observa, sempre tem uma bolas altas.
mesmo.
ça e Alemanha.
500° em Paris. Quero acertar na Seleção
rança de Júnior na esquerao jogo do Brasil e volta
melhor para ser
porque sempre dizem que nunca sou o meslonrfw/Almw Vtfea
da para forçar os ataques. jogada
executada, quando ninlogo à Espanha para prefno aqui em comparação com o que jogo no
Acha que o gol só não saiu guém pensa ele pode reaparar a equipe para vários
Flamengo. Preciso acabar com essa imapela atuação de Valdir Pe- lizá-la.
amistosos na América do
rez, pois a sua equipe não
gem. Não me preocupa quando dizem que
Sul.
Greenwood gostou da
tinha problemas para enestou me esforçando para acertar contrato
Já vi bem o Brasil e él&
trar pelo lado de Júnior e disposição de Martin, da
com o Milan. Não é nada disso. Quero é jogar
garra de Withe e que Samtentar o gol.
representa uma das forças
bem e mostrar ao Flamengo que mereço
Disse ainda que trocou son não foi táo bom quando mundo e nào apenas cia
ganhar um bom dinheiro. Não tanto por ser
Watson. No ataque Whide
pontas algumas vezes, to
América do Sul. Sei que a
um jogador de algumas qualidades técnicas,
deu
muito
mais
trabate
passando Barnes para a di- lho à defesa do Brasil do
Inglaterra náo jogou com
mas ->elo meu esforço profissional de atleta
reita, e com isso deixava
todos os seus titulares;
tém
os
últique encra em campo para ser parte de um
produzido
que
J únior se adiantar um poumas mesmo assim é uma
conjunto e não a estrela. Esse jogo em Wemco para atacar por ali. Em- mos atacantes que tem es'em1
equipe perigosa que,
bley, para-mim, foi marcante, pois é muita
bora fazendo isso muitas calado como ponta de lanWhi
te é brigão na área
Wembley, se toma muito
vezes, náo viu o Brasil mu- ça.
felicidade fazer um gol e derrotar os ingleses,
sempre com valendifícil. A Espanha só a vendar seu estilo de jogo. Pre- etia,entra
orgulhosos de sua invencibilidade contra
o que não tinha antes
viu que Júnior ficaria na
ceu por causa de uma
brasileiros e outros sul-americanos.
em
sua
seleção.
Por
isso,
marcação, sem se adiangrande exibição da maioQuando Zico deixou o Estádio de Wemtar. Mas Júnior ia à frente ele tem chance de ficar na
ria dos jogadores, pois nor-'
bley, fazia um frio de 10 graus, mas o céu
e quando ele contra- posição para a outra fase
m
malmente náo ganharia^j^EBfafe^fMH^^jB|y^E^v>
èstava limpo, a noite enluarada, o que náo
&*£«*,
jpy
.v.Mxzi
IO
atacava por aquele lado das eliminatórias. Ao enf
mos o jogo.
criava logo uma série de trar para dar uma entrevisécontecia desde que a Seleção chegou à
¦v'^Nlay,' ' -> »:"*^^-^^^IilaB«lll^l^^BE5B55^^5S*«itt
O técnico da Espanha
J^^&mts •'. A\^W[:g&MF.^Wfc>::.•*>:••:> • w, •¦•¦• < j8e»^^,«<»')a8W^»---:":»^i^^^^^^^>t;gai««MMBgw"
Inglaterra. O jogador caminhou para o ôniperigos, porque Éder nào ta na cabina de uma televichegava a tempo de fazer a sáo, Greenwood começou
gostou muito de Sócrates e
bus, aplaudido por grupos de brasileiros. O
cobertura. Por aquele ca- a falar da equipe, dizendo
de Zico. Disse que os dois
tamborim de Edevaldo começou a marcar o
minho tentou muitas vezes ter feito uma boa apresentrabalham em campo com
ritmo da batucada. Havia poucos torcedores
o gol, mas não deu certo.
a maior categoria, capazes
naquele momento e o histórico estádio coAcha que Júnior, sendo taçáo, com o que concorque são de executar tanto
dou
o
repórter
inglês,
meçava a apagar suas luzes. A festa da
que
um jogador de categoria,
jogadas de defesa como dig
Inglaterra havia terminado. A do Brasil conáo podia estar táo perdi- depois de alguns elogios
ataque, além de cobrarem
do dentro da Seleção.
declarou que o time estava
meçava mais intensa na alegria do gol de
faltas com a máxima perPara, Greenwood, a In- defensivo e ainda sem uma
Zico e no batuque do tamborim de Edefeição.
Os jogadores cercaram o juiz apds o gol anulado de Reinaldo
valdo.
glaterra fez uma grande escalação certa.
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DEMOCRATA x VASCO. Local: Estádio José Mamoud Abbas. Honirio: 21h. Juix: Aldenir Vieira
Motos. Dtmocrata: Serginho; Fausto, Fred, Darci
Menezes e Ferreira; Nino, Dirceu Lopes e Joiro;
Batistote, Ziquito e Cloudinho. Vaico: Mozaropi;
Rosemiro, Orlando, Léo e Brasinha; Serginho,
Guino e Morquinho. Cotinha, Ticõo e Silvinho.
., Governador Valadares
— Zagalo confirmou ontém a entrada de Ticôo no
comando do ataque e a
passagem de Silvinho para
a ponta esquerda logo
mais, quando o Vasco estíéja no Torneio João Havelange contra o Democrata. O meio-campo foi mantido com Serginho, Guina
e Marquinho, enquanto o
ponteiro Adriano passa ao
brinco de reservas.
-Apesar das vitórias nos
dois amistosos do Espirito
Sánto, quando Silvinho
marcou um gol em cada
partida como centroavante, o técnico decidiu
rmídar o time para "observações com vistas aos futuros compromissos", o
primeiro deles será um dos
maiores clássicos do futeboi. carioca, contra o Fiamengo, no domingo, apesaf. dos inúmeros desfal#s das duas equipes.
Chegada
. A delegação chegou a esta cidade de trem, ontem à
tarde, procedente de Colatina, e foi recebida em frente,ao Governador Palace
Hotel por mais de 200 pessoas, banda de música e os
jogadores do Flamengo,
que acabavam de almoçar.
estação ferroviária, havia mais de 1 mil pessoas à
espera do Vasco.
Os promotores do Torneio esperam renda superior-à do jogo entre Democrata e Flamengo, que não
chegou a Cr$ 1 milhão. Dizem ignorar a razão do fracasiso de público, mas, por
precaução, determinaram
redução nos preços dos ingressos para esta noite.
Mas a melhor arrecadação
é esperada domingo, quando jogam Vasco e Fiarilèhgo.
Os jogadores passaram a
tarde no hotel, assistindo
Dino

Fluminense

o

Cláudio Arreguy
ao jogo entre Brasil e Inglaterra pela TV junto com
os do Flamengo e só hoje
deverão fazer um leve treinamento, apenas para reconhecimento do gramado
do Estádio José Mamoud
Abbas. As noticias procedentes do Rio sobre a troca de Adilio por Guina não
foram confirmadas por Zagalo, enquanto o jogador
do Vasco disse ignorar a
negociação, mas admitiu a
transferência desde que
vantajosa financeiramente.
O técnico do Democrata,
José Carlos de Queirós, dirigiu ontem um treino tático pela manhã e técnicotático à tarde. A única mudança será a entrada do
quarto-zagueiro Nino no
lugar do apoiador Norberto, devido a uma torção no
tornozelo do titular. O restante do time será o mesmo que enfrentou o Fiamengo e o técnico prometeu repetir o esquema de
jogo daquela partida, na
base da cautela e contraataques rápidos. Se hou' ver disputa em pênaltis,
também cobrarão os mesmos jogadores da vitória
sobre o Flamengo: Darci
Menezes, Ferreira, Fred,
Fausto e Jairo.
No Rio, a diretoria do
Vasco afirma ter interesse
em Adilio e poderá fazer
uma proposta para comprar o jogador, que está
sem contrato com o Fiamengo desde 30 de março.
Mas nada foi acertado para uma troca por Guina,
que a comissão técnica do
Vasco aprovou quando
consultada pelos dirigentes mas não chegou a ser
concretizada nos entendimentos entre o vicepresidente de futebol do
Vasco, Antônio Soares
Calçada, e o presidente do
Flamengo, Antônio Augusto Dunshee de Abranches.

Sani

defeitos do
Governador Vaiadarei — O técnico Dino
Sani vê a equipe do Fiamengo com muitos defeitos. Pelo menos, na
conversa com os jogadores, fez várias recomendações sobre a forma de atuar: 1 — diminuir os espaços entre
defesa, meio-de-campo
e ataque. 2 — combater
de.forma mais decisiva
no meio-de-campo. 3 —
sair mais rápido da defesa para o ataque. 4 —
quer mais atenção nos
çoraers em favor do advçpsário.
í-Na sua opinião, se todos esses cuidados fossem tomados, o Fiamengo teria vencido o
Democrata com relatiY&. facilidade. E, ontem
mesmo, no treino técnico-tático realizado no
Estádio José Momoud
Abbas, Dino exigiu que
os- atacantes cercassem
afs saídas de bola e procurassem tocar mais rapícfamente.
GOLS DADOS
'•'O treino do Flamengo
dufou quase duas horas
e 'O' maior divertimento
da meninada que assistia de cima do muro era
aguardar que algum
chute mais defeituoso
lhe presenteasse com
uma bola. Ontem, ape1
nas uma foi jogada para
a,jrua, não sendo, lógicamente, devolvida. O
técnico ficou conversando durante algum
tempo com os jogadores de defesa.
a— Pedi a eles que
prestassem mais atenção nos escanteios, pois
tem sobrado gente livre
dèntro da área. Quero
também qvle a saída de
bola da defesa para o
áfoãque seja mais rápida. Contra o Democrata. era o primeiro jogo
de Chiquinho e Baroninho, mas nos próximos,
éòm um melhor entrosamento, poderemos
ter mais rapidez nas
saídas.
O treinador acha
também que o meiocampo está muito afast&do da defesa e do ata-

aponta

os

Flamengo
que, do que se aproveitam os adversários para
a criação de jogadas
nos espaços vazios. Dino Sani lembrava os
lances dos gols do democrata.
— Foram dados de
presente e isso não pode acontecer. Se fossem
evitados, a história do
jogo seria outra. Por isso quero mais atenção
nos próximos jogos. O
amistoso de amanhã,
em que pese o adversário, será bom soltar
mais os jogadores, depois de uma preparação
física intensiva a que foram submetidos.
FIGUEIREDO
O zagueiro Figueiredo chegou ontem, às 6h,
nesta cidade, para substituir na delegação a
Rondineli, que volta hoje à noite, de ônibusleito pára o Rio. Ele ainda está com curativo no
nariz, mas amanhã já
deverá treinar levemente, na Gávea.
Figueiredo que viajou
em ônibus-leito, participòu normalmente do
treino, junto com os
companheiros. Ficará
amaxüiã como reserva
da zaga. O Flamengo
está escalado com:
Raul; Nei Dias, Marinho, Mozer e Carlos Alberto; Andrade, Carpegiani e Tita; Chiquinho,
Nunes e Baroninho.
Reinaldo deverá estrear
no segundo tempo.
No Rio, o presidente
do Flamengo, Antônio
Augusto Dunshee de
Abranches, desmentiu
a troca entre Adilio e
Guina, explicando que
a notícia é típica de
"está sem asquem
sunto".
— Como o noticiário
atual está vindo da Europa, por causa da Seleção Brasileira, tem gente por aqui que começa
a inventar coisas. Só
falta dizerem que colocarei à venda o passe da
minha prima. Esse é noticiário do Vasco e não
do Flamengo — disse
Antônio Augusto muito
irritado.
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Copa
jogar
Após acertarem dois
amistosos com o Rlver
Plate, o primeiro a 27 de
maio no Maracanã e o segundo a 17 de julho no
Monumental de Nunes, os
dirigentes do Fluminense
pensam agora na criação
da Copa Rio — Buenos Aires, possivelmente com a
participação de Flamengo
e Boca Juniors, que serão
convidados.
A idéia partiu do advogado do clube, Zenildo
Costa, durante sua estada
na Capital argentina, onde
foi acertar os últimos detalhes da vinda do Rlver Piate ao Rio, e já obteve boa
repercussão em Buenos
Aires. A Copa Rio — Buenos Aires deve ser disputada a partir do próximo ano
sempre no período entre
maio e julho.
INTERCÂMBIO

Depois de longo tempo
praticamente sem intercâmbio, a recente iniciativa do River Plate de reali.. ¦ ; ^
zar dois amistosos com o
Fluminense acabou por
despertar o interesse dos
clubes em reativar grandes
clássicos sul-americanos.
Assim, a Copa Rio — Buenos Aires seria o inicio da
'
retomada de uma velha rivalidade esportiva entre
brasileiros e argentinos.
Os jogadores do Fluminense se reapresentam hoje, após descansar ontem,
da excursão que realizaMill
Swiyipppi
ram a Paramaribo. O principal problema do técnico
life
.
Nelsinho continua sendo
Mário, que não melhorou
da contusão na perna direita.
volComo os
i> r taram sem jogadores
problemas de
Paulinho exige inteira liberdade de ação para ficar no cargo
contusões de Paramaribo,
Nelsinho poderá escalar o
mesmo time das últimas
partidas contra o Esporte
Paulinho entrega o cargo
de Juiz de Fora, sábado à
França quer
noite, com Paulo Vítor; Zemas é convencido a viajar
zinho, Tadeu, Adilço e Rue arte
bens Galaxe; Delei, Édson
jogo
com a equipe do Botafogo
e Gilberto; Robertinho,
Cláudio Adão e Zezé (Gilcom Brasil
Insatisfeito com várias irregularidades, inclusive
cimar).
Paris — O técnico da Selepromessas de prêmios não cumpridas, o técnico PauOutro que poderá ser obçáo Francesa, Mlchel Hidalgo,
linho de Almeida chegou a entregar o cargo ontem,
servado por Nelsinho será
classificou a partida de sua
mas foi convencido por dirigentes e auxiliares a adiar
o lateral-esquerdo Valdir,
equipe com a Seleção Brasileia sua decisão, já que a equipe está de viagem marcacontratado ao Americano
ra nesta sexta-feira, no Estáda para o Chile amanhá.
dio Pare des Princes, como
e que pode ser lançado coda
tarde,
novos
apelos
Durante
a
foram
parte
uma festa do futebol, uma parmo titular pelo técnico.
reconsiderar
a
decisão,
feitos
ao
técnico
mas
a
beleza
estética
tida de grande
para
e de multa fantasia. Apesar do
sua permanência no clube vai depender da garantia
caráter de festa e confraternide que continuará a ter inteira liberdade para seu
Feijão
zação, ele considera o amlstotrabalho.
so da máxima importância para a preparação de sua equjpe.
chega para
Ambiente mudou
— Depois de nossa vitória de
3 a 2 sobre a Bélgica, essa
Desde a volta do presidente Charles Borer a
o Bangu
Marechal Hermes, o ambiente, antes tranqüilo, de
partida aogra deve constituir
O atacante Rubens Feipara nós mais uma ocasião paque o clube desfrutou durante o Campeonato Naciora testarmos nossa força. E najáo chegou ontem ao Rio e
dando
lugar
ao
antigo
clima
de
nal,
desapareceu,
após várias horas de conda melhor para Isso do que
tensão, que custou entre outras coisas a demissão de
versa com o vice-presidenjogar com uma das melhores
15 treinadores.
equipes do mundo, que é a
te de Futebol do Bangu,
Começou com o incidente que resultou no afastaSeleção Brasileira. O Brasil reCastor de Andrade, finalfutebol
moderno,
físico
Ednaldo
Patrício,
mento
do
um
um
dos
presenta
preparador
mente acertou as bases do
de estilo vistoso, colorido, taprincipais responsáveis pelo bom estado atlético que
contrato. Entretanto, o joventivo e de real poderio.
os jogadores exibiram na Taça de Ouro. O preparagador só se apresenta ao
dor, que ganhava apenas Cr$ 24 mil 600, reclamou da
Na Ultima vez que o Brasil
técnico João Francisco na
um
aumento
e
foi
sumariamente
afasde
Pare
promessa
des
Princes,
no
em
jogou
próxima segunda-feira.
tado.
78, como preparação para a
Rubens Feijão não havia
Copa do Mundo, perdeu de 1 a
Agora surgiu o caso com Paulinho de Almeida,
aceito a primeira proposta
0 para a França.
que na verdade não está satisfeito com os últimos
de Castor de Andrade e
acontecimentos, inclusive a saída de Patrício — PauMlchel Hidalgo pretendia
ontem acabou concordanmandar a campo a mesma forlinho aguardava uma proposta de São Paulo, que
do com o dirigente, que já
maçáo que derrotou a Bélgica,
tanto pode ser do Palmeiras como do Coríntians, ou
lhe deu uma parte dos 15%
mas Alain Giresse, Gerard Sodo próprio São Paulo, a se confirmar a saída de Carlos
do valor do passe, no total
ler e Jacques Zimako estão
Alberto Silva e Minelli não aceitar voltar agora da
contundidos. Em compensade Cr$ 1 milhão 650 mil. O
dirigir
Arábia
seu
antigo
clube.
Saudita
para
çáo, poderá contar com a força
atacante receberá entre luProfissional correto, Paulinho de Almeida conmáxima do ataque, incluindo
vas e ordenados cerca de
cordou em retirar o seu pedido de demissão e deve
Patrice Lecornu, Olivier
Cr$ 250 mil mensais por
hoje confirmar a sua decisão de viajar com a equipe
Rouyer e Philippe Anziani e
um contrato de um ano.
até o apoiador e astro maior da
para Santiago do Chile. Mas a impressão que ficou do
ESTRÉIA
equipe, Mlchel Platini, pelo
incidente de ontem é que dificilmente ele continuará
Caso Rubens Feijão pasmenos um tempo, já que joga
muito tempo no Botafogo, que deve ir pensando
por
hoje pela sua equipe, o Saint
se nos exames médicos, a
no
seu
17°
treinador.
Etienne, contra o Nantes.
que se submeterá na segunda-feira, fará sua esOs jogadores convocados
tréia no primeiro jogo da
por Hidalgo foram estes: goleiros — Jean Castaneda (Saint
Taça Guanabara, contra o
Roteiro
Etienne) e Dominique Dropsy
Madureira, dia 24, em Mo(Strasbourg); zagueiros — Paça Bonita.
trick- Battiston (Saint EtienPara ter o jogador, CasGolfe
ne), Maxim Bossis (Nantes),
tor de Andrade pagou Cr$
Isabel Lopes assumiu a liderança da categoria scratch no
Gerard Janvion (Saint Etien5 milhões ao Santos e assine), Christian Lopes (Saint
Torneio Atlântlca-Boavista de Golfe, que começou ontem no
nou seis promissórias no
Etienne), Leonard Specht
campo do Gávea. Ela marcou um cartão de 78 tacadas, cinco
valor de Cr$ 1 milhão cada.
a menos que o da segunda colocada, Pat McGowan. A
(Strasbourg) e Marius Tresor
Com a concretização do
(Bordeaux); apoiadores —
competição prossegue hoje com voltas de 18 buracos stroke
Bernard Ghengini (Sochaux),
negócio, o dirigente desisplay para as categorias scratch e 0-22 e par point para a 23Allan Noizan (Lyon), Mlchel
32.
tiu de contratar o pontaempatadas
em
e
Jean
Platini (Saint Etienne)
Pat McGowan e Fúlvla Silveira estão
de-lança Jair, do Internalidera
a
Tigana (Lyon): atacantes —
primeiro na categoria 0-22, com 69 net. Mirta Kemp
cional.
Philippe Anziani (Sochaux),
categoria 23-32 com 37 pontos, enquanto Gilian Hutchinson
O técnico João FrancisPatrick Lecornu (Angers), Doestá na frente na 33-40, com 33 pontos.
co define hoje o time do
minique Roich (Paris St GerBangu para a partida de
Vôlei
mata), Olivier Rouyer (Nancy)
e Didler Six (Strasbourg).
quinta-feira contra o Rio
A exemplo do Flamengo, o Fluminense decidiu que náo
Branco, em Vitória. Mas a
vai participar do novo Campeonato Brasileiro de Clubes
equipe mais provável para
Campeões de Vôlei, por não concordar com a presença da
Inglaterra
o amistoso é a seguinte:
Hygia.
O vice-presidente de esportes amadores, Coaracy Nunes,
Tobias, Júlio, Moisés, Reacha que a presença da Hygia no esporte é Irregular e
nè e Marco Antônio; Adedividir
a
em
setembro,
do
Brasileiro,
antes
bem
até
acredita
pode
que,
mir Vicente, Carlos RoberAssociação Desportiva da Hygia vai estar desligada do vôlei.
to e Gaúcho; Silvinho, LuiO tribunal da Federação vai julgar sexta-feira a situação da
liderança
são e Paulo Roberto.
do Fluminense.
no
recurso
base
com
empresa,
Budapeste .— A Inglaterra,
que perdeu ontem pela primei- Tênis
ra vez para uma equipe sulHamburgo, Alemanha Ocidental — O brasileiro Carlos
americana no Estádio WemHipismo do Rio
Kirmayr passou para a segunda rodada do Grand Prix de
bley, pode perder hoje tamHamburgo ao derrotar o australiano Paul McNamee —
bém a liderança isolada do
de
força máxima
campeão de Wimbledon em duplas — por 7/5 e 6/1.
Grupo 4 europeu das eliminaO
Rio
de Janeiro estará reos
seforam
rodada
da
resultados
Os
demais
primeira
tórías da Copa do Mundo. Se a
presentado por sua força máRomênia derrotar a Hungria,
guintes: Jimmy Connors (EUA) 6/1 e 6/1 Andrew Pattison;
xima no 6o Torneio Marlboro
Rolf Ghering (RFA) 4/6. 8/2 e 6/3 Rod Frawley (Austrália),
passará a lider do grupo Junto
de Hipismo, que começa sexMark Edmondson (Austrália) 216,6/2 e 6/3 Terry Moor (EUA),
com os ingleses.
ta-feira no Clube Hípico Santo
Victor Pecci (Paraguai) 6/1, 1/6 e 6/2 José Lopes Maeso
Amaro, em Sáo Paulo. ElizaNo mesmo grupo, que prati(Espanha), Vitas Gerulaitis (EUA) 6/0 e 6/0 Bruce Devlin
beth Assaf, Jorge Carneiro,
camente será definido entre in(Nova Zelândia), Harold Solomon (EUA) 6/1,6/0 Ferdl Taigan
Marcelo Blesman. João Albergleses, romenos e húngaros,
(EUA).
to Mallk de Aragáo, José Marestão ainda a Suíça e a NorueRicardo Corrêa e Roberto Carvalhaes decidem amanhã,
cos de Souza Batista e Rafael
19h, no Play Tênis, na Barra da Tijuca, a primeira etapa da
ga. Os ingleses lideram com
às
Fragoso Pires jã confirmaram
seis pontos em quatro jogos —
Copa Rio de Tênis. Pelas semifinais, ontem, Ricardo consesua inscrição.
duas vitórias, um empate e
resultado surpreendente ao derrotar Jorge Paulo
um
guiu
Beth, a melhor amazona brauma derrota — seguido da RoLehman por 6/4,6/3, enquanto Carvalhaes marcou 7/5,6/7,6/4
sileira do momento, levará
ménia, com quatro. Noruega
sobre Renato Figueiredo.
seus quatro cavalos: Primer
três e Suíça e Hungria (só joÁgua, Parabellum, Pirro e Pigou uma vez) com um.
Basquete
R-2. Jorge, que tem em Aramis
A equipe de basquete do Vasco vai disputar, em Belo
Também hoje, pelas eliminae Bernard suas principais
Horizonte, de sexta-feira a domingo, o Torneio Governador
tórias. enfrentam-se Bulgária e
montarias, montará também
do Estado, contra o Minas Tênis Clube, dirigido por Ari Vidal
Béla Bartók e Gelatina nas
Finlândia, em SóBa. O jogo é
e organizador da competição. Sírio e Jóquei Clube.
do Grupo 1, no qual estáo ainprovas fracas. Marcelo montaPela Taça Cidade do Rio de Janeiro, o Vasco venceu o
rá Quarup e Toy, Rafael Overda Alemanha Ocidental, ÁusBotafogo, por 86 a 71, e continua liderando, junto com o
time e Elesbào. José Marcos
tria e Albânia. Os alemães e
Fluminense. O resultado das outras partidas foram: MackenDon Luiz e Chispa e João Araaustríacos Uderam com seis
zie 50 x 49 Flamengo e Jequiá 65 x 60 Olaria. A próxima
gào vai competir com Apoio.
pontos, vindo depois búlgaros
rodada, sexta-feira, no Tijuca, terá Flamengo x Botafogo e
com quatro, albaneses com
dois e finlandeses com zero.
Mackenzie x Olaria.

Campo

Neutro

José Inácio Werneck
ONDRES — Quase deixamos es•
Ê
capar, no vitimo minuto, uma
Ê J vitória que merecíamos amplamente mas que não soubemos
construir por um marcador maior. Tive•
mos também contra nós o erro do juiz
austríaco Limayer, interrompendo a jogada em que Reinaldo marcaria o segundo gol, por não prever que o atacante brasileiro teria a vantagem no lance.
Um segundo gol àquela altura teria
dado números mais justos à superioridade brasileira no primeiro tempo. Mas
a verdade é que já então, se havia
homens atuando bem e com seriedade,
como Zico, Cerezo e Sócrates, havia
outros mais preocupados em enjjeitar as
jogadas, atrás do brilho fácil e inconsequente.
Começamos muito bem a partida,
com a tática mais eficiente que era o
toque de bola contra a aplicação inglesa. Algumas jogadas inteligentemente
concebidas e melhor ainda executadas,
especialmente na saída de bola da defesa, sob pressão adversária, valeram-nos
os merecidos aplausos da platéia.
No intervalo, dizia-me Frank
Mcghee, veterano cronista do Daily Mirror, que se sentia deprimido, deprimido
os jogadopela diferença de classe entre
"Enquanto
vores brasileiros e ingleses.
cês sabem o que fazer com a bola, nós só
tratamos de chutá-la de qualquer maneira."
~M~

"M

/¦" AS no segundo tempo o estilo
I m/l m&is tosco da Inglaterra acaW ¦ - bou nos trazendo problemas,
-1- T
pois o time brasileiro recuou
inexplicavelmente, deixando que os adversarios praticassem o jogo aéreo de
abafa tão ao seu gosto, já desde a primeira fase tivéramos algumas dificuldades a este respeito, principalmente depois que o treinador inglês trocou os
seus ponteiros, explorando as deficiências de marcação de Júnior com a habilidade de Barnes.
No segundo tempo, com o recuo
brasileiro, as coisas ficaram piores. Em
nenhum momento a declarada intenção
de Telê Santana de impedir o perigo c
aéreo eliminando os cruzamentos pelos
pontas chegou a funcionar. Pelos dois
lados onde esteve, Barnes continuou
colocando a bola seguidamente no meio
de nossa área e o que nos salvou de
maiores apuros foi a atuação surpreen- ,
dentemente boa de Valdir Peres, saindo
do gol sempre com propriedade e segurança.
Restava-nos o recurso do contraataque, mas este tampouco apresentou
maior perigo, pois Reinaldo esteve em
noite extremamente infeliz. Poucas vezes conseguiu dominar a bola ante a
severa marcação de Robson e nas ocasiões em que a tinha sob controle não
levou vantagem nos dribles sobre o marcador.
Nossas jogadas mais efetivas de gol
ficaram "passando
então com Eder pela ponta esbem e cruzando ou
querda,
chutando ainda melhor. Especialmente
aos 12 e aos 21 minutos poderíamos ter
chegado ao segundo gol. Mas na primeira ocasião Reinaldo deu a Eder quando
tinha Zico livre pelo meio da área e na
segunda o própno Reinaldo e o mesmo
Zico procuraram tocar e retocar a jogada, perdendo o gol por excesso de preciosismo.
¦ ¦ ¦
"71
!W AS não há dúvida de que tivemos uma n°tie bem melhor do
/¦/¦
/ Wt que aquela outra, da amarga
memória, em Wembley, em
1978. Saímos de Wembley com o empate,
naquela apresentação, mas debaixo das
críticas mais severas e merecidas pelo
nosso futebol defensivo e violento.
Ontem jogamos limpamente, pondo
de lado qs dois quase incidentes com
Júnior e Eder no primeiro tempo, ambos
no seguimento da mesma jogada, ejogamos um futebol bonito — às vezes
procurando ser bonito demais. Jogamos
também um futebol em geral ofensivo,
mas, francamente, não tão ofensivo ,
quanto eu esperava e o técnico Telê
Santana anunciava.
discuti em muitos lugares com o
senhor Medrado Dias sobre o
Campeonato Brasileiro mas ainda
JÁnão o havia feito em inglês e muito
menos sentado no Langams, um excelente restaurante do West End, cheio
daquele charme que só podemos encontrar no Velho Mundo.
Lá, para uma platéia composta de
jornalistas ingleses, brandimos nossos
argumentos. Pesa-me dizer que os argumentos do senhor Medrado Dias em
favor de um Campeonato Nacional com
40 clubes soaram-me tão pouco convincentes na língua de Shakespeare quanto
já me soavam na de Camões. E os ingleses devem ter pensado o mesmo, porque, submetida a matéria a votação,
meu ponto-de-vista saiu amplamente
vencedor. Mais do que vencedor, porque
em vez de uma primeira divisão com 26
clubes, como eu defendia, eles propuseram logo uma de 20.
¦

¦

¦

DE PRIMEIRA: Nugh Mcllvanney,
do Observer, dizia-me depois do jogo
que a Inglaterra merecia o empate. Ela
quase chegou lá, é verdade, e é verdade
que fez boa pressão durante a maior
parte do segundo tempo. Mas me parece
que o cronista do jornal inglês ontem
confundiu aplicação com mérito. A Inglaterra jogou melhor do que se poderia
esperar, dadas as dificuldades do técnico Ron Greenwood para escalar o time.
Mas havia em campo uma diferença de
técnica individual que bastou para justificar a nossa vitoria.
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um auxílio maior ao sistema ofensivo

Brasil vence e acaba com o mito de Wembley
ATUAÇÕES

João Saldanha

Acabamos com eles
fraca a renda de Wembley, com
apenas 81 milhões em nosso cruzeiAs edições do Standard, com
FOIrinho.
sensacionais declarações do Riper
— um sujeito que matou 13 mulheres e
feriu 7 — renderam muito mais. Também
as grandes vendas de objetos alusivos ao
casamento do Príncipe Charles com Lady
Di deram poeira nafraquinha renda. Como se sabe, o jogo entre as Seleções da
Inglaterra e do Brasil ficou imprensado
entre os jogos de sábado passado e da
próxima quinta-feira. Isto monopolizou a
atenção da torcida.
0 jogo foi muito aplaudido mas perdemos uma boa ocasião de darmos uma
cipoada neles. Estavam desfalcados de
importantes jogadores e o time, embora
bom, foi formado à última hora. O jogo
pintou fácil no começo e marcamos dois
gols, um incrivelmente anulado pelo árbitro austríaco, que mandou voltar a bola
do Reinaldo. Depois, os ingleses fizeram
séria marcação a pressão e nos atacaram
jogando bolas altas, aproveitando-se dos
grandalhões que formam no time.
Cometemos dois erros infantis, quer
dizer, um deles coisa de irresponsáveis. Os
ingleses, como não conhecem Wembley,
foram ao campo duas vezes antes de começar o jogo para testar o tipo de equipamento a utilizar. Nós, que jogamos todos
os dias nos campos ingleses, nem demos
bola. Para que perder tempo? Ora bolas,
somos brasileiros, o que é que há? E Isidoro levou dois tombos assim como patinador de primeira aula. Depois foi o Júnior,
depois Reinaldo e mais ainda um outro,
perdendo bolas preciosas e que forneceram contra-ataques ao adversário bem
perigosos. Paciência, mas que jogador
brasileiro é malandro, isto é. Cai mas
levanta logo, mesmo que a bola tenha ido
embora com o inglês. Espero que o tiresponsável pelo material tome jeito e faça
com que em Paris e Stuttgart usem material adequado.
Mas o time mostrou bom entendimento, arrancando aplausos entusiasmados
do público. Sócrates, Luisinho, Zico, Cerezo em boa parte jogaram muito bem e
confesso que me surpreenderam agradavelmente Waldir Peres e Oscar. Estes dois
jogaram muito bem. Edér foi outro dos
bons e Edevaldo muito seguro. O melhor
de tudo foi o conjunto apresentado. O
outro erro que cometemos foi o de deixar o
time inglês vir com sua retaguarda até
perto de nossa área e fazer centros altos
para seus grandalhões. Assim complicou
o negócio e Peter deve estar chorando
muito o gol simples que perdeu, produto
inequívoco das tais bolas altas sobre nossa área.
Foi sufocante o final do jogo. O time
inglês tem futebol escola e cada um que
entra conhece bem suas tarefas. Mas anda
sendo mexido demasiado. Tivesse o austríaco consignado o gol lícito de Reinaldo
e teríamos ganho facilmente do time que
estava fundamentalmente sem Francis,
Keegan, Hoddler e mais Watson e Thompson. Mas aí seria outro jogo e teríamos
jogado diferente.
A nossa primeira vitória em Wembley
completa um ciclo de doze jogos e apenas
a derrota de 1956. Eles irão aceitar muito
esporiivamente, como o magnífico público
de Wembley.
Mas podem crer que estão mordidos.

Valdir Peres, o melhor
Valdir Peres — A melhor
figura do Brasil. Esteve
perfeito nas saidas de gol,
defendendo pelo menos
três cruzamentos muito
perigosos. Mostrou também reflexo numa cabeçada de Withe, evitando o gol
com o joelho. E, acima de
tudo, teve sorte no lance
final da partida em que foi
vencido num chute de dentro da área e a bola bateu
na trave, percorreu toda a
extensão do gol e saiu pela
linha de fundo.
Edevaldo — Foi superado seguidamente pelos
pontas Barnes e Coppel. E
apesar de ter sido o autor
do passe para Zico fazer o
gol do Brasil, apoiou muito
pouco e em nenhum momento tentou chegar à linha de fundo do time adversário. Errou até mesmo
um lateral, mandando a
bola nos pés de um jogador
inglês que estava sozinho.
Oscar — Mostrou muita
garra e ganhou praticamente todas as bolas centradas contra a sua área.
Na única em que foi vencido, o centroavante Withe
quase marca. Mas esta foi
sua única falha. De resto,
foi um zagueiro seguro, antecipando-se muito bem
nas jogadas.
Luisinho — No mesmo
nível de Oscar, colocandose de forma perfeita na
área e cobrindo na hora
certa as bolas lançadas às
costas de Júnior. Assim como seu companheiro de
área, ganhou quase todas

na cabeça e disputou as
jogadas com muita firmeza.
Júnior — Envolvido seguidamente pelos dois
pontas que se revezavam,
esteve muito abaixo da
sua produção normal. No
apoio também cometeu
muitos erros, principalmente quando tentava sair
jogando: errava passes e era facilmente desarmado.
Cerezo — Exibiu qualidades na luta pela posse
da bola, mas abusou dos
toques (talvez cumprindo
determinação do próprio
treinador), e seus passes
quase sempre saiam errados: ou fora do alcance do
companheiro ou obrigando-o a disputar a bola com.
um adversário.
Sócrates — Fez uma excelente partida. Lutou
muito no meio e desta vez
seu calcanhar funcionou
com passes precisos e inteligentes. Se a equipe mostrasse um padrão de jogo
mais ofensivo, seu futebol
apareceria bem mais.
Zico — Uma atuação de
alto nível. Combateu em
todas as partes do campo,
não errou uma só jogada e
teve muita calma no lance
em que marcou o único gol
da partida. Poderia apenas
atuar mais avançado, a fim
de que Reinaldo não ficasse táo isolado, mas, certamente, seu posicionamento em campo obedecia às
orientações de Telè.

Paulo Isidoro — Como
ponta direita náo existiu.
Não chegou uma vez sequer à linha de fundo. Parecia um lateral e assim
mesmo proibido pelo tecnico de avançar. Mas, teve
muitas dificuldades, mostrando um espírito de luta
incomum. Foi talvez um
dos que mais correram.
Reinaldo — Inteiramente isolado entre dois ou
três zagueiros, náo tinha
como exibir todo o seu talento. Mas quem foi ao Estádio de Wembley percebeu que é jogador de categoria, pois no lance em que
teve o gol mal anulado pelo juiz ultrapassou seu
marcador com facilidade
(apesar da falta) e tocou na
saída de Clemence, deixando-o inteiramente batido.
Éder — Fez o que pôde
para auxiliar Júnior e passou a maior parte do tempo recuado para dar cobertura ao companheiro.
Ofensivamente, realizou
quatro excelentes jogadas:
num lance de linha de fundo, quase sem ângulo,
acertou a trave direita de
Clemence; deu um chute
de fora da área que enganou inteiramente o goleiro
e se chocou com o travessão; fez um centro perfeito
para Reinaldo, que cabeceou fraco para o chão; e
deu outro bom centro para
Reinaldo, que de cabeça
tocou para Cerezo, que
perdeu ótima chance.

Barnes, ninguém o segurou
Clemence — Segurança,
boa colocação e tranqüilidade. Portanto, reúne todas as características de
um bom goleiro, o que não
é novidade numa escola
que já deu Gordon Banks.
Nào teve culpa no gol de
Zico, pois ainda saiu para
o combate. Nem no gol
inexplicavelmente anulado de Reinaldo, que entrou
sozinho.
Phil Nieal — fraco e Éder,
se fosse mais audacioso
ontem, teria podido ir à
linha de fundo quando quisesse. Tentou apoiar,
quando teve espaço, mas
não tem imaginação.
Martin — a altura o facilita a rebater as bolas cruzadas sobre a área e o fez
bem. Por baixo, porém,
nào tem a mesma segurança e se o Brasil tivesse
mais alguém junto a Reinaldo, que ganhou dele até
no corpo a corpo, teria sido
um bom setor a explorar.
Dave Watson continua dono da posição, apesar da
idade.
Robson — vigoroso, com
entradas fortes. Nada
mais. Viu-se em dificulda-

des, embora o Brasil só tivesse Reinaldo na frente.
Sanson — sem ter a
quem marcar, já que Paulo
Isidoro foi um autêntico laterál-direito do Brasil,
avançou para tabelar com
Barnes e conseguiram, os
dois, boas jogadas. Na
marcação não teve problema. Quando Isidoro, nas
rarissimas vezes, foi à ponta, conseguiu se sair bem.
Wilkins — reúne elegància no toque de bola, o que
o faz com a célebre
fleugma britânica, bom
sentido de distribuição do
jogo e habilidade. Foi o
segundo destaque da Seleçáo Inglesa, só inferior a
Bames.
McDermott — enquanto
o Brasil tocou a bola, nos
20 minutos iniciais do primeiro tempo, viu-se perdido e completamente dominado pelo meio-campo adversário. Teve uma boa
oportunidade de empatar-,
mas Valdir Peres, atento,
defendeu.
Rix — bom jogador. Procurou tocar e deslocar-se
para dar opção aos companheiros.
CoppelI — conseguiu

boas jogadas e ir à linha de
fundo, ao contrário dos
pontas do Brasil, para fazer os cruzamentos. Num
deles, quase Withe marca.
A cabeçada tocou nas pernas de Valdir Peres. É um
bom ponta e saiu-se bem,
apesar da marcação, primeiro, de Éder, e de Júnior. (
Withe — é rompedor. como já havia avisado o tècnico Greenwood. E só.
Apesar da altura, não levou muita vantagem com
Oscar. Talvez isso e o fato
de estar tentando ganhar a
posição o tenham levado a
agredir Oscar desnecessariamente.
Barnes — se Woodcook
joga mais do que ele, a
Inglaterra deve ter, atualmente, o melhor ponta do
mundo. Ontem, pelo menos, Bames foi o grande
nome de sua equipe e da
partida. Jogou fácil pela
esquerda, levando vantagem constantemente sobre Edevaldo, e mais ainda
quando caía pela direita,
onde deu um passeio em
Júnior ou em quem aparecesse para tentar dar-lhe
combate.

INGLATERRA 0 x 1 BRASIL, local: Estádio de Wembley (Londres).
Renda: Cr$ 86 milhões 400 mil. Juiz: Eric Linemayer (Áustria).
Inglaterra: Clemence; Neal, Martin, Robson e Samsom. Wilkins,
McDermott e Rix; Coppel, Withe e Barnes. Brasil: Valdir Peres;
Edevaldo, Oscar, Luisinho e Júnior; Cerezo, Sócrates e Zico; Paulo
Isidoro, Reinaldo e Éder. Gol: no Io tempo, Zico (lOm).

Oldemário Touguinhó e Almir Veiga ¦-.:
Londres — A Seleção Brasileira
conseguiu ontem sua primeira vitória
no Estádio de Wembley — a primeira,
também, de uma equipe sulamericana — ao derrotar a Inglaterra
por 1 a 0. Foi uma vitória importante,
merecida, mas que quase foge no segundo tempo por causa do excessivo
recuo dos brasileiros, que acabaram
ajudados pela sorte quando, no último
minuto, o centroavante Withe, na frente do goleiro, chutou na trave.
No começo, a Seleçáo Brasileira
esteve muito bem, sobretudo no toque
de bola, e marcou logo aos 10 minutos,
graças ao oportunismo e à vocação
para o gol de Zico, em magnífica jogada dentro da área. Depois — por motivos que só o técnico Telè Santana
saberá explicar — recuou diante de
um time que lhe é inferior, deixou-se
dominar, renunciou ao ataque e por
pouco não deixa a vitória escapar.

Inicio excelente
Os primeiros minutos mostraram
um problema crônico no futebol brasileiro que, ao que tudo indica, jamais
será-solucionado: jogadores patinando
dentro do campo, escorregando, caindo grotescamente, porque, ao que parece, nâo existe ninguém que saiba
escolher as travas de chuteira adequadas ao estado do gramado.
Quando, passados alguns minutos,
os jogadores conseguiram equilibrarse em cima das chuteiras, logo passaram a exibir um excelente toque de
bola, inclusive de primeira, que envolveu completamente os ingleses. Estes
mostravam falhas de marcação, sobretudo no meio de sua zaga — e isso lhes
seria fatal porque do outro lado estava
Zico.
Aos 10 minutos, Zico inverteu uma
jogada da esquerda, num passe longo
e preciso para Edevaldo na direita, e
correu para a área. O cruzamento de
Edevaldo foi igualmente preciso. Na
simples matada de bola, Zico tirou
dois zagueiros do lance e, antes que
um terceiro pudesse cortar sua frente,
chutou de direita, no canto, deslocando também o excelente goleiro Ciemence.
O Brasil continuou jogando bem,
tanto qüe, sete minutos depois, teria
aumentado a vantagem, naquela altura merecidamente, se o juiz austríaco
Eric Linemayer não cometesse um erro imperdoável, anulando um gol legítimo de Reinaldo, que se livrou do
zagueiro, sofreu falta, prosseguiu com
a jogada «, na saida do goleiro, colocou
no canto com categoria. Para surpresa
de todos no estádio, Linemayer mandou voltar a bola e marcou a falta
sobre Reinaldo. Éder bateu bem e Ciemente defendeu a córner.
A partir dal modificou-se o panorama do jogo. A Inglaterra passou a
marcar por pressão, no campo do Brasil, anulando o toque de bola que envolvia sua equipe. Começou a criar
alguns ataques, principalmente atravês do individualista e perigoso extrema Bames, que só foi contido através
de faltas. Primeiro, ele envolveu Edevaldo numa série de dribles e, depois,
fez o mesmo com Júnior, na direita do
ataque.

Aos 30 minutos, numa falha de marcação da defesa brasileira, sobretudo
de Oscar, McDermott chutou livre da
entrada da área e Valdir Peres defendeu bem. Dois minutos depois, em
jogada inglesa característica, Coppel
recebeu um cruzamento alto, ganhou
na cabeça de Oscar e novamente Vaidir Peres salvou, desta vez a córner.

Péssimo final
Para conter o ímpeto que a Inglaterra apresentou no fim do primeiro
tempo, a Seleção Brasileira voltou para o segundo com uma tática medrosa,
contrariando as declarações de Telè
de que seu time é sempre ofensivo. O
que se viu foi justamente o contrário.
Sócrates jogou como se fosse um
zagueiro ou, no máximo um cabeça de
área, dando carrinhos em todas,.as
direções do campo. Zico, a mais perigosa arma ofensiva que a Seleção possui, voltou para jogar em sua intermediária, distante 40 metros de Reinaldo.
Pior aconteceu com os pontas. Éder foi
para trás de Júnior e muitas vezes
recebeu a bola de Valdir Peres, Junto à
linha de fundo, para dar inicio à jogada. Poucas vezes apareceu na frente e,
mostrando como era errada a tática
adotada pela equipe, quando o fez
criou situações perigosas para a Inglaterra. Paulo Isidoro nem isso fez: jogou
como lateral, ao lado de Edevaldo,
jamais dando a impressão de que fosse
um ponta.
Restava Reinaldo na frente, isolado, sozinho contra dois ou três zagueiros, recebendo passes longos de Zico e*
tendo que correr ern todas as direções
sem jamais alcançar a bola antes que
um dos adversários controlasse a jogada. O domínio, como não podia deixar
de ser, foi da Inglaterra, um domínio
permitido, ou até mesmo concedido,
pelo Brasil.
Aos 15 minutos, numa das poucas
vezes que. Éder se aventurou ao ataque, fez boa jogada individual, livrando-se de um zagueiro e chutando forte,
de esquerda. A bola passou pelo goleiro, bateu no travessão e saiu. Só houve, neste período, mais duas chances
do Brasil, perdidas por Cerezo e Zico,
ambas em passes de cabeça de Reinaido para trás.
Enquanto isso, Valdir Peres fazia
boas defesas para evitar o empate,
como num lance do perigoso Bames,
que passou por Júnior como quis, caiu
para o meio e chutou de esquerda:
Valdir Peres mandou a córner. O jogo
ia chegando ao fim, com uma Seleçáo
Brasileira recuada, parecendo não
acreditar que era realmente melhor
que o adversário, e que por isso quase
sofre o empate. Durante a pressào
final da Inglaterra, a bola sobrou limpa para o centro-avante Withe, próximo à pequena área, frente a frente com
Valdir Peres. Ele chutou no canto, a
bola bateu na treve, cruzou todo o gol
na outra direção e saiu pela linha de
íaaào-
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Só não entrou em respeito aos primeiros 20 minutos do Brasil. E sópor
esses minutos a vitória foi merecida.
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Noenio Spínola
— Quando desce o pano no grande
teatro do Kremlin, os bailarinos prendem a
respiração e contam os segundos mais importantes de sua vida. Ali, como no Bolshoi
e em Leningrado, se forem chamados muiMOSCOU
[Ml
tas vezes pelas
itas
pelas. palmas, a estrada para o sucesso estará
aberta. Pois em que palco das grandes cidades do mundo
não existirão hoje artistas com nomes de origem russa?
As fontes inesgotáveis da arte que gerou as Pavlova,
os Barishnikov, Nureyev ou Makharova ficam em quarteirôes de edifícios amarelos e antigos à margem do rio
Moscou. "Na Nabierejnaia", como dizem eles em russo, o
riQ.'"corre largo e manso, não congela inteiramente no
inyèrno e as margens se recobrem de neve, a branca
m$rca registrada desta cidade meses a fio.
Os cursos de formação duram nove anos. Depois, os
bailarinos vào disputar um lugar nos vários grupos
profissionais existentes na União Soviética. Não muito
distante dessa casa à beira do rio, perto do Teatro
Bolshoi, fica outro sobrado amarelo com uma entrada
em arco e um pátio interno onde se escutam notas
perdidas de piano. Escadas acima, estúdio após estúdio,
encontra-se o salão onde o grupo do Balé Clássico de
Moscou prepara os espetáculos que vai levar ao Brasil.
Lá foi possível assistir aos ensaios de Stanislaw
Isaiev e Vladimir Tchekhozov. Os dois dançaram depois
no Kremlin na Recriação do Mundo, de Andrei Petrof,
nos papéis de Adão e do Diabo. Plana, de fácil entendimento, girando em torno do pecado original e terminando com ò mundo como ele é, essa peça será talvez uma
das que mais sucesso terão no Brasil
Isdaiev e Tchekhozov são bailarinos de estilos diferentes e eventualmente opostos, apesar das mesmas
raízes russas. Isaiev é virtuoso, reflexivo, mas quase
ingênuo e na Recriação do Mundo cai dentro do papel de
Adão como uma luva. Perguntado no estúdio do Balé
Clássico de Moscou sobie o que viria na frente, se a
emoção ou a razão, ele vacilou e disse: "Não existe um
bom bailarino sem um grande trabalho técnico." Depois,
sobre se considerava o balé como um "trabalho", respondeu ele: "Eu não trabalho, eu apenas danço..."
Arte pura ou trabalho, o balé, como é praticado neste
pais que o cultiva como uma das mais importantes
manifestações de cultura, é antes de tudo exercício,
obstinação, treinamento. Vladimir Vasiliov e Natália
Kasátkina, os dois diretores do Balé de Moscou, disseram que seus artistas se exercitam em média seis horas
por dia, e os estreantes chegam ali já depois dos nove
anos de estudos que fazem na escola da Nabieréjnaia,
muitos deles começando — como Isaiev — aos seis anos
de idade.
Uma vez profissionalizados, "recebem'espaço... muito espaço para treinar". De fato, o salão do antigo edifício
da Rua Pushnaia, perto do Bolshói, onde o grupo treina
diariamente, é quase tão amplo quanto alguns dos
maiores palcos de teatro ocidentais. Dispondo de toda
aquela área, os artistas podem correr, circular e saltar,
desenvolvendo uma estrutura atlética que não transparece mas é uma das marcas registradas do artista russo.
O pais cultiva fronteiras muito intimas entre a dança e a
ginástica.
. Com o exercício continuado, os homens podem com
facilidade levantar e sustentar o peso das bailarinas, um
detalhe ao qual em geral presta-se pouca atenção, mas
que é extremamente importante para o equilíbrio de um
pas de deux ou a confiança que o bailarino desperta em
sua parceira. O exercício continuado e duro contribui
também para que a dança seja não apenas uma sucessão
de gestos, mas ainda um reflexo de virilidade e atletismo
(sem o machismo latino) transmitidos pela expressão
corporal.
Foi por ter-se criado nessa escola russa que ao
chegar a Nova Iorque no dia seguinte Barishnikov deslocou a estrela máxima da Broadway na época, Fernando
Bujones.
Dançando depois na Casa Branca, em Washington,
em um show privado de beneficência promovido nos
tempos de Jimmy Carter, Barishnikov deslumbrou a
critica local porque em uma demonstração acrobática
quase bateu com a cabeça no lustre do teto. No casarão
do Ballé Clássico de Moscou jovens iniciantes saltam da
mesma forma, porém não são considerados pelos seus
treinadores como excepcionais: apenas seguem as rotinas da velha escola.
Quem for assistir no Brasil à Recriação do Mundo
verá ao lado de Isaiev esse estilo de dança mais viril e
apaixonado quando Tchekhozov interpretar o Diabo, áo
lado de Adão. Tchekhozov incorpora não apenas os
reflexos ocidentais da dança moderna, sensual e alegre,!,
mas ainda as raízes tradicionais dos bailarinos tipica-imente russos. Em alguns momentos, ele chega a roubar aa
cena de Isaiev, apesar de ser este o artista premiado doo
grupo.
O repertório que o balé de Moscou está levando
nessa viagem começa com Romeu e Julieta, passa pela
Sagração da Primavera, de Stravinski, a Recriação do
Mundo e termina com Natalie. Os brasileiros poderão
ver assim do moderno ao antigo, pois Natalie é uma peça
tradicional que vem do início do século passado (1832) e
até hoje continua desafiando os melhores bailarinos de
todos os palcos, pela complexidade e pelas armadilhasS
técnicas que coloca.
Para dançar Natalie, bem como Romeu e Julieta, o0
grupo está levando ao Rio Iecatarina Maxímova. Paraa
mim, que vi Makharova dançar no Lincoln Center emn
Nova Iorque, quando se dizia que ela tinha voltado aoo
melhor de sua forma, Maxímova está hoje alguns pontoss
à frente. Makhárova, como muitos artistas russos quee
foram para o Ocidente, intelectualizou suas apresenta-t.
B
Ções e, com o sucesso, passou a oferecer ao público mais
experimentos e ensaios que o verdadeiro balé.
iMais fiel à própria dança, pequena e flexível, Maximova tem uma versatilidade incomum e é capaz de
enganar até o olho mais atento dos repórteres. Ainda
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Deus cria Adão, Eva,
e o Diabo começa a ~
tentação, no balé
Recriação do Mundo, de
Andrei Petrof, de fácil
entendimento, em torno
do pecado original
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''mmmm KATERINA Maxímova se apresentará mais
uma vez no Brasil, ainda neste mês, no palco
¦ÜH do Hotel Nacional, puxando uma troupe de
mais de 50 bailarinos do Balé da Ópera de
J
¦¦¦I Moscou. O grupo nada tem a ver, nem pode
ser confundido com o Balé do Teatro Bolshói.
Na realidade, milhares de bailarinos saem das escoIas do Bolshói e do Kirov (como estudantes, onde o curso
normal demora sete anos e é acelerado). Esses bailarinos são distribuídos por todas as companhias do país,
Maxímova declarou em dezemque, segundo a própria
"saem bailarinos como nmhadas e
bro do ano passado,
existem mais de 30 companhias oficiais para empregátos".
Esse discurso também é o de Maia Plissetskaia, que
ainda acrescentou: "Para o Bolshói e o Kirov, ficam
apenas os primeiros colocados nas últimas provas e
cuidadosamente selecionados" (neste caso estão Maia,
Maxímova e Vassiliev).
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MAXÍMOVA,

Assim, os bailarinos depois de completarem seus
cursos, ou nas duas mais tradicionais escolas ou ainda
em escolas públicas onde aprendem desde russo a política, balé e esporte, sáo catalogados. Até alguns anos
atrás, o Ballé da Ópera de Moscou era justamente o que
o nome dizia. Bailarinos mais caracter (por vezes, excelentes) que ficavam no Bolshói ou em outras companhias
de Moscou para interpretar balés em óperas. Atualmente, o conjunto ganhou vida própria e excursiona pela
União'Soviética e arredores como uma companhia autónoma de balé. Seus elementos podem ser considerados
bons, porque lá ninguém brinca em serviço, mas não são
a nata. Daí se justifica a presença de uma real estrela
soviética como Maxímova para ponteá-los numa excursáo.
Ekaterina Maxímova, hoje com 42 anos e que no
final do ano passado esteve entre nós interpretando O
Quebra-Nozes, é uma das bailarinas mais bem modela•
das que saíram dos fornos soviéticos. Se não é espetacular em interpretação, como aconteceu com Galina Ulla•
nova, Maia Plissetskaia e a dissidente Natália Makárova, tem a seu favor um dos físicos e técnicas mais

parações. Um exemplo disso está nos casos de Máximova e Makhárova A Makhárova de hoje afastou-se dos
padrões ortodoxos que se impõem ao balé clássico e saiu
para experiências de expressão corporal onde a coreografia pode ser mais importante que a dança.
O confronto entre o ultramodemo e o clássico tem
também as suas armadilhas. Vladimir Vasiliov, por
exemplo — ele próprio um ex-bailarino e hoje diretor do
Balé de Moscou — acha que essa é uma espécie de duelo
desnecessário. Pois todas as formas de arte podem
coexistir, e "eventualmente recriar o clássico é muito
mais difícil que executar o que é modemo. O exemplo" —
disse ele — "está em Natalie, que desde 1832 desafia a
criatividade dos que a colocam em cena".
Os choques que marcam a-evoluçáo da arte na União
Soviética como que se expressam de maneira simples na
Recriação do Mundo, de Petrov. A coreografia vai do
clássico ao moderno e a luta entre Deus e o Diabo pela
posse da alma de Adão termina no que a espécie humana
é hoje: ela mesma, sem retoques, com seus pecados e
virtudes.
A ingenuidade de Adão (Isaev, de 24 anos) de certa
forma reflete os artistas que começam sua carreira em
qualquer lugar do mundo, porém aqui em particular,
sem um contato maior com o exterior, fechados nos
círculos de sua própria cultura, eles mergulham em uma
das escolas mais rigorosas sobre a face da Terra. Maduros, seu talento explode ancorado sempre às raízes.
Quando se vêem de perto os reflexos das cúpulas e
torres do Kremlin nas águas mansas do rio Moscou, os
ícones de Andrei Rubliov, velhas mulheres robustas
como búfalos quebrando o gelo no inverno ou a alma
torturada de Ivan Groznii (Ivan, o Terrível) no Bolshói,
mais facilmente se compreende o que essas raízes significam.

GRANDIOSA

Maxírryyva por sua vez casou-se com o bastante mais
jovem maitre de balé Gribof, que está tentando colocar
no Bolshoi, e partiu para uma linha liberal de investir
em sua bela figura e belas performances e com diferentes
partenalres e muitas toumées, como acontecerá no
Brasil.
Vassiliev, após sofrer uma cirurgia no joelho direito
Comportados, sem nunca apresentarem qualquer e ficar alguns meses afastado dos palcos (atuando
apenas como professor), prepara-se também para mais
faísca de vontade dissidente, gozando ambos dos privilé- uma vez desbancar a Europa
nos seus 41 anos de idade.
gios do Kremlin há três anos, vivendo covfortavelmente
Talvez
as
exigências
pequenas
que o casal fez, ano
em Moscou ("as pessoas precisam conhecer nossa dacha
no
Brasil
(camas
de
solteiro
individuais, dois
passado
para sentirem como somos felizes e vivemos bem", exclamava Maxímova em dezembro do ano passado e tendo banheiros na suíte de todos os hotéis, massagistas tamcomo assunto proibido apenas os jühos que não vieram bém individuais, e fala em uníssono até mesmo sobre a
no matrimônio por uma deficiência biológica, "mas crise na Polônia, mas nunca sobre o relacionamento de
mais íntima), já fossem um presságio da separatemos tantos cachorros lindos em casa"). O casal se forma
estava por vir.
ção
que
separou subitamente no início deste ano (exatamente
'
Vale
a pena assistir a Maxímova, estrela de humor
um mês depois da primeira tournée ao Brasil). De uma
difícil,
mas
grandiosa.
russos.
os
escandalosa
mesmo
um
até
para
pouco
forma
perfeitos que o mundo já produziu. Discípula preferida
de Ullanova (que a preparou para sua primeira Giselle),
ganhadora de medalhas de ouro em concursos internacionais, chegou ao ápice de sua carreira depois de se
casar com Vladimir Vassiliev (um dos maiores bailarinos que o mundo já produziu), e com ele formar o par
russo ideal.
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Cartas.
Luta

negra

O 13 de maio é um estigma que nos
revolve à memória a Princesa Isabel
extinguindo a escravatura no Brasil.
Compete-nos salientar que, de 1888 a
1981, passos largos foram imprimidos.
O negro se difunde no meio social,
político e intelectual, e passa a fazer-se
contar na condição de pessoa cujo
valor não pode ser subestimado.
No entretanto, ainda existem no
pais focos de africanofobia que têm na
mente a relíquia do anacrônico sentimento que é o separatismo epitelial.
Esses núcleos resistentes ã revolução
tecnocrata, às inovações advindas da
Física Quântica, no eclodlr da Microfisica, têm sua conceituação específica.
Sâo aiienistas, desatualizados, incivis,
rudes, toscos. Possuem uma mente
cònica e crônica. Manifestam uma
conduta medieval, provinciana e imperial. Precisam ser desativados atravês da conscientização embasada do
Artigo I da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, que assim expressa: "Todos os homens nascem livres e
iguais em dignidade e direitos. São
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros
com espírito de fraternidade".
Os matizes de segregação epitelial
podem ser incluídos em três vocábulos, a saber: preconceito, discriminação e racismo, respectivamente. O primeiro consiste no julgamento precipitado, idéia preconcebida, opinião infundada. O segundo significa separar,
apartar, discriminar, segregar. O terceiro representa uma doutrina que
sustenta a superioridade de uma raça
sobre a outra, conceito defendido pelos partidários da eugenia.
Compete-se salientar que associações, sociedades, clubes, hotéis, boates e outras entidades coíbem, ainda,
em plena era do táxi espacial, a entrada de negros a elas. Tentam estenosar
a entrada dos melànicos por meio das
mais diferentes estratégias antihumanas. Usam-se, para isso, as mais
escabrosas desculpas e os mais estranhos subterfúgios. A conseqüência da
recessão racial é o afastamento compulsório do negro dos meios interhumanos de que ele deveria participar
ativamente. Ele foge do ambiente repressor, fica na periferia das cidades,
nos bairros. Fato é que não o vemos
nos ambientes mais sofisticados. Tal
procedimento ativa um feedback negativo no que tange à sua integração
junto aos demais seres no cenário da
convivência humana. O efeito colateral desse fato é o trauma emocional, a
seqüela que fica aderida ao psiquismo
étnico.
Exige-se que o negro tenha um posicionamento aberto e sociável. No entanto, não se lhe oferecem as condições dignas para que assuma isso.
Sempre que tenta investir, é ocluido
pelos tentáculos emitidos pelo polvo
— os separatistas. Há um paradoxo.
Os que oferecem, tomam. No entanto,
julgamos que o negro não deve mitigar
reconhecimento e aceitação social.
Haverá, sim, de fazer-se reconhecer ao
sentir-se livre: falando com equilíbrio
e agindo com sabedoria. A aceitação
social se fará, naturalmente, pelo reconhecimento de sua cultura e valor
como pessoa humana.
Sou apologista de uma revolução
cultural negra, na qual cada negro
acumule conhecimento amplo e ò exteriorize de forma a semear um real
entendimento entre os homens. Só a
cultura liberta o homem oprimido das
garras do opressor. Apenas o caminho
da aquisiçao de valores intelectivos e a
real aplicabilidade desta libertarão o
negro das algemas invisíveis do domínio psicológico-racial. Estudar e se
aprimorar. Usar o peito, o talento e a
resistência. Respectivamente: o brio e
o brilho, a capacidade e a paciência ou
resistência moral. São indispensáveis.
Em meio a esse turbilhão de idéias,
apregoamos um mundo em que haja
pacífica convivência ¦ entre os indivíduos e os povos. Que as raças se envolvam num só abraço de hamomia ceiestial. Cada um deve ser projetado no
coração do outro, sua igual imagem.
Desejaria ver entre os homens um relacionamento cujo denominador fosse o
amor ao próximo. Sem esse sentimento incomensurável não há humanidade, sim desumanidade. Não há compreensão. Não há respeito, sim desrespeito. Não há sensibilidade, sim brutalidade. No entanto, humanidade é imprescindivel, visto que sem ela o homem toma-se grotesco e selvagem.
José de Mello Filho — Santos (SP).
Esperanças renovadas
Gostaria de registrar a alegria e a
emoção que me causou o LP de Wilson
Moreira e Ney Lopes. Realmente,
quem sabe, sabe. E o samba puro e
belo ainda existe.
Em meio a tanta enganação de
sambeiros. a simplicidade e a poesia
dessa dupla renovam nossas esperanças. Fátima P. Costa — Rio de Janeiro.
Termos
incompreensíveis
Valho-me do JORNAL DO
BRASIL para falar a respeito do livro
Além do Nascimento, e da Morte, editado por Bhaktivedaqta Book Trust,
Rua Bolívia, 180, Jardim Prudência,
São Paulo.
Trata-se de um livro calcado na
filosofia induísta e no qual o seu autor
dèfende a pluralidade das existências
e a existência de Deus, no que concordamos. No entanto, em alguns trechos,
o autor cita vários termos e comparaçóes num idioma que, sinceramente,
estou até hoje procurando descobrir.
Não sabemos se indu, sãnscrito ou
grego, deixando o leitor perdido, sem
compreender o fundo da mensagem. A
confUsáo ê generalizada, aliás. Existem muitos desses livros amontoados
nas livrarias, à venda.
Esses livros, em si, não são ofensivos. São bons, pregam a filosofia oriental, mas pecam em repetir, teimosamente, termos incompreensíveis. Nós
brasileiros, que já não somos muito
chegados à leitura, ficamos confusos
ao nos debruçarmos sobre esses
quebra-cabeças.
Queremos deixar bem claro que
não somos contra essas edições. Sugerimos, porém, a essas editoras que só

publiquem esses livros no idioma português. Wilson Longobucco — Rio de
Janeiro.
Programa

eclético

A comentarista Maria Helena Dutra, como profissional consciente, foi
injusta ao comentar o programa de
Edna Savaget. quando afirmou
(JORNAL DO BRASIL, 19 04 81) que a
rapidez das apresentações tira o didático do conteúdo.
A síntese não anula o didático. O
programa é eclético. Abrange, sem fugir do objetivo utilidade, assuntos diversos e de clara elucidação. A expianação sobre câncer de mama, numa
sucinta aula enviada por um expert no
assunto, não só anulou o pânico como
tranqüilizou os filhos de uma amiga
pós-operada. Alice Vieira Tatagiba —
Niterói (RJ).
Programa

Sears

EM

CARPETES

constrangedor

A Sociedade Zoófila Educativa, entidade particular, sem fins lucrativos,
e que se dedica à proteção de animais,
vem fazer veemente apelo às autoridades competentes, no que concerne ao
assunto que passamos a expor.
Foi apresentado pela TVS, dia 4 de
abril, às 22h30m, no programa O Homem do Sapato Branco, um Centro de
Cultura ao Diabo. É constrangedor,
chocante e lamentável descrever o que
se passou no referido programa. Constrangedor, por se constatar que na
espécie humana existem ainda indivíduos desprovidos de qualquer senso
de civilização ou ética. Chocante, por
se verificar a brutal imolaçáo de indefesos animais com os maiores requintes de crueldade. Lamentável, por ser
totalmente indiferente às nossas autoridades a prática desses rituais primitivos e pagãos, executados pior pessoas mentalmente perturbadas que
mais pertenceriam a hospitais psiquiátricos.
Urge que tomem medidas severas
para sustar de vez essas práticas, antes de que, como já ocorrido entre nós,
sejam até utilizadas crianças inocentes nesses trabalhos macabros. Enviamos nosso apelo ao Ministro da Justiça, no sentido de coibir tais abusos e a
divulgação dos mesmos em programas
de TV. Claudie H. Dunin, presidente
da Sociedade Zoófila Educativa —
Rio de Janeiro.
Vigilância
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relaxada

Enquanto os nossos fiscais da Receita Federal, sob as vistas leoninas de
seus chefes, se acham preocupados
com supostos deslizes nas declarações
dos contribuintes do Imposto de Renda, lá no extremo Norte da pátria é
seqüestrado um estrangeiro, dentro de
um saco, por outros da mesma nacionalidade, à vista da fiscalização das
nossas autoridades navais, como revelou a imprensa sobre o caso Biggs.
Esse enorme volume, conforme se poderá avaliar, não despertou curiosidade nos que vigiam o nosso território.
Poderia até ser conduzida no saco
uma das nossas autoridades e o fato
foi considerado de rotina pelos que
deveriam zelar melhor pela segurança
do Brasil.
Se um homem é levado de tal forma
para fora do território, ante a displicência dos responsáveis pela segurança da pátria, imaginemos como deverão ser contrabandeados os nossos
produtos naturais. Até agora não chegou ao conhecimento do público nenhuma providência no sentido de aplicação de medidas coercitivas contra
os responsáveis. Só se sabe que o porta-voz do Palácio do-Planalto afirmou
"não há maior empenho do Goverque
no brasileiro no sentido de tratar o
seqüestro de Ronald Biggs como um
caso extraordinário".
O seqüestro pode não ser um caso
extraordinário, mas a mentira por que
foi executado deveria, ou melhor, deverá merecer a atenção dos Poderes
constituídos para que não aconteça,
de maneira sofisticada, conduzir para
outros países os produtos naturais do
nosso solo que representam riquezas.
Anízio Corrêa — Rio de Janeiro.
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Nenhuma personalidade, de Qoverno ou da diplomacia, ou astro famoso
do cinema, agitou tanto a reportagem,
abriu tantas vistosas manchetes como
o assaltante inglês Ronald Biggs no
seu desembarque, dia 24 de abril, no
Galeão.
A trama foi bem urdida. Mas isso é
coisa de somenos. O que ê preciso
considerar é a facilidade com que seus
seqüestradores entraram no Brasil e
daqui saíram, incógnitos, ocupando o
espaço aéreo entre dois Estados, o do
Pará e o do Rio de Janeiro. Parece que
as autoridades policiais foram hipnotizadas, pois nenhum ato da cena do
seqüestro foi observado.
Onde estaria a vigilância, portuária
ou das 200 milhas, que preserva nossa
soberania? Sua volta foi igualmente
tranqüila, garantida, ao que parece,
pelo direito que adquiriu em 10 anos
de Brasil, sob liberdade vigiada. O
filho? Casos semelhantes, de pais brasileiros, tiveram tratamento diverso.
Os fatos provaram o que se propalou a
princípio: publicidade de seu futuro
livro de memórias. Como gratidão às
autoridades, o indesejável britânico
imitou, num gesto cínico, a grande
figura humana do Papa João Paulo n,
beijando o solo onde desembarcou, o
do Estado do Pará.
O episódio enxovalhou o espirito de
nossos heróis, por exemplo, Tiradentes, José Bonifácio e Gonçalves Dias,
que exaltou, na sua lira, a grandeza da
pátria. Licinio F. de Assis — Rio de
Janeiro.
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Vida completa
Gosto muito de ler a Revista do
Domingo, principalmente a parte de
desfiles de roupas, que é espetacular.
Mas esta carta é para pedir que a
Revista do Domingo publique uma
reportagem com Kadu Moliterno, contando tudo sobre sua vida. como ele é,
seu signo e onde vive. Hidaléia R. P. Niterói (RJ).

I

DIAHI AM ENTE DAS 9HK)
WO AS 22:00 HORAS-SÃBADOS
H0RAS-SABAD0S DAS 9:00 ÀS
18:.H) HORAS
SATISFARÃO (.ARANTIDA
AS 18:10
<.\R\\TIDA OI
HORASi
oi
DIAHIAMENTE
IISATISFACVU
!
VOl.TAI
SPPirQ
SEI
or. VOl.TA
SEl PINHEIRO
OINHEIRO DE
NiteróiM.dum,.
Botafogo
Madureira
N*0 AGRADA»,
AGKADAR, LJV/<X1
O.MPR *V N\Ò
SE A* COMPR
Sears
O
Hu.
Praia
,, Ku. Mlrh<do.
Ratt(0,0. 400
Hua Sao
Prii. deHr Botafogo.
Kua Larolina Machado. 362]
Si0 João.
Jo.„, ti
3J
I NÓS
REEMBOLS4MOS! LawMMmJ Tel.: 286-1.Í22
NOS TROCWIOS
TROCVMOS OI
01' REEMBOLSAMOS!
711 7388
Te» ; 710
7388
Tel.:
2861322
Tel.;
Tel.: 390
.MO 4801
18')I

JORNAL DO BRASIL

?

CADERNO B

quarta-feira, 13/5/81

Paralisia
Não bastaram as férias, carnaval, Semana
Santa e demais feriados.
A cidade e, por extensão o pais voltaram
ontem a parar pou causa do jogo Brasil x Inglaterra.
...
.
,
Até muitas escolas se viram em dificuldades
As que
para dar andamento normal ás aulas. e vicereceberam alunos não tinham professores
versa.
* * *
Interessa saber agora, já lá se vão quase cinco
meses, quando é que terá início no Brasil o seu
ano útil.
¦ ¦ ¦

Surpresa
Uma equipe da TV mexicana, capitaneada
por Augusto Marzagão, aterrissou ontem na sede
do Partido Socialista Francês, em Paris, com a
missão de entrevistar o Presidente eleito François Mitterrand.
Cumprida a tarefa, rumaram todos, Mitterrand, assessores, Marzagão e cinegrafistas, para
a lanchonete do Partido, para dois dedos de
conversa informal e descontraída.
•
Mitterrand foi chegando, desabou pesadaj!"
mente sobre uma cadeira e, virando-se para seus
assessores, não conteve o desabafo:
— Outra vitória como essa e nós estamos
fritos.

Zózimo

Roda-Viva
O Chanceler Saraiva
'Guerreiro recebe amanhã
para um almoço na Sala
Brasília, no Itamarati, em
homenagem ao diretorgeral da FAO. Edouard
Saouma.
Um grupo de senhoras
movimentou ontem o Chá
e Simpatia comparecendo
:ao chá em beneficio do
Ambulatório da Praia do
jPinto. Com direito ao sorteio de um relógio a cargo
de Tônia Carrero.
Eduardo Dusek estréia
hoje no Teatro Ipanema
seu show Piano de Calda.
Será lançado esta semana o livro póstumo de
poesias do Embaixador
Paschoal Carlos Magno.
Chama-se Cantigas de Cavaleiro e é ilustrado pelo
pintor J. Bezerra.
O Ministro-Conselheiro
da Embaixada dos EUA e
Sra Mc Kinney Russell recebem amanhã em Brasília para cocktails.
O Prefeito de Lisboa,
Nuno Abecasis, foi homenageado anteontem com
um jantar no Hippopotamus.
Desde ontem no Rio
depois de uma longa tem
porada na ilha de Itamara
cá, o pintor Luís Jasmim
Daqui, irá a Campo Grande, Mato Grosso, onde
inaugura dia 20 uma exposiçâo de seus últimos trabalhos.
Natalia Makarova e
Fernando Bujones dançam hoje juntos pela primeira vez o balé Raymonda. No Lincoln Center, em
Nova Iorque.
Maria Digna e Ricardo
Luiz Pessoa de Queiroz estão convidando para o casamento de sua filha Luciana com Elias Antonio
Souto Filgueira Barreto,
dia 30 de maio, em sua
residência, em Recife.
O pianista Arnaldo
Cohen dará ainda um último recital antes de viajar
para a Europa. Tocará dia
21 na Sala Cecília Meireles. No dia seguinte, será
homenageado com uma
soirée no Régine's.

«r* • Tão grande quanto a surpresa de Giscard ao
- se ver derrotado foi a de Mitterrand ao se ver
?T" eleito.

Providência
divina
Quando o chute desfechado quase dentro da
pequena área pelo atacante inglês tocou caprichosamente na trave e saiu pelo outro lado, o
Brasil escapou no último minuto de sofrer um
castigo que seria totalmente merecido.
. • Salvou certamente o time brasileiro a providência divina, condoída de ver como uma equipe
: infinitamente superior à adversária é capaz de
- ceder-lhe campo e optar por defender um placar
r"~ que com um pouco mais de coragem e audácia
poderia ser muitas vezes ampliado.
Por um triz o Brasil não entregou ontem ao
English Team de mão beijada um empate que
" • seria extremamente frustrante para a torcida
brasileira.

Bons amigos
Passando o impacto causado dos primeiros momentos pela eleição de François Mitterrand, começam a
surgir no Rio os primeiros amigos do futuro Presidente
da França.
Deles, o mais evidente é, sem dúvida, o Sr Leonel
Brizola, que mantém com o novo líder socialista francès mais do que um relacionamento formal.
Um relacionamento, aliás, que nasceu há tempos na
- Europa, quando Mitterrand hipotecou
sua solidariedade a ele, na época no exílio.

Quem vende
l: Z': • O Country Club perdeu um de seus mais assíduos e
: ..-ativos freqüentadores — o Sr Jorge Dória.
~ • O sócio passou adiante seu titulo, sem maiores
"explicações.
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Denise Carvalho brindando com Bernardo Gouthier,
que acaba de abrir uma agência de turismo com seu
próprio nome
Bom senso
Devem ser liberados numa das
próximas reuniões do Conselho
Nacional de Petróleo as corridas
de automóveis e o vôo dos aviões
de publicidade em todo o
território nacional.
E o serão em boa hora, já que
por mais proibidos que fossem
nunca se deixou de promover
corridas nos quatro cantos do
pais nem se deixou de voar sobre
as praias nos fins de semana
anunciando o que quer que fosse.
Liberar as corridas e os vôos
de publicidade será, quando
menos, uma medida de bom
senso.

Quem chega
Chegam esta semana ao Rio
os integrantes do chamado grupo
do jogo: são seis dirigentes de
cassinos norte-americanos que
vèm com a missão de estudar a
instalação de um grande hotel no
Rio, cuja principal atração seria,
obviamente, um amplo conjunto
de salas de jogo, operado em
conjunto pelo grupo.
Vêm tentar a aprovação de
um projeto já encomendado que
pretendem fazer subir na Barra
da Tijuca.
Se o projeto vier a ser
submetido às autoridades e
aprovado, o será apenas como
hotel. Cassino, por enquanto,
nem pensar.

O arquiteto e Sra Amaro Machado festejando o
nascimento de Maria Rita.
Certamente no Antonio's.
Pelas agendas dos Ministros de Estado divulgadas por suas assessorias,
todos eles trabalharam
ontem na hora do jogo.
Pois sim.

Leonino
O Deputado Álvaro Valle subiu
anteontem à tribuna da Câmara
para explorar um filão que havia
sido levantado semana passada
nesta coluna — a relação entre os
sucessivos aumentos dos preços
dos automóveis e os consórcios,
clientes certos para pagamento da
despesa.
Com a palavra, portanto, o parlamentar:
"Os preços dos automóveis continuam aumentando, embora os
pátios das fábricas permaneçam
cheios, pela existência de um conluio do cartel da produção automobilística com os consórcios, dos
quais muitas vezes participam responsáveis, hoje, por grande parte
das vendas em todo o pais."
Valle chega a colocar em dúvida a validade jurídica dos contratos dos consórcios que ele rotula de
leoninos.

Tiro certo
Numa época de vacas magras, para todos
e em especial para os
artistas plásticos, a fortuna acaba de sorrir para o pintor Wesley Duke Lee.
Solicitado pela Fundação Alvares Penteado, Duke Lee acaba de
transferir para o acervo
da instituição um lote
de obras cobrindo praticamente todas as
suas principais fases
como artista.
Preço da transação:
Cr$ 2 milhões e meio.

m m ¦
Invento
• Pelo que se tem lido nos jornais, se já não fosse
conhecido há algumas décadas, seria perfeitamente
possível acreditar que foi no estacionamento do Riocentro que se inventou o motor a explosão.

Londres
a
Rumo
A coleção Peixoto de Castro não está sendo passada
adiante apenas no leilão do Hotel Maksoud, em São
Paulo.
Está sendo desmembrada aos poucos, sendo que uma
parte — 400 peças, a maioria de porcelanas brasonadas e
pratarias — seguirá dentro de uma semana para a
Christie's, de Londres_em busca de melhores preços.
Quem pensa, entretanto, que esse será o ponto final
da liquidação da coleção, está enganado: ainda há muito
por vir, principalmente no que diz respeito aos quadros e
esculturas acumulados ao longo de quase 100 anos pelo
patriarca do clã.

Futebol total
Está prestes a ser lançada no
Brasil — um mercado que para o
gênero deve ser dos mais interessantes — a primeira enciclopédia
mundial sobre futebol.
Assinada por uma editora espanhola, a obra pretende conter tudo
sobre o assunto, do primeiro bico
dado por um aborigine numa caveira até os dias de hoje, englobando
terminologia, regras, resultados de
partidas etc.
Não compreendesse ela seis
alentadissimos volumes.

modelos
Novos
Será lançado dia 11 de junho o novo modelo de carro
da Ford brasileira, a ser vendido acima da faixa do
milhão de cruzeiros.
A fábrica, que se havia decidido pelo nome Del Rey,
chegou nas últimas semanas a cogitar batizar o novo
modelo com o nome original europeu — Granada — mas
diante dos últimos acontecimentos do Riocentro, houve
por bem confirmar o Del Rey.
* ? *
Por falar em lançamentos novos, o ano de 82 promete
ser cheio de novidades no setor.
A Ford, além do Del Rey, pretende colocar no mercado seu carro mundial, o Escort. A General Motors vai
lançar no Brasil seu modelo J, já considerado um
sucesso nos Estados Unidos em termos de economia. A
Volkswagen parte para o lançamento do Voyage, uma
mistura de Passat e do Gol, e do Jetta, o mais recente
modelo surgido ria Europa com a marca VW.
Resta saber se vai haver compradores para esse
festival de marcas e modelos.
Zózimo Barrozo do Amaral

Av.das Americas,2560 -Km 3-Tel.:399-9211/399-9266
DfviRmm com
PfKÇQS POPUlAfl£5
BERTA IOS2AN
20a
ÚLTIMOS DIAS
Teatro da Praia oe^1 a sjd as 21.30 ns. ÍOO.
|«Mmn
267-774» • 217-77*4
Dom. as 20 hs.
AOS SÁBADOS 300.

Agora no Brasil a
Cortina de Enrolar
DECOSOL: Nito entra o sol,
nem o calor.
.
E^clusividade
decore
Pre?o Especial
Qnpamento. .div^ej
¦Rifa Francisco Sa. 65 )«
Copacabana j I J
J w /
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Lança sua linha de meia-estaçâo cheia de idéias maravilhosas, e
com plano de pagamento sem juros a sua disposição, visite uma
das lojas ADAMO, principalmente em Ipanema, o seu mais nov„
ponto de encontro com a moda.
ADAMO
Av. Copacabana, 975
Vise. de Pirajá, 288
Ipanema

MINICOIFA
t-iERVULÚtn
sux*ar Outras
Marcas e Modelos
R. Ministro Alfredo
Valadôo, 35-D
(entre Siq. Campo», 215
e Fig. Magalhães, 726.
Copacabana — RJ
236-2610*256-8710

0 prato do dia
no seu restaurante
predileto
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CÂNDIDO'S — "Camarão com Catupirv" là moda da Casa ou à
milaneza) —. Refogado com temperos, arrumado em cumbuca
de barro alternado de maçã ácida e catupiry, ou empanaòo à
milaneza, coberto de catupiry e gratinado. Deliciai R. Barres da
Alarcào, 352 — P. de Guaratiba — T. 395-1630.

FUNARJ
Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro
e

apresentam

ASSISTA EM
JIEW YORK

66 — Rest. e American Bar — "Bacalhau à Moda da Casa" —
cozida,
O norueguês em posta, rodeado de ovo e batata
azeitonas, etc., ao molho branco com queijo. "Au gratin".
Deliciosa sugestão do chef que figura também no cardápio às
4's. feiras. Rua das Palmeiras, 66 — T. 22&8844.
GUARTA-FRRA
ITÁLICA — "Fetuccine au Paillard" — O talharim largo feito na
e levado a
parmezon"Spaghetti
casa. ao molho branco, coberto
"flat".comUhmmml...
al
gratinar, servido —com um filé
fruto dei mare" a constante do cardápio. Doces caseiros. Av.
Ataulfo de Paiva. 406 — Res. 294-4949/4899. Entregas.

the 26th
MARIA THEREZA WEISS — "Frango ao Molho Pardo" —
Ensopado com temperos, ao molho do próprio sangue avinaquiabo e polenta. Alm. e
grado e temperado, servido com
ao piano às noites "Torta de Chocolate" com fios
jantar. Ektor
d'ovos" — a doçura R. Vise Silva. 152 — T. 286-3098.

NATIONAL
FASHION &
BOUTIQUE
¦¦SHOW

TOTISMO LTDA.
Av. Rio Branco, 257
9.° Andar
Tels.:
220-3676, 220-3321,
220-3221, 220-3271
080011130

CORTINA DE ENROLAR
A cortina do VAPT-VUPT, feita na medida da sua
janela, e com um preço que se encaixa certinho no
seu bolso.
OSTROWER com. e ind. ltda.
1
S
Vise. de Pirajá, 580 • sobreloja 308
>10 Rua
Rua Marques da Abrantes, 178 loja D <r
JOSÉ LIMÓN
DANCE COMPANY
OireçAo Artística: CARLA MAXWELL
dl 19 a 24 d« Maio. ás 21 horas
TEATRO JOÀO CAETANO
a
2 PROGRAMAS DIFERENTES
WsW
Ingressos
à venda no T JoAo Csetano •
T. Municipal
Av.
13
de
Msk»
(Isdo
PREÇOS A PARTIR 06 Cfl 800.00
Patrodnio: Embaixada Americanq a da
USICA • Agência de Comunicação
Internacional doa Ettadoa RealúaçSo: Sintonia" TWFOHf A
Unido» da América. ProduçOes Artísticas 6

TmçÁ&üA

PROJETO CARLTON

Com
KAUFMAN
L
E
VILMA
SAÍDA: 38 do Maio
-VOLTA: 09 do Junho
rfT^Preço por peMoa
US$ 1.690
InformoçfiM:
"FRANÇATUR

Requinte
O Príncipe Charles não faz por menos: a cerimônia de
seu casamento com
Lady Diana Spencer
mobilizará nada menos de três orquestras.
De quebra, o respeitável público presente ao templo será
brindado com a lindíssima voz da soprano neozelandesa Kiri
Te Kanawa.
que
quem assistiu no
Brasil ao filme Don
Giovanni conhece
hoje muito bem.

TEATRO
DO

RIO

MUNICIPAL
DE JANEIRO

Apoio cultural
PROJETO
Maio:
dias 14,16 e 23-21:00 h
dias 21 e 28-18:30 K
dias 17 e 30 -17:00 K
dias 24 e 31-10:30 h

CARLTON
J

SEXTA-FEIRA
m
"Bacalhau
—
—
legítimo
na
O
Brasa"
DO
SOL
COSTA
norueguês assado na brasa, rodeado de ovos e batatas cozidas,
cebolas em rodelas, tomate etc. regado a azeite português. O
fino! Excelente a nova organização. Alm e jantar Mús. ao vivo
às noites. Av. Edson Passos. 4 517 — Alto Boa Vista — T. 2688357.
I—'—i—
..
. - s
i üé
"Bar
Guadalajara" — "Filé Canibal"
LAGOA, CHARLIE'S —
— Dois medalhões de mignon temperados com "cheiros"
mexicanos, servidos com "Spaghetti" ao molho da carne. "El
Plato Mexicano" — uma mostra do paladar tipico. Música ao
vivo. R. Mana Quitéria. 136 — T. 287-0335.
DOMINGO
"Franguinho
alia Romano" — grelhado, desossaROMANO —
branco com petit-pois e presumo Prato leve"Ine
do, ao molho
"lombmhoà
Mineira" —o sucesso dos sabados.
delicioso
loco" e a domicilio Enorme lista de "Massas caseiras". Alm e
jantar. R. Jangadeiros, 6 — Tels. 247-9174 e 267-6493.

Ingressos a partir de
Cr$ 150,00.

Dè o Prato do Dia
pelo tel : 255-1658

atrações
IA

da

noite

carioca

CARINHOSO — Casais apaixonados, mulheres
bonitas, gente colünável. grupos de amigos, boèincomgiveis. gourmets reconhecidos, artisÜb mios
tas de sucesso fazem do Carinhoso um novo
estilo de vida noturna: cozinha internacional, arnbiente sofisticado, drinques exclusivos, música de
I ED LINCOLN Band. Vise. de Pirajá, 22.
"OUTRAS PALAVRAS" — Como era de se esperar, CAETANO VELOSO
fez estrondoso sucesso
no CANECAO. Em "outras palavras", ele retoma
para mais uma temporada ráptda e rasteira: até
domingo. Acompanhamentos do conjunto "Outra
Banda da Terra". Hoje e amanhã, às 21h30: sextafeira e sábado, às 22h30; domingo, às 20h30m.
1295-1047).
— Oswaldo Sargentelli If). o
REI DO ZIRIGUIDUM
mago das "Mulatas que não Estão no Mapa", está
dando seu recado no OBAOBA (Visconde de Pirajá.
499). ao lado das atarlets cor de mel, 15 músicos
catedráticos e 4 cantores, todas as noites, sob a
direção de Olavo Sargentelli. Sucesso também na
paulicéia. Res.: 239-2497.
Jy
• ? •
IVAN, O TERRÍVEL — Presença obrigatória na
noite carioca. Ivan Eklaick (f) canta, acompanharv
do-se ao piano, todas as noites no POKER BAR, ao
lado da náo-menos Mary e do cantor-violonista Joel
França. Música suave, dnnques gostosos e ambiente tranqüilo Direção1 Eduardo Gonzalez R
Almirante Gonçalves. 55/521-4999 k
ALTA CURT1ÇÃO — O complexo RIO'S, estabelecido no Parque do Flamengo, em frente ao Morro
da Viúva, oferece opções maravilhosas para Você e
seus amigos: restaurante de cozinha francesa,
piano-bar e uma incrível cervejaria ao ar livre, com
vista para o mar, com chope bem tirado, galeto na
brasa, etc. Confira! Res.: 551-3111.
• Esta coluna é publicada às 4» e 5" feiras: 263-4222

quarta-feira, 13/5/81
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À Sombra de um ídolo
Amantes Violentos
Ás Intimidades de Duas Mulheres

*????
EU TE AMO (Brasileiro), de Arnaldo Jabor.
Paulo César Perelo, Vera
Sônia
Braga,
Com
Flscher, Tarcísio Meira, Regina Casé e Maria
Silvia. Odeon (Praça Mahatma Gandhl, 2 —
220-3835)! de 2a a 6o, às 13h30m, 15h30m,
17h30m, 19h30m, 21h30m. Sábado e domingo, a partir das 15h30m. Roxl(Av. Copacabana, 945 — 236-6245), ltblon-1 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 —239-5048), Opera-2
(Praia de Botafogo, 340 — 246-7705):
15h30m, 17h30m, 19h30m, 21h30m. Tijuco
(Rua Conde do Bonfim, 422 — 268-0790),
Imperator (Rua Dias da Cruz, 170 — 2497982), Madureira-2(Rua Dagmar do Fonseca,
54 — 390-2338): 15h, 17h, 19h, 21h. (18
anos). Paulo, um rico Industrial, ó abandonado por Bárbara, uma médica. Solitário, procura Maria, que julga ser uma prostituta. Ela
mantém o |ogo, fingindo-se de profissional.
Na verdade, tenta esquecer Ulisses, comandonte da aviação comercial, casado, • oparentemente ocomododo à vido dupla de pai
de família e amante de uma mulher mais
|ovem. Maria e Paulo estão juntos, mas não se
encontram. Cada um representando o seu
papel, eles conversam com o pensamento
entrecortado por lembranças dos seus amores
perdidos.

Cinema
Ana Lúcia Torres, lagoa Drive-ln (Av. Borges
de Medeiros, 1.426 — 274-7999): 20hl5m,
22h30m. Último dia (18 anos). Silvinho,'um
menino de 14 anos, nascido e criado numa
favela, vai trabalhar na casa de Rafaela, que
tem um alto padrão de vida. Elo procura
ganhar a confiança do menino a fim de
continuar mantendo relações extra-conjugais
e chantagear seus amantes. Reapresentação.

mmmMrnmzv

?????
HAIR (Hair), de Milos Forman. Com John
Savage, Treat Williams, Beverly D'Angelo,
Annle Golden e Dorsey Wright. Bruni-Tijuca
(Rua Conde de Bonfim, 379 — 268-2325):
15h, 17h, 19h, 21 h. (18 anos). Versão da
peça musical de Gerome Rogni e James Rado,
contando as esperanças e chorando at ilusões
da juventude dos anos 60. Um jovem convocado para a Guerra do Vietnam encontra
novos caminhos na companhia de um grupo
de hippies. Produção americana. Reapreterv
tação.

Célia Maracajá, Denoy de Oliveira, Barrinhos Feldshuh, Pater Gallagher, Joe Pantoliano,
Copacabae Renato Master. Rkamar (Av. Copacabana, Paul Land e Maureen McCormick.
360 — 237-9932). 15hl0m, 17hl5m, na (Av. Copacabana, 801 — 255-0953),
— 246340
19h20m, 21h25m. Clnema-3 (Rua Conde de Ópera-1 (Praia de Botafogo,
21h30m.
Bonfim, 229): 15h30m, 17h30m, 19h30m, 7705): 14h30m, 16h50m, 19hl0m,
21h30m. Cândido Mendes (Rua Joana Angé- Palácio-1 (Rua do Passeio, 38 — 240-6541):
?????
14h, 16h20m, 18h40m, 21 h. Carioca (Rua
PERDIDOS NA NOITE (Midnlght Cowboy), de lica, 63 — 267-7897): 14h, lóh, 18h, 20h, Conde
de Bonfim, 338 — 228-8178):
John Schlesinger. Com Dustin Hoffman, Jon 22h. 6a e sábado, sessões à meia-noite (18
21 h (14 anos). Vinnie
Voight, Brenda Vaccaro e John McGiver. Stu- anos). Deraldo, poeta popular recém-chegado 16h20m, 18h40m,
seu emprego no restaurante do
dio-Catete (Ruo do Catete, 228 — 205-7194): do Nordeste a São Paulo, sobrevivendo de abandona transforma-se
repentinamente em
15h, 17hl 5m, 19h30m, 21h45m. (18 anos). suas poesias e folhetos, é confundido com um irmão e
Faz de Tommy, um saxoUm ensaio sobre os rostos solitários na multi- operário dp uma multinacional que mata o empresário musical.
cantor de rock bem-sucedido e,
dão. Um jovem do interior (Jon Voight) vem patrão e passa a ser perseguido pela polícia. fonista, deumromper
com este, lança Guido, um
depois
até Nova Iorque pensando em ser vitorioso e
simples garçom, através de intenso processo
encontra um italo-amerlcano (Dustin Hoff???
de treinamento vocal. Produção americana.
man) derrotado e doente que sonha com o
DESTINO MUDOU SUA VIDA (Coal Minar1»
esplendor do sol da Flórida. Reapresentação. ODaughter),
de Michael Apted. Com Sissy
??
Spacek, Tommy Lee Jones, Beverly D'Angelo,
de Woody
????
Phyllis Boyens. Caruso (Av. MEMÓRIAS... (Stardust Memories), Rampling,
Helm
e
Levon
IRACEMA — UMA TRANSA AMAZÔNICA — Copacabana, 1.362 — 227-3544) Largo do Allen. Com Woody Allen, Charlotte
Marle-Christine Barrault, Tony
(Brasileiro), de Jorge Bodansky e Orlando Machado-2 (largo do Machado, 29 — 245- Jessica Harper,
Senna. Com Edna de Cássia, Paulo César 7374): 14h, 16h30m, 19h, 2lh30m. (14 Roberts e Daniel—Stern. Leblon-2 (Av. Ataulfo
239-4998), Cinema-1 (Av.
Pereio, Conceição Senna, Rose Rodrigues, Fer- anos). A trajetória da cantora country Loretta de Paiva, 391
nando Neves e Sidnei Pinon. Lido-1 (Praia do Lynn, filha de um trabalhador das minas de Prado Júnior, 281 — 275-4546): de 2° a 6o,
Flamengo, 72): 16h, 17h50m, 19h40m carvão de Butcher Hollow, em Kentucky. Aos às lóh, 17h50m, 19h40m, 21h30m. Sábado
21 h30m. (18 anos). Uma jovem do interior do 13 anos, ela casa-se com um vizinho, Red e domingo, a partir das 14hl0m. (Livre). Um
Pará vai a Belém, com a família, pagar Lynn, que logo em seguida emigra para o diretor de cinema famoso e angustiado, sabendo que todos esperam que seu próximo
promessa na Festa do Círio de Nazaré e o Estado de Washington, onde encontra traba- filme
seja melhor que os anteriores, procura
novo meio e as companhias que encontra lho como cortador de lenha. Seis anos depois,
levam-na à prostiuição. Influenciada pelas loretta é mãe de quatro crianças. Red Lynn fugir das pressões recorrendo a lembranças
histórias contadas pelas prostitutas, Iracema presenteia-lhe com uma velha guitarra e a das trás mulheres que marcaram sua vida:
francesa que abandona o
quer ir para os grandes centros (Rio e São incentiva a exercitar sua voz: era o início de Isabel, a e amante
vai viver com ele; Daisy, uma
Paulo) e pega uma carona com Tião Brasil sua carreira. Produção americana. Oscar para marido
violinista talentosa por quem está apaixonaGrande, um motorista de caminhão. Saem Melhor atriz (Sissy Spacek).
do, e Dorrie, atriz e mulher da sociedade,
pela Transamazônica, testemunhando toda
elegante e temperamental. Produção ameriespécie de acontecimentos e dramas que a
???
construção da estrada impõe aos habitantes
locais. Prêmio Georges Sadoul (França, 1975), GENTE COMO A GENTE (Ordinary People), de
Adolf Grime Preis (melhor filme do ano da TV Robert Redford. Com Donald Sutherland, Ma??
alemã, 1975), Encomio Taormlna (Itália, ry Tyler AAoore, Judd Hirsh, Timothy Hutton, TESS
(Tess), de Roman Polanskl. Com Nastas1975), Cinema Jeune (Cannes, 1976) e Me- M. Emmet Walsh e Ellzabeth McGovern. Rian
Peter
Firth,
leigh Lawson, John
lhor Filme (Festival de Brasília, 1981), entre (Av. Atlântico, 2.964 — 236-6114): 14h, sla Kinskl,
16h30m, 19h, 21h30m. América (Rua Conde Collin, Rose-Mary Martin, Carolyn Pickles e
outros.
Hamilton. Veneza (Av. Pasteur, 184
de Bonfim, 334 — 248-4519), Maduroira-1 Suzanna
— 390-2338): — 295-8349), Comodoro (Rua Haddock Lobo,
Fonseca,
54
Dagmar
da
(Rua
????
16h, 18h30m, 21 h. Santa AJice (Rua Barão de 145 — 264-2025). 14h20m, 17h35m,
KRAMER X KRAMER (Kramer vs. Kramer), de Bom
Retiro, 1 995 — 201-1299): de 2o a 20h50m. (14 anos). Numa pequena cidade
Meryl
Robert Benton. Com Dustin Hoffman,
òs 17h30m, 20h. Domingo, a partir da Inglaterra, no século passado, Tess, a filha
sábado,
Henry.
StuStreep, Jane Alexander e Justin
de uma família de camponeses,
15h.
das
—
(14 anos). Calvin e Beth formam o mais velha
102
Pompéia,
dio-Copacabana (Rua Raul
emprego na casa de seu primo rico,
haviam
sofrido
uma
procura
Eles
nunca
casal-modelo.
18h,
20h,
22h
lóh,
(14
247-8900): 14h,
emocional até o momento em que ocorre d'Urbevllle. Assediada e seduzida por ele, a
onos). História do relacionamento e divórcio dor
um
acidente fatal: o filho mais velho morre moça volta para casa, onde dá à luz uma
filho
do
disputa
de um casal e a
pela posse
Conrad, o filho caçula, voltando criança que morre logo depois. Desesperada,
afogado.
Premiado
Iorque.
Nova
tribunal
de
em um
casa
depois de quatro meses de Interna- Tess sai novamente de casa e vai trabalhar
para
e
Direção
Filme,
de
Melhor
com os Oscar
num
hospital psiquiátrico, fica deso- numa longínqua fazenda. Conhece Ange!
mento
de
romance
no
Roteiro Adaptado (baseado
sente-se
culpado pela morte do Clare, o filho do pastor, que estuda agronorientado
e
os
ambos
Corman),
Avery
prêmios ganhos por irmão. Oscar de Melhor
Filme, Melhor Diretor mia, e este apaixona-se e pede-a em casaHoffman)
Ator
Melhor
Benton,
Robert
(Dustin
Melhor
Roteiro Adaptado mento. Logo após o casamento, Angel abanRedford),
(Robert
Streep).
Coadjuvante
Atriz
(Meryl
e Melhor
a Inglaterra para tentar a vida de
(Alvin Sargent) e Melhor Ator Coadjuvante dona
Reapresentação.
agricultor no Brasil e Tess passa a ser assedia(Timothy Hutton). Produção americana.
da por seu antigo amante, Alec. Baseado no
romance Tess of the d'Urbevil!e, de Thomas
O TOURO INDOMÁVEL (Raging Buli), de
Hardy. Oscar de Melhor Fotografia (Geoffrey
Mortin Scorsese. Com Robert de Niro, Cathy
???
Moriarty, Joe Pesei, Frank Vincent, Nicholas LENNY (Lenny), de Bob Fosse. Com Dustin Unsworth e Ghlslain Cloquet), Melhor Direção
Colasanto, Theresa Sandana e Frank Adonls. Hoffman, Valerie Perrine, Jan Miner, Stanley Artística (Pierre Gufcfroy e Jack Stevens) e
Jacaré paguá Auto-Cine 1 (Rua Cândido Bení- Beck e Gary Morton. Bruni-lpanema (Rua Melhor Figurino (Anthony Owell). Produção
cio, 2973 — 392-6186): de 4° a domingo, òs Visconde de Pirajá, 371 — 287-9994): anglo-francesa.
20h, 22h. 2o e 3o, òs 20h30m. Até terça. (16 14h30m, 16h50m, 19hl0m, 21h30m (18
anos). Jake Ia Motta, filho de imigrantes anos). Produção americana. História baseada
italianos, nasce e é criado no ambiente de na vida de Lenny Bruce (Dustin Hoffman), O FUNDO DO MAR?? Deep), de Peter
(The
penúria do Bronx, onde aprende a roubar e a comediante de piadas picantes e satíricas Yates. Com Robert Shaw,
Bisset,
lutar. Mais tarde, transforma-se em boxeador, conhecido nas décadas de 50 e 60. O filme Nick Noite, Louis Gosset e EliJacqueline
Wallach. Brunimas a vida desregrada o leva à ruína e à conta a trajetória do seu relacionamento caó- Copacabana
Barata Ribeiro, 502 — 255prisão, perdendo o seu título de campeão tico com uma estrela de strlptease, Honey 2908): 14h, (Rua
16h30m, 19h, 21h30m. (14
mundial de peso-médio, conquistado em Harlow (Valerie Perrine), suas constantes mu- anos). Casal em
lua-de-mel nas Bermudas
1948. Oscar de Melhor Ator (Roberto de Niro) danças de palcos e boates, complicações com
as carcaças de dois navios naufragae Melhor Montagem (Thelma Schoonmaker). a polícia, drogas e bebidas até chegar à mais descobre
dos com preciosos carregamentos: 98 mil
Produção americano. Reapresentação.
completa solidão. Reapresentação.
ampolas de morfina (cobiçadas por traficantes) e um tesouro em jóias únicas do século
XVIII. A fim de resgatar o tesouro, associam??
???
O HOMEM QUE VIROU SUCO (Brasileiro), de À SOMBRA DE UM ÍDOLO (The Idolmaker), se a um especialista em proezas submarinas.
João Batista de Andrade. Com José Dumont, de Taylor Hackford. Com Ray Shorkey, Tovah Temporariamente neutralizam as ameaças

EDUARDO DUSEK E O PIANO DE CALDA —
Show do pianista e cantor. Teatro Ipanema,
Rua Prudente de Morais, 824 (247-9794). De
4o a dom., às 21h30m. Ingressos 4o, a Cr$
300; 5a, 6° e dom., a Cr$ 350, e sáb., a Cr$
400. Até dia 24.
ARTE E CULTURA NEGRA NO CORREDOR
CULTURAL — Programação: hoje, às 18h,
desfile de Maracatu com a Escola de Samba
Quilombo e Afoxé Filhos de Gandhi, saindo
da Igreja N. S° do Rosário; às I9h, shaw de
maculelê, capoeira, |ongo, maracatu e afoxé,
com D. Ivone Lara e o conjunto Fundo de
Quintal, na Cinelândia. Entrada franca.
CARMEM COSTA E TINCOÂS—Apresentação
da cantora e do conjunto vocal. Direção de
Jorge Coutlnho. Sala Sidney Miller, Rua
Araújo Porto Alegre, 80. De 3° a sáb., às
18h30m. Ingressos a Cr$ 100 Até dia 23.
OUTRAS PALAVRAS — Show do cantor e
compositor Caetano Veloso acompanhado de
A Outra Banda da Terra, formada por Arnaldo Brandão (baixo), Pedrinho Santana (guitarra), Vinícius Cantuário (bateria), Thomás
Improta (piano), Eduardo Gonçalves (percussão), Zé Luiz Segneri (sax e flauta), Iropoan
(trumpete) e Darci (trombone). Canecóo, Av.
Venceslau Braz, 215. (295-3044 e 295-1047).
4° e 5°, às 21h30m, 6o e sáb., às 22h30m e
domingo, às 20h30m. Ingressos a Cr$ 600.
Até domingo.
SEIS E MEIA — Show comemorativo dos 40
anos de carreira de Luiz Gonzaga e participaçâo da cantora paulista Inezita Barroso. Direção de Albino Pinheiro. Teatro João Caetano,
Pço. Tiradentes (2210305). De 2o a 6o, às
18h30m. Ingressos a Cr$ 100. Até sexta-feira.
O TREM MINEIRO — Apresentação do compositor e instrumentista Wagner Tiso acompanhcüu de Luiz Alves (baixo), Mauro Seniset
íbC^-ios),-Robertinho Silva (bateria) e Café
^percussão). Direção de Fernando Libardi. Sa-

Robert de
Niro e Joe
Pesei em
O Touro
Indomável,
de Martin
Scorsese: a
história do
boxeador
Jack 1
Motta em
reapresentação no
Jacarépaguá
AutoCine-1

dos traficantes com a promessa (que não
querem cumprir) de negociar a morfina. Produção americana. Reapresentação.
A COMPETIÇÃO (The CompetHion), de Joel
Oliansky. Com Richard Dreyfuss, Amy írving,
Lee Remick, Som Wanamaker, Joseph Cali,
Vickie Krieger e Adam Stern. Ilha Auto-Cine
(Praia de São Bento — llho do Governador —
393-3211): de 2a a-6°, às 20h30m, 22h30m.
Sábado e domingo, òs 18h30m, 20h30m,
22h30m. Até terço. (14 anos). Paul Dietrich e
Heidl Schoonover são dois jovens promissores
pianistas que decidem entrar num concurso.
Ambos se classificam, mas acontece um imprevisto e a decisão acaba tendo qus ser
adiada. Isto acaba pãr aproximar os dois
numa relação sentimental. Produção americana.
??
CONSÓRCIO DE INTRIGAS (Brasileiro), de
Miguel Borges. Com Aldine Muller, Anselmo
Vasconcelos, Tácito Rocha, Ana Maria Kreisler,
Reinaldo Gonzaga e Maria Lussiana Schmidt.
Lido-2 (Praia do Flamengo, 72): lóh,
17h50m, 19h40m, 21 h30m (18 anos). Aimè,
uma estrela de televisão, sente-se profissionalmente bem-sucedida, mas tem uma frustração: seu casamento está em crise. Ela e seu
marido não podem ter um filho e os módicos
não sabem o motivo. Em seguida, a atriz é
envolvida com os interesses de um grupo que
criou um consórcio comercial para oferecer
serviços íntimos de estrelas de televisão. Reaprosentação.

Ingressos a Cr$ 200 e Cr$ 100, estudantes.
Até dia 31.
Show

????? EXCELENTE
MUITO BOM
????
BOM
???
REGULAR
??
RUIM

JOANNA —Show da cantora acompanhada
pela banda formada por: Ely Arcoverde (teclados), Toninho Costa (guitarra, violão e cavaquinho), Mazinho (baixo), Komanga (bateria),
Guilherme Gomes (trompete), Sérgio Cleto
(sa* e flauta) e Paulbel (percussão). Direção
de Arthur Laranjeira. Cine-Show de Madureira, Rua Carolina Machado. 542. (359-8266).
De 6° o dom., às 21hl5m. ingressos 6a e
dom., a Cr$ 300 e sáb., a Cr$ 350. Até
domingo.
REVISTAS
GAY FANTASY — Dlr. Bibi Ferreira. Com
^^HHl ¦
': V. ' ^^HHl
Rogéria, Verusko, Cláudia Celeste, Marlene
Casanova, Eloína e Jane. Cenários de Marco
Antônio Palmeira, com concepção de JoãoziNo Teatro Ipanema, o
nho Trinta. Teatro Alaska, Av. Copacabana,
Dusek
Eduardo
espetáculo
1241 (247-9842). De 3o a 5o, às 21h45m; 6o,
Calda
de
22h; sáb, 20h e 22h e dom., às 19h30m e
e o Piano
21h. Ingressos de 3o a 5° e domingo na 1"
Ia Sidney Miller, Rua Araújo Porto Alegre, 80, sessão a Cr$ 400 e Cr$ 300 estudantes; 6o e
De'4° a sáb, às 21 h. Ingressos a Cr$ 150. Até sábado, a Cr$ 500 e domingo na 2° sessão a
sábado.
Cr$ 400.
O MOÇO DO PLANETA — Espetáculo de
e
os
Azevedo
humor c música com Roberto
BIO STAR GAY — Musical com o« travestis
Instrumentistas Rodney Mariano e Marcelo Claudia Kendall, Guilda Kiriaki Fojika de
Lima. Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanaba- Holliday, Geórgia Bengston, Edson Fharr e
ra, 17 (220-Ó997). De 4a a sáb, às 21h30m; Morika Hoyme. Direção de Geórgia Bengston
dom, às 19h. Ingressos de 4o a 6a e dom, a e Edson Fharr. Teatro BrigHte Blair, Rua MlCr$ 300 e Cr$ 200, estudantes e sáb, a Cr$ guel Lemos, 51 (521-2955). De 3o a 6o, às
300. Até domingo.
21hl5m; sáb. às 21h30m e dom. às 19hl5m
Ingressos de 3o a 5° e dom. a Cr$
CIARA MESTIÇA — Show com a cantora e30021hl5m.
6 Cr$ 250, estudantes; 6o, a Cr$ 350 e
Clara Nunes acompanhada pelo Conjunto Cr$ 300,
estudantes, e sáb. a Cr$ 350.
Nosso Sambo, Julinho do Acordeon e Zeca do
Trombone. Direção de Bibi Ferreira. Teatro
Clara Nunes, Rua Marquês de São Vicente, 52 CIRCO
— 3° andar (274-9696). De 4o a sábado, às GRAN BARTHOLO CIRCUS — Espetáculo com
21h30m. Domingo, às 21h. Ingressos de 4o, malobaristas, trapezistas, motociclistas, acro5° e domingo, a Cr$ 400 e Cr$ 250. 6o e batas, palhaços e animais amestrados. Pça.
sábado, a Cr$ 400.
11. 3°, 4° e 6a, às 21 h; 5o, às 17h e 21 h; sáb.,
DIVIRTA-SE COM BERTA LORAN — Apresen- às 15h, 17h e 21 h e dom. e feriados, às 1 Oh,
tação da atriz acompanhada dos bailarinos 15h, 17h e 21 h. Ingressos: cadeiras laterais a
Jean Paul eOton Rocha Neto. Teatro da Praia, Cr$ 300 e Cr$ 150; cadeiras especiais a Cr$
Rua Francisco Sá, 88 (267-7749). De 4o a sáb., 400 e Cr$ 200; cadeiras numeradas a Cr$
às 21 h30m, dom., às 20h, vesp. 5o, às 17h. 600, e camarotes (quatro lugares) a Cr$ 3 mil.

AMANTES VIOLENTOS (brasileiro), de Marcos
Lyra. Com Marcos Lyra, Rosângela Faria,
Claudinei Penedo, Cat Regina, Cleide Figueiredo e Fernando Reski. Pathé (Praça Floriano,
45 — 220-3135): de 2o a 6o, às 12h, 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. Sábado e domingo, a
partir das 14h. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759-235-4895): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. Art-Ti|uca (Rua Conde de Bonfim, 406 —
288-6898), Art-Madureira (Shopping Center
de Madureira), Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281 -3628): 15h, 17h, 19h, 21 h.
Studio-Paissandu (Rua Senador Dantas, 35 —
265-4653): 17hl0m, 19h20m, 21h30m (18
anos). Sérgio, filho de um fazendeira, após
separar-se da mulher e a morte do pai,
abandona o Rio e vai viver na fazenda, onde
se envolve em diversas intrigas em torno da
disputa do testamento familiar.

Carlos, 58. Legendas em francês. Baseado no
romance de Ercole Patti.
O SILÊNCIO É DE OURO (U Silence est DOr),
de René Clair. Com Maurice Chevalier e
François Perier. Hoje, às 21 h, no Cineclube da
Aliança Francesa de Copacabana, Rua Duvi-"
'
vier, 43.
4° Parte (1914MEMÓRIA DE EVA (II)
1916), com exibição de A» Munitionnette»
Porte
(1916-1918),
(Los Munitionnettes). 5a
com exibição de As Damas de Negro (Les
Parle
Dames en Noir). 6o
(1918-1920), com
exibição de As Moças da Vitória (Les Filies de _
Ia Vktoire), documentários sobre os movimentos de liberação da mulher realizados por
Mircea Alexandresco. Narração em francês.
Hoje, às 16h30m, na Cinemateca do MAM,
Av. Beira-Mar, s/n".

A MULHER QUE INVENTOU O AMOR (Brosileiro), de Jeari Garrett. Com Aldine Muller,
Zecarlos Andrade, Rodolfo Arena, Lola Brah e
Roberto Miranda. Programo complementar:
Kung Fu na Encruzilhada do Inferno. Orly
(Rua Alcindo Guanabara, 21): de 2o a 6o, às
10h, 13h20m, 16h40m, 20h. Sábado e domingo, a partir das 13h20m (18 anos). Doralice ó uma jovem ingênua e romântica que se
torna prostituta. Apaixonada por um famoso II GUERRA MUNDIAL A CONTRAPROPAator de TV, de quem sempre fora fã incondi- GANDA NORTE-AMERICANA (III) — Exibição
cional, ela o persegue até seduzi-lo. Reapre- de Noivas de Tio Sam (Stage Door Canteen),
sentação.
de Frabk Borzage. Com Katherine Hepburn,
Harpo Marx, George Raft, Paul Muni e Merle
GISELLE (brasileiro), de Victor di Mello. Com Oberon. Hoje, às 18h30m, na Cinemateca do
Alba Valéria, Cario Mossy, Monique Lafond, MAM, Av. Beira-Mar, s/n°.
Ricardo Faria, Maria Lúcia Dahl e Nildo Parente. Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 FILMES SOBRE FOLCLORE — Exibição de Con— 274-4532): lóh, 18h, 20h, 22h (18 anos). domblé, de Leão Rozemberg. Hoje, às 17h, no
Depois de vários anos estudando no exterior, Museu do Folclore Edison Carneiro, Rua do
Giselle retorna ao Brasil e encontro seu pai Catete, 179. Entrada, franca.
casado com outra mulher. Reapresentação.

Grande Rio
AS INTIMIDADES DE DUAS MULHERES (Brasileiro), de M. Silveira. Com Rossana Ghessa,
Lameri Faria, Alan Fontaine, Denis Derkian e NITERÓI
René Casemart. Metro Boavista (Rua do Pas- ALAMEDA (718-6866) — Eu Te Amo, com
seio, 62 — 240-1291), Cortdor Copacabana Sônia Braga. Às 17h, 19h, 21 h. (18 anos). Até
(Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 255- domingo.
2610), Largo do Machado-1 (largo do Machado, 29-245-7374): 14h, 15h50m, 17h40m, BRASIL — Palácio de Vénus, com Helena
19h30m, 21h20m. Baronesa (Rua Cândido Ramos. As 17h20m, 19hl0m, 21 h. (18 anos).
Benicio, 1 747 — 390-5745), Tijuca-Palace Até sábado.
(Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4610),
Astor (Rua ^Ainistro Edgar Romero, 236 — CENTER (711 -6909) — Memórias..., com Woo390-2036): 15h30m, 17h20m, 19hl0m, 21 h. dy Allen. Às 15h30m, I7h20m, 19hl0m, 21 h
Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): (livre). Até domingo.
14h30m, 16h20m, 18hl0m, 20h, 21h50m.
Último dia. (18 anos). Vera e Helena vão CENTRAL (718-3807) — As Ninfas Insaclòpassar as férias na praia de Guarujá a fim de veis, com Zilda Mayo. Às 15h30m, 17h20m,
se relacionarem mutuamente.
19hl0m, 21 h. (18 anos). Até sábado.
(711-14501 — Amantes Violentos,
SEMANA DA MÚSICA POP— Hoje: Sargento CINEMA-1
17hl0m, 19h20mfPeppèr e Sua Banda (Sgt. Pepper"» Lonely com Marcos Lyra. Às
Heart Club Band), de Michael Schultz. Com 21h30m. (18 anos). Até domingo.
Peter Frampton, Barry Gibb, Robim Maurlce
Tess, com Nastassia
Gibb, Frankle Howerd e Paul Nicholas. Rica- ICARAl (717-0120) —17h35m,
20h50m_(14_
mar (Av. Copacabana, 360 — 237-9932): às Kinskl. As 14h20m,
24h (Livre). Baseado numa produção teatral anos). Até domingo.
concebida por Robin Wagner eTom 0'Horgan.
— As Intimidades de
Enredo baseado em personagens e outras NITERÓI (719-9322)
As
sugestões das músicas dos Beatles John Len- Duas Mulheres, com Rossana21 h.Ghessa.onos).
(18
non e Paul McCartney. Com atores (Donald 15h30m, 17h20m, 19hl0m,
Pleasance e outros) e intérpretes musicais Até sábado.
como The Bee Gees, Alice Cooper e Peter
Frampton. Produção Estados Unidos/Alema- DRIVE-IN ITAIPU — Paula — A História de
uma Subversiva, com Armando Bogus. As
nha Ocidental. Reapresentação.
20h30m. 6a, sábado e domingo, às 20h30m,
22h30m. (18 anos). Até terça.
A GOSTOSA DA GAFIEIRA (Brasileiro), de
Roberto Machado. Com Julciléa Telles, Jorge
Cherques, Ruy Rezende, Ernesto Grendelle, PETRÓPOLIS
José Carlos Sanches e Sérgio Lopes. Scala
DOM PEDRO (2659)—As Ninfas Insaciáveis,
(Praia de Botofogo, 320 — 551-8649): com
Zilda Mayo. As 15h30m, 17h20m,
15h30m, 17h30m, 19h30m, 21h30m. Palácio-2 (Rua do Passeio, 38 — 240-6541): de 2a 19hl0m, 21 h. (18 anos). Até sábado.
a 6o, às 13h30m, 15h30m, 17h30m,
— Contatos Imediatos do
19h30m, 21h30m. Sábado e domingo, a PETRÓPOLIS (2296)
Terceiro Grau — Versão especial, com RIpartir das 15h30m. (18 anos). Uma dançarina chard
Dreyfuss. As 16h, 18h30m, 21 h. (Livre).
de gafieira, que se envolve com os mais
diferentes homens e que um dia desaparece Até sábado.
do local, sem deixar notícias.
TERESÓPOLIS
DEPRAVAÇÃO (brasileiro), de Éllo Vieira de ALVORADA (742-2131) — O Substituto, com
Araújo. Com Jair Delamare, Alice Dantas, Peter OToole. Às 15h, 21 h. Sábado, às 15h,
Antônio Vianna, lúcio Legrond e lores Koroqs. 19h30m, 22h. (14 anos). Até sábado.
Jacaré paguá Autocine-2 (Rua Cândido Benício, 2 973 — 392-6186): de 4o a domingo, às ALVORADA 2 (742-2131) — A Dama do
20h, 22h. 2° e 3o, às 20h30m. Até terça (18 Lotação,
Às 15h, 21 h.
anos). Próspero publicitário está com sério Sábado, àscom15h,Sônia20h,Braga.
22h. (18 anos). Até
problema: sente-se impotente sexualmente e sábado.
por isso resolve consultar um renomado psicanalista. A partir dessa visita, sua vida tomará
rumos inesperados. Reapresentação.
Curta Metragem
KUNG FU NA ENCRUZILHADA DO INFERNO
(The Killer Buttterfly White), de Hou Chung.
Com Tsu Fung e Au Wai. Programa complementar: A Mulher que Inventou o Amor. Orly
(Rua Alcindo Guanabara, 21): de 2° a 6o, às
lOh, 13h20m, 16h40m, 20h. Sábado e domingo, a partir das 13h20m (18 anos). A
exemplo de outros filmes do gênero, muita
ação e violência, só que'o herói desta vez é
uma mulher. Reapresentação.

CIDADE — De Hilton Kauffmann. Cinema:
Lagoa Drive-ln.
PALÁCIO DE VÊNUS (brasileiro), de Ody FraUNHA DE GATO — De Saul Lachtermacher.
ga. Com Elisabeth Hartmann, Helena Ramos,
Cinema: Rkamar.
lola Brach, Aríete Montenegro, Nelde Ribeiro
e Matilde Mastrange. Vitória (Rua Senador
SUBURBANO, CARIOCA, MULATO E MALANDantas, 45 — 220-1783): de 2° à 6o às
DRO — De Jom Tob Àzulay. Cinema: Ri14hl0m, lóh, 17h50m, 19h40m, 21h30m.
camar.
Sábado e domingo, a partir das lóh. Coral
(Praia de Botafogo, 316 —— 551-8649), Jóia
MEMÓRIAS DE CARNAVAL — De Noilton
237-4714): lóh,
Copacabana, 680
Nunes. Cinema: Rica mar.
¦ (Av.
17h50m, 19h40m, 21h30m. Vitória (Bangu):
15h, 17h20m, 19hl0m, 21h. Rosário (Rua
MIRA, UM IMIGRANTE — De Rubens GershExtra
Leopoldina Rego, 52 — 230-1889): 16h20m,
man e J. Carlos Horta. Cinema» Rkamar.
18hl0m, 20h. (18 anos). Uma atriz sem
talento abre um luxuoso bordel, instalado no
ALGUÉM PRECISA DE VOCÊ — De Edgar de
centro de um parque, especializado em aten- CICLO MAURO BOLOGNINI DE CINEMA E Moura. Cinema: Jacarepaguá Auto-Cine I.
der clientes selecionados.
LITERATURA — Exibição de Aquele Novembro
Maravilhoso (Un Bellissimo Novembre), de CAÇA À BALEIA — De Carlos Tourinho. ClneMauro Bolognini. Com Gina Lollobrigida, ma: Ilha Auto£ine.
UM MENINO... UMA MULHER... (Brasileiro), Paolo Turco, Gabrielle Ferzetti e Danielle
de Roberto Mauro. Com Monique Lafond, Godet. Hoje, às 18h30m, no Cineclube da NOTÍCIA DE JORNAL — De Jorge loclete.
Mario Petraglia, Sônia Vieira, Toni Ferreira e Maison de France, Av. Presidente Antônio Cinema: Largo do Machado 2.

Dança

10h30m. Ingressos amanhã, sábado e dia 23,
a Cr$ 12 mil, frisa e camarote; a Cr$ 1 mil
500, poltrona e balcão nobre; a Cr$ 750,
balcão simples e o Cr$ 350, galeria; domingo
e dia 30, a Cr$ 9 mil, frisa e camarote,- a Cr$ 1
mil 200, poltrona e balcão nobre; Cr$ 600,
balcão simples e a Cr$ 300, galeria; dias 21 e
28, a Cr$ 7 mil 500, frisa e camarote, a Cr$ 1
mil poltrona e balcão nobre; a Cr$ 500,
balcão simples e a Cr$ 250, galeria e dias 24
e 31, a Cr$ 4 mil 500, frisa e camarote; a Cr$
600, poltrona e balcão nobre, Cr$300, balcão
simples e a Cr$ 150, galeria.

BALÉ DO TEATRO MUNICIPAL — Programo:
Coppelia, versão completa, em três atos, com
música de Léo Déllbes, coreografia de Enrique
Martinez e cenários e figurinos de José Varona. Solistas: Ana Botafogo, Nora Esteves,
Áurea Harmmerli, David Cuevas, Andrew
levlnson e Jean Yves Lorneau. Participação
especial de Enrique Martinez, Dennl» Gray e
Emílio Martins e da Orquestra do Teatro
Municipal, soba regência do maestro Henri- DANÇANDO NA CORDA BAMBA—Espetácuque Morelenbaum. Teatro Municipal, Pça. Io de dança contemporânea com o grupo
Mal. Floriano (262-6322). Amanhã, sábado e Waialua, formado por Vânia Penteado, Dudu
dia 23, às 21 h; domingo • dia 30, òs 17h; Nunes, Soraya Jarlicht e outros e também com
dias 21 e 28, òs 18h30m e dias 24 e 31, às o grupo Na Corda Bamba, formado por Marco

Aurélio Cunha, Jamir Soares, Ari de Oliveira
Mauro César e outros. Músicos: Soraya Jarlicht (violão e voz), Jamir Soares e Ari de
Oliveira (violão, voz e percussão), Pierre Descavei (oboé). Mauro César (percussão 6*vcz)-s >Marco Aurélio Cunha (sopro e percussão).
Direção do grupo Na Corda Bamba. Teatro
Cacilda Beclcer, Rua do Catete, 339. De 4° a
dom., às 18h30m. Ingressos a Cr) 150. De4?
a 6o, às 17h, aula de dança; o preço do sKow
e da aula custa Cr$ 200. Ingressos à venda' no
local e nas lojas Festa, do Rio Sul e da Rua
Santo Afonso, 110 A
PROSOPOPÉIA... UM AUTO DE GUERREIRO
— Apresentado pelo Balé Popular do Recife.
Direção, coreografia e roteiro de André Luiz
Madureira. Teatro Teresa Raquel, Rua Slquelra Campos, 143 (235-1113). De 3o a 6o, òi
21 h, sáb., às 20h e22h, dom., òs 19he 21 h.
Ingressos a Cr$ 200. Até dia 24.

Música
MÚSICA NO CORREDOR CULTURAL— Recital
do pianista Eduardo Hubert. Programa: Sonota Op. 31 rf 2 A Tempestade, de Beethoveni
Três Pequenas Peças e Folhas de Álbum Op.
99 e Humoresque Op. 20, de Schumann.
Igreja de S José, Centro. Hoje, às 18h30m.
Entrada franca.

ORQUESTRA DE CORDAS DO CONSHVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA —Concerto sob
a regência do maestro José Carlos de Castro.
Solista: Maria Teresa Soares. No programa,
obras de Lorenzo Fernandez, Barrozo Neto,
Carlos de Almeida e Bach. Av. Graça Aranha,
157/12°. Hoje, às 17h. Entrada franca.

ATAIDE BECK — Recital dos cantos acompaREGINA BEATRIZ SCHLOCHAUER E MARCELO nhados oo piano por Sérgio Freitas. Salão
—
FAGERLANDE Recitol de dois cravos. Pro- Henrique Oswald, Escola de Música da UFRJ,
grama: Concerto para Dois Cravos, em Dó Rua do Passeio, 98. Amanhã, às 17h30m.
Maior tf 1, de Padre Soler; Suite V para Entrada franca.
Cravo, de Handel; Peças para Dois Cravos, de
JENNER — Recital de piano.
Couperin; Quatro Sonatas para Cravo, de .ALEXANDER
Programa: Sonata em Fá Maior HOB XVI n°
Scarlatti e Concerto em Dó Maior para Dois 23, de Haydn; Variação Sobro um Tema de
Cravos, de Bach. IBEU, Av. Copacabana, Poganini Op 35, de Brohms; Gcspard de Ia
Nuit, de Ravel e Valsa Mefisto, de Liszt. Sala
690/2°. Hoje, às 20h30m.

Cecília Meireles, Igo. da Lapa, 47. Amanhã,
òs 21 h. Ingressos a Cr$ 300 • Cr$ 150
ORQUESTRA DO TEATRO MUNICIPAL —
Concerto sob a regência do maestro Henrique
Morelenbaum. Programa: Abertura Guerra e
Paz, de Prokofieff; Concerto para Piano e
Orquestra tf 3, de Beethoven (solista: Alexander Jenner); Três Abstrações de Cláudio
Santoro; Últimas Canções, de Strauss (solista:
Maria Lúcia Godoy). Teatro Municipal, Pça.
Mal. Floriano. Sexta-feira, às 21 h. Ingressos a
Cr$ 400, Cr$ 200 e Crí 100SÉRIE VESPERAL — Recital do soprano Fátima
Alegria acompanhado ao piano por Alcyone
Buxbaum. No programa, obras de Arne, Purcell, Haendel, Gàlloway, Mozart, Schumann e
Wolf. Sala Cecília Meireles, Lgo. do lopa, 47.
Sexta-feira, às 18h30m. Entrada franca.
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Televisão
C

Manhã
7.00 @] — Telecurao 2" Grau.
15 S —Telacurso 1® Grau.
30 @] —TVE. Ginástica. Com
Vara Voz.
- .45 |TT] —Ginástica. Com Yara
Vaz.
8.00 2] — Sítio do Pica-Pau-Amarelo. Hoje: 0 Fazedor
de Milagres. Reprise.
5] — Em Uma Vez.
[Q] —Cozinhando com Arte.
30 GO —TV Mulher. Programa
apresentado por Marília Gabriela e Ney G.
Dias.
[Q] — A Pantera Cor-deRosa. Desenho.
9.00 IO — Bozo. Humorismo.
30 [0 —Caçadores de Fantatmas. Desenho.
1&00 O — Super-Robin Hood. Desenho.
[7] — O Despertar da Fé —
Religioso.
30 [O — Gaguinho e Seus Amigos. Desenho.
'*
H —Meu Amigo Tubarão.
Desenho.
11.00 [7] —Cara a Cara. Novela.
Reprise.
[0 —Turma do Piea-Pau.
Desenho.
30 [0 — Popeye. Desenho.
45 |7] — Discomania. Com M.
Lim6.

30 [7] —Jornal Bandeirantes.
45 |0 —Sessão Premiada. Hoje: Pka-Pau. Desenho.
50 a —Jornal Nacional.
8.00 [£] — A Conquista. Novela
didática.
[7] — Rosa Baiana. Novela
de Lauro César Muniz.
Direção de David José.
Com Nancy Wanderley, Gianfrancesco
Guarnieri, Jofre Soare»
e Maurício do Valle.
10 — Sessão Bangue-Bangue. Hoje: O Defensor
dos Bandidos.
10 a —Baila Comigo. Novela
de Manoel Carlos. Direção de Roberto Talma
e Paulo Ubiratan. Com
Reginaldo Faria, Tony
Ramos, Betty Faria,
Raul Cortez e Fernanda
Montenegro.
45 [5] —Telecurso 2° Grau.
50 [7] —Atenção. Noticiário.
9.00 [5] — Decisão Pública. Hoje:
Cidade Grande.

OS

[1
FILMES
Hugo Gomez

Teatro

(T] —SupersessAo. Filme: A
Noite dos Genera is
10 —Reapertura. Humoris¬
tico.
10 a —PremiAreSI. Filme.- Os
Turistas.

RAIZ DO PAU ENCARNADO — Crioqào coletiva do grupo Katharsis. Direção de Chico
Expedito. Com Graça Veloso, Tina, João Ewerton, Jorge Paraibano e outros. Teatro do Sete
da Tijuco, Rua Barão de Mesquita, 539. De 4o
o 6", às 16H e 21 h. Ingresso» a Cr$ 80 (à
tarde) e a Cr$ 150 (à noite).

10.00 [7] —1981. Noticiario.
30 a —Jorrtal Nacional. 2°
edi<;ao.
10 — A Maravilhosa Muska
Brasileira.
40 a —C6digo Penal — Filme:
A Grande Farsa.
45 [T] — Especial — Hoje: Ne¬
gro Hoje.
55 GQ —Aterxjao. Noticiario.

ADEUS AO DRAMA —Comédia musical com
texto de Zeca Ligiero e equipe do Teatro
Mágico. Músico e direção musical de Chico Lá
e Ricardo Pavão. Dir. de Zeca ligiero. Com
Jitman Vibranovski, Elza de Andrade, Haylton Faria, Janine Goldfeld, Alice Carvalho,
Cristina Velloso, Paulo lotufo, Zeca Ligiero,
Chico Lá. Teatro Experimental Coeilda Becker,
Rua do Catete, 338 (265-9933). De 4a a dom.,
às 21h. Ingressos a Cr$ 150. Um pequeno
circo supera sua crise de sobrevivência transformando-se em cooperativa. Até domingo.

11.00 [7] —Calibre 38. Seriado.
30 10 — O Homem da Lei. Se¬
riado.

Madrugada
0.00 [7] —Cinema na Madrugada. Filme: Difamação.
1.00 10 —Jornal da Noite.
>1
DE

HOJE

SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO — Texto
de Shakespeare. Dir. de Marco Antônio Paimeira. Com Fernando Pires, llse Gar roo, Luciana Makowiecky, Luís Eduardo Pinheiro,
Mariana Sabino, Alexandre Ferreira, Sérgio
Arguelhes e Silvio Ferrrari. Aliança f ranceeo
da Tijuca, Rua Andrade Neves, 315. (26Ô5798). De 5o a sáb. e 2a, às 21 h. Ingressos a
Cr$ 250 e Cr$ 150, estudantes. Versão livre
da comédia shakespeariana, mostrando uma
ciranda de amores contrariados, com espírito®
da floresta divertindo-se à custa do ridículo
dos seres humanos. Até dia 31.
O SENHOR É QUEM? — Comédia de João
Bethencourt. Dir. do autor. Com Jorge Dória,
Anna Zelma, Carvalhinho e José Santo Cruz.
Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 327
(257-1818, R. Teatro). De 4° a 6a e dom., òs
21h30m, sáb., às 20h e 22h30m, vesp. 5o às
17h e dom., às 18h. Ingressos 4°, 5o e dom., a
CrS 400 e Cr$ 200, estudantes, 6o e sáb., a
Cr$ 400 e vesp. 5°, a Cr$ 200. Numa
abordagem cômica, o angustiante drama de
um homem que acorda sem saber quem é,
onde está e como foi parar ali.
MILAGRE NA CELA — Texto de Jorge Andrade. Dir. de José Mário Tamas. Com Tabris
Vivekananda, Walter de Oliveira, Sérgio Miranda, Toninho Santana, Joel Silva, Almlr
Martins e outros. Teatro dia Galeria, Rua Sen.
Vergueiro, 93 (225-8846). De 4° a 6a, 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 confrortto entre uma freira detida e um policial
torturador.

Courtnay, Joanna Pettet, Philippe Noiret, Harry Andrews. Colorido.
** Na Polônia, durante Guerra Mundial, a Gestapo descobre que um importante general alemáo (OToole), vitima
de caso avançado de loucura, vem matando prostitutas para aplacar um complexo edipiano.
OS TURISTAS
TV Globo — 21hl0m
(Tourist) — Produção norte-americana
de 1980, dirigida por Jeremy Summers.
Elenco: Lee Meriwether, Bradford Dillman, John Ireland, Marisa Berenson,
Adrienne Barbeau, Divid Groh. Colorido.
Grupo de turistas norte-americanos segue em excursão para a Europa e lá BODAS D€ PAP€L — Texto de Maria Adelaide
encontra aventura e romance com que
de Cécil Thiré. Com Cláudio
náo haviam sonhado. Feito para a TV. Amaral. Dir. Francisco
Milani, Christiane TorCavalcante,
Inédito na TV.
loni, Adriano Reys, Susana Faini, Thelma
A GRANDE FARSA
Reston, Roberto Frota. Teatro Maison d* FranTV Globo — 22h40m
Av. Pres. Antônio Carlos, 58 (220-4779).
(Shell Game) — Produção norte- ce,
4o a 6a, às 21h30m, sáb., às 20h e
americana de 1975, dirigida por Glenn De
e dom., às 18h e 20h 15m. Ingressos
Jordaa Elenco: John Davidson, Tommy 4a22h30m
e 5°, a Cr$ 400 e Cr$ 250, estudantes, e á°
Atkins, Mary 0'Brien, Robert Sampson, e sab.
a Cr$ 500 e dom., a Cr$ 500 e Cr$ 300,
Jack Kehoe, Joan Van Ark, Loulse La- estudantes.
No segundo aniversário de casatham. Colorido.
mento de um jovem executivo, seus colegas
* Libertado sob a custódia do Irmão de
e as respectivas mulhere», reuniadvogado (Sampson), um vigarista (Da- dos profissão
numa festinha, revelam as ambições e as
vidson) não demora a recorrer a seus inseguranças
do assalariados milionários.
velhos esquemas para ludibriar pessoas
de boa fé. Feito para a TV.
ISSO DEVIA SER PROIBIDO—Texto de BráuDIFAMAÇÃO
lio Pedroso eWalmor Chagas. Dir. de Walmor
TV Bandeirantes — 24h
Chagas. Com Camila Amado e Stepan Ner(Fear on Trlal) — Produção norte- cessian.
Cândido Mendes, Rua Joana
americana de 1975, dirigida por Lamont Angélica,Teatro
63. De 4a a 6?, às 21h30m. sáb. às
Johnson. Elenco: George C. Scott, Wll- 20h e 22h30m
dom. às 20h. Ingressos a Cr$
liam Devane, Dorothy Tristan, Wllliam 400 e CrS 250, e estudantes
6a e sáb. a Cr$
Redfleld, Allan Miller, John Lehne, Ben 400. Um casal de atores: ose seus
problemas
Piazza. Colorido.
o seu trabalho na
afetivos e
Radialista da estação WCBS, de Nova peça Ivanov,profissionais,
de Tchecov.
Iorque, é acusado de atividades antia. mericanas e incluído na lista negra da
QUEM É AMÉLIA? — Texto de Alfonso Paso,
Casa Branca. No processo Instaurado adoptado
Armindo Blanco. Dir. De Antôcontra ele, consegue ser defendido por nio Pedro. por
Com Débora Duarte, Anselmo Vosadvogado brilhante (Scott), que acusa concelos, Rosita
Lopes, Nilson Dantas,
de discriminação a comissão presidida Eduardo Conde, Tomás
Martim Francisco, Maria Zilpelo Senador Joe McCarthy. Feito para da. Teatro Princesa
Isabel, Av. Princesa Isaa TV. Inédito na TV.
bel, 186 (275-3346). De 3a o 6o, às 2!h30m,
sáb., às 20h e 22h30m; dom., às 19h •
21h30m. Ingressos de 3o a 5° e primeira
sessão de domingo a CrS 500 e CrS 300,
estudante; 6°, sáb. e segunda sessão de
domingo preço único Cr $ 500. Confronto entre
machismo e libertação sexual da mulher,
num ambiente marcado pela especulação
imobiliária e outras manifestações da dvilização urbana de hoje. (16 anos).

de TV inédita.
Difamação se baseia em fato
verídico de um radialista
acusado de atividades antiamericanas no auge do
PRODUÇÃO
macarthismo e tem George
C. Scott num desempenho aplaudido pela crítica especializada. O tema é dos
mais oportunos e desde Patton que o
ator não ouve elogios, o gue aguça ainda
mais o interesse.
Tarde
O papel originalmente destinado a
Gene Kelly, que quebrou um tornozelo e
teve de ser substituído, foi parar literal12.00 S — Globo Cor Especial. mente nos pés de Fred Astaire, que bem
Hoje: Bicudo, o Lobiso- poderia ter perdido a chance de trabaao lado de Judy Garland (foi seu
mem e Schmoo, a Foca Ihar
único encontro nas telas). Na verdade,
Fofa.
Desfile de Páscoa é um desfilar de cttchês, sem a menor imaginação, sendo
10 — Bozo. Humoristico.
previsível de ponta a ponta. Judy chega
15 [7] —Bandeirantes Esporte.
a estar feia e perto do aspecto saudável
.30 10 ,— Jetsons. Desenho.
de Ann Miller — que se destaca no único
—
Edi^Go.
Primeira
número aproveitável deste musical es[7]
tranhamente antimusical, Shaking the
Away — o contraste de sua extre1.00 listico.
d] —Globo Esporte. Jorna- Blues
ma magreza ainda é mais forte. Um
desperdício de talento.
Penúltimo filme do diretor de Tudo
0 —Programa Edna Sava¬
Isto e o Céu Também, que ajudou Olivia
ge Feminino.
de Havilland a romper o estereótipo
[0 —Elo Perdido. Seriado.
(com Na Cova das Serpentes; da doce
—
Era uma Vez.
[S]
Melanie de ...E o Vento Levou, A Noite
..,.15 S - Hoje. Jornalistico.
dos Generais não chega a ter mistério —
30 0 —Johnny Quest. De¬ o criminoso é óbvio desde o começo —
nem ser um perfil psicológico, mas o
senho.
tema atrai, apesar de desenvolvido irre45 [7] —Vale a Pena Ver de gularmente. Os destaques vão para
Novo. Hoje: Te Contei. Ornar Shartf, uma surpresa, e Tom
Courtenay, como sempre correto.
DESFILE DE PÁSCOA
2.00 10 —O Povo na TV. VarieTV Globo — 14h30m
dades.
Pmrade) — Produção norte(Easter
" 30
—Sessao
da Tarde. Fil¬ americana de 1948, dirigida por Charles
SI
ms: Desfile de Pdscoa. Walters. Elenco: Fred Astaire, Judy Gar50 |7] —Mating. Filme: Cami- land, Peter Lawford, Ann Miller, Jules
Munshin, Clinton Sundberg, Jeni Le
nhos Sem Volto.
Gon. Colorido.
? Abandonado por sua partenaire
_A00 [5] —Telecurso 1" Grau.
(Miller), bailarino (Astaire) se lança à
10 [7] —Cowboy na Africa. Se¬ procura de substituta e depois de sua
experiência amarga, resolve contratar
riado.
dançarina Inexperiente (Garland)
15 E —Os Grande* Mes)res uma
para transformá-la numa estrela. Músida Pintura. Ho|e: Ca¬ cas de Irvtnj Berlin.
rta letto.
CAMINHOS SEM VOLTA
"
TV Bandeirantes — 14hS0m
30 |T] —Gindstka.
Racers) — Produção norte[4] —Sessao Averrtura — (The
americana de 1955, dirigida por Hemy
Hoje: Batman.
Hathaway. Elenco: Klrk Douglas, Bella
Darvi, Gilbert Roland, César Romero,
—Telecurso
Lee J. Cobb, Katy Jurado, George Do5.00 0
2° Grau.
John Hudsoa Colorido.
5] — Show das Cinco — Ho¬ lenz,
** Motorista de ônibus ambicioso
je: Pernalonga, Tom e (Douglas) consegue fabricar um cano
Jerry e Super Mouse.
para disputar o Grand Prix de Nápoles.
05 [7] — O Homem do Fundo do Durante os treinos, conhece uma bailarina rica (Darvi) que se apaixona por ele
Mar. Seriado.
e lhe dá um automóvel mais potente,
15 2] —Era uma Vez. Hoje: Os com o qual disputa
as Mil Milhas de Le
Tr§s Porquinhot Po> Mana.
A NOITE DOS GENERAIS
bres.
25
TV Bandeirantes — 21h
a — Globinho.
Donald Pleasence em
Nlght
of the Generais) — Produção
(The
—Turma
do
30 [I]
Lambe- anglo-francesa
de 1966, dirigida por AnaA
Noite dos Generais
Lambe. Infantil com tole Litvak. Elenco: Peter OToole,
Ornar Sharif, Donald Pleasence, Tom
Daniel Azulcty.
(canal 7, 21h)
0 — Sftio do Pica-Pau Amarelo — Hoje: O Fazador
Novelas
sde Milagres.
Resumos das novelas apresentadas pelas emissoras do Rio
Baila Comigo — TV Globo, 20hl0m —
As Três Marlas — TV Globo, 18h — Jô,
Noite
Helena vai até a empresa de Qulm atenMilton
esperam
Lucas
e
Augusto
por
i
dendo a seu chamado. Qulm mostra a
para jantar. Milton aparece sem mâscaela os papéis que configuram a doação
é
seu
ver
ra e Jo fica surpresa ao
pai
que
em nome de Qulnzinho e diz que se fosse
Lucas e Augusto vão. embora dl6.00 0] —As Trés Marias. Novela negro.
zendo para ela entrevistá-lo sozinha. Rapossível viveria com ela e os gêmeos pois
nunca deixou de amá-la. Helena diz que
de Wilson Rocha. Dire- miro confirma para Luclano que ele náo
agora é tarde e vai embora perturbada
com
depois
de
ter
é pai da Jô. Jô,
jantado
ção de Herval Rossano. Milton
de Lúcia e, dizendo
Helena vai até a
e conhecido sua mulher e seus
Com Glória Pires, Ná- dois filhos, diz a Lucas que náo contou
que precisa se abrlx. contando que Qutnzinho tem um irmão gêmeo, que é o
é sua filha e que não o
dia Lippi e Maitê para ele que
Vítor, e que Qulm é o pai. Calo, desconprocurará mais, pois não quer perturbar ¦
. H' Proença.
trabalho.
fiado da presença dela em sua casa,
a
família
e
com
o
vida
com
sua
tenta ouvir atrás da porta.
Damasceno pega no banco os extratos
[7] —Atenção. Noticiário.
dos cheques emitidos nos últimos meses
Os
Imigrantes- TV Bandeirantes, I8h40m
05 [7] —Agertte 86. Seriado.
Jonas, Raul, Alzira, Ciça e Lucas.
-Déclo se assusta ao ouvir De Salvio dizer
30 [30 —Sítio do Piea-Pau- por
Alulsia. depois de ver Lulza sair, coloca
que todos os imigrantes o seguirão e
Amarelo. Hoje: A Cha- em cima de um móvel uma carta endereameaça despedi-lo. Todos os imigrantes
com
sua
a
seus
amigos,
e
sai
a
ela
e
çada
protestam e dizem que também irão
v» do Tamanho.
roupa de vòo.
embora. Bia conta a Isabel o que aconte35 [7] —Atenção — Noticiário. O Amor E Nosso — TV Globo, 19h —
cera entre ela e Pereira. De Saivio e
Genaro negociam com Décio e este aca40 QQ —Os Imigrantes. Novela Pedro e Bruno são levados detidos quanba por ceder, pro me tendo-lhes terra paSancarta
uma
do
tentavam
que
pegar
de Benedito Ruy Barbora o plantio, desde que De Salvio vâ
dra jogou numa lata de lixo em um beco.
sa. Com Paulo Autran, .Sandra
embora. Enquanto os Imigrantes comee Camargo também vão para a
moram sua vitória. Pereira sugere a De
Norma Bengell, Ru- delegacia. Chico diz a Tinlnha que está
Salvio que roube Isabel. Júlio descobre
bens de Falco e Yoná apaixonado por Nina. Tinlnha furiosa e
ele, para tentar controlá-la, diz que na
que Isabel ama De Salvio e resolve náo
Afagai hães.
mais casar com ela. Pereira conversa
verdade 6 Nina que gosta dele e que acha
Sessão Premiada. Ho- sua beleza vulgar.
com Blá e lhe diz que todos comentam
Tininha, então, confir45 (0
que Déclo é seu pai. Furiosa Blá vai conque gravou tudo e vai mostrar ã
je; Daniel Boone. Se- ma
versar com Tude, a encontra com Isabel
amiga. Chico, desesperado, menciona
riado.
e lhe diz que Já sabe que Décio é seu pai
falou tudo Isso só para se afastar
Rosa Baiana - TV Bandeirantes, 20h ela, Já que, na verdade, ama Nina. Tini3ue
Jornal das Sete.
50 a
Márcia convida Regina para sentar e,
nha sal mais furiosa ainda. O delegado
diz a Bruno e a Pedro que houve engano
preocupada com a reação que ela poderia ter, começa a conversar. Agenor diz a
7.00 [5] —Teatro Infantil. Hoje: e que eles estáo livres. Sandra aparece e
Natália que está sentindo-se mais seguro
se identifica dizendo, que imaginava que
Zum ou Zois.
a seu lado e que náo poderia perdê-la por
seu correspondente fosse alto e bonito.
nada do mundo. Regina, conversando
@] — O Amor É Nosso. Nove- Pedro, ÍUnoso por ela estar menospreH
com Márcia, tenta convencê-la, para desla de Roberto Freire e zando seu amigo, a xinga. Ela então, o
cobrir suas verdadeiras Intenções para
e o beija. Bruno olha tudo atôniWilson Aguiar Filho. agarra
com seu pai. Márcia, sincera, diz a Regito.. Nina comenta com Tininha o fato de
Direção de Gonzaga Chico ser ex-seminarista e seu namorana que ama Ivan. mas ela náo se mostra
multo crente quanto a Isso. Edinho pertambém. Tininha, após Nina sair,
Blota. Com Fábio Jr., do
de dinheiro na sinuca. Edmundo fica fumostra para Tereza a gravação de Chico.
Míriam Rios, Stênio Leonardo diz a Gilda que Cíntia o procurloso, pois sente que Edinho está acomodado com as facilidades que Rosa, sua
Garcia, Stepan Nerces- rou e está bem, mas que ela não quer que
amante, lhe dava, e resolve tomar uma
saiba de seu aparecimento e
sian, Tânia Carrero e Camargo
atitude. Conversando com Edinho ele se
que está grávida. Cintia liga para RosaIrrita mais ainda e lhe dá uma bofetada.
maria.
Marlene.

CORDÃO UMBILICAL—Texto de Mário Prata.
Direção de Luiz Sorel. Com Ângela Bittencourt,
Gui Vasconcelos, Rodolfo Bottln e Padre Rogerio Fabiano Jr. Teatro Rio PtuneMiia Rua
Leonel Franca, 240. De 2a a 4°, às 21h30m.
Ingressos a Cr$ 300 a CrS 200, estudantes.
Até dia 27. Pitorescos Incidentes entre uma
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A peça Rais
do Pau
Encarnado
que estréia
sábado no
Projeto
'
HSSK Mambembinho
(Teatro
Dulcina), faz
apresentações
extras a
partir de
hoje, no
Teatro do
Sesc da
Tijuca, com
sessões
infantis, às
KB
l 16h, e de
adultos, às
21h

prostituta, um estudante de medicina, um
intelectual e uma candidata à atriz (16 anos).
AS TIAS — Texto de Aguinaldo Silva e Doe
Comparato. Dir. òe Luís de Uma. Com ítalo
Rcssi, Susana Vieira, Paulo César Pereio,
Edrtei Giovenazzi, Nildo Parente, Roberto Lopes. Teatro da Lagoa, Av. Borges de Medeiros,
1 426 (274-7999). Numa casa de Petrápolis,
um inesperado jogo da verdade, que esclarecs o passado e os problemas de quatro
homossexuais e da mulher que os sustenta. 4o
e 5a, às 21h30m,- 0a e sáb., às 20h30m e
22h30m ® dom., à* 19H. Ingressos, do 4a a
sáb., a Cr$ óOQ e dom. a Cr$ 600 • OS 300,
estudantes.

NO NATAL AGENTE VEM TE BUSCAR—Texto
e dir. de Naum Alves de Souza. Com Marieta
Severo, Analu Prestes, Rodrigo Santiago, Mário Borges. T©atro Glóòa, Rua do Russel, 632
(245-5527). De 4o o sáb., às 21hl5m; dom.,
às 18h. Ingressos, 4o, a Cr$ 200 e 5o, 6° e
dom. a CrS 400 e Cr$ 200. estudantes; sáb.,
BOA TARDE EXCELÊNCIA — Comédia de preço único CrS 400. Lírica evocação ck»
Sérgio Joekyman. Dir. de Haroldo de Oliveira. acontecimentos e sentimentos perdido» no
Com Jorge Paulo, Yone Catramby, César passado de uma família comum.
Montenegro e outros. Teatro Cario* Gomes,
Rua Pedro I, 2 (222-7531). 3o, 4°, 6o e sáb, às OS PEQUENOS-BURGUESES — Texto de Gor21h; 5° às 17h e 21h e dom., às 18he21h. ki. Direção de Jonas Bloch. Com Betina Viany,
Ingressos a CrS 400 e CrS 250, estudantes. Biza Vianna, Pedro Veras, Hélio Ary, Lourdes
Trajetória política e doméstica de um deputa- Mayer, Claudia Costa, Ariel Coelho, Carlos
Wilson, Amilton Monteiro, Tizziana Studart,
do brasileiro entre 1945 e 1982.
Tânia loureiro o Rômulo Marinho Jr. Toatro
ENSINA-ME A VIVER — Texto de Colin Hig- Gtáucio Gill, Pça Cardeal Arco verde, s/n°
6o, às 21h30m, sáb, às
gins. Adapt. e dir. de Domingos de Oliveira, (237-7003). De 3ae adom,
às 18h e 21h30m.
com Henriette Morineau, Diogo Vilela, Nathá- 20h e 22h30m
lia Timberg, Carlos Kroeber, Felipe Wagner, Ingressos a CrS 400 e CrS 200, estudantes. 6a
Beth Erthal, Teimo Faria, Miguel Onigo, Hele- e sáb., a Cr$ 400. Numa cidadezinha russa
na Rego, Paulo Bibiano. Teatro Villa-lcbot, de 1902, uma familia debata-se num vazio
Av. Princesa Isabel, 440 (275-ÓÓ95). De 3o a de valores, presa à raizes de um passado
6°, às 21 h30m, sáb. às 20h e 22h30m e superado, e sem coragem para acreditar no
dom., às 18h e 21h30m. Ingressos de 3° a Cr$ mundo nova que bate à porta.
300, 4o, 5o e dom., CrS 500 e CrS 300,
estudantes e 6o e sáb, a CrS 500. Uma velha MÃOS AO ALTO. RIO — Comédia de Paulo
senhora digna ensina os segredos da vida a Goulart. Dir. de Aderbal Júnior. Com Ary
um jovem rapaz. (14 anos). Temporada sus- Fontoura, Márcia de Windsor, Sueli Franco,
Paulo Guarnieri, Ivan de Almeida, Marta
pensa.
Pietro. Teatro Mesbia, Rua do Passeio, 42/56
V1UAGE — Musical com texto e música de Ira (240-6141). De 3o o 5.a, às 21hl5m, sáb. às
Evan. Dir. de Wolf Maya. Dir. mus. de Ubiro- 20h e 22h e dom. às 18h e 21 h 15m. Ingresso»
jara Cabral. Com louise Cardoso, Alexandre de 3° a 6° e dom. a CrS 400 e Cr$ 300,
Marques, Sérgio Fonta, Camilo Bevilaqua, estudantes e sáb. a CrS 500. Assaltar e ser
Júlio César, Fernando Eiras e outros. Teatro assaltado pode ser motivo de bom humor?
Vanucci, Rua Marquês de Sâo Vicente, 52 —
3o (274-7246). De 4o a 6o, às 21h30m; sáb., MANSAMENTE — Texto e dir. de Marcos
às 20h e 22h30m; dom., às 19h e 21h30m. Caetano Ribas. Bonecos criados e animodos
Ingressos 4o, 5o e dom., CrS 500 e CrS 300, por Marcos Caetano Ribas e Rachel Ribas.
estudante; 6a e sáb. o CrS 500. Grandezas e Teatro de Bolso Aurimar Rocha. Av. Ataulfo
misérias do Greenwich Viiloge, o bairro doe de Paiva, 269 (239-1498). De 4o a dom, às
artistas e dos boêmios de Nova Iorque.
21 h. Ingressos a CrS 300 e Cr$ 200, estudantes..Trés singelas histórias do cotidiano do
O ÚLTIMO DOS NUKUPTRUS — Revista de interior brasileiro, contados numa original e
Gugu Olirhecha e Ziraldo. Mús. e dir. de Zé poética linguagem de teatro de bonecos (para
Zuca, com a colaboração de Sérgio Ricardo. odultos), que valeu à produção o Prêmio MEC,
Dir. de Luiz Mendonça. Com Martha Ander- como um dos cinco melhores espetóculos
son, Tonico Pereira, Roberto Roney, Nadia montados no Rio em 1980.
Carvalho, Jalusa Barcelos, Uva Nino, Eyerar— Texto e interpretação de Ubirado Sena e outros. Teatro Rival, Rua Álvaro DE5FUGA
Alvim, 33 (240-1135). De.3°a 6o, às 21h30m. jara Fidalgo. Teatro Villo-iobos, Av. Princeso
às 18h. Teatro do Cluba
Sáb., às 22h e e dom., às 21h. Ingressos 3o o Isabel, 440. Hoje,
4o, a CrS 200; 5o, 6° e dom., a CrS 300 e sáb., Municipal da Tijuca, Rua Haddock Lobo, 359/
a CrS 400. História de um índio que vem 4o (264-4822). De 5a a dom, às 21 h. Ingressos
o CrS 150 e CrS 100. Produção do Teatro
deKfvlliaar o Brasil.
Profissional do Negro.
D€RCY BEAUCOUP — Texto de Carlos Alberto 6LUE JEANS — Texto de Zeno Wilde e WanSoffredini e Mario Wilson. Com Dercy Gonçal- derfey Aguiar. Dir. de Wolf Maya. Com Nelves, Lucy Fontes, Fábio Ferrigalll e Mario son Acioiy, luis Carlos Nino, Miguel Carrano,
Roberto. Teatro Senador, Rua Senador Dan- José Carlos Sanches, Fernando Palitot, Daniel
tos, 13 (220-5033). De 5o o sáb., às 2lhl5m; Baroellos, Rogério Corria, Berto Dias e Chrisdom, às 19h. Ingressos 5o e dom, a Cr$ 300 e tian Chockenn. Teatro Senac, Rua Pompeo
6a e sáb, a Cr$ 400. (18 anos).
loureiro, 45 (256-2641). De 4a a 6Q, às
21h30m; sáb., às 20h e 22h30m; dom., às
VEJO UM VULTO NA JANELA, ME AÇUDAM 19h e 21 h. Ingressos de 4o a 6o e dom., a CrS
QUE EU SOU DONZELA — Texto de Leiloh 500 e Cr$ 300, estudantes e sáb., a Cr$ 500.
Assunção. Dir. de Emiliano Queirós e Glorinha Dez adolescentes vindos de diversos ambienBeutenmiller. Com Rosa ma ria Murtinho, Mo tes familiares e sociais enfrentam a barra
nah Delocy, Aline Molinari, Dilma Lóes, Cissa pesada da marginalidade e da prostituição
Guimarães, Ana de Fátima, Melise Maia, masculina. Até dia 31.

Plásticas

O RIO DE JANEIRO DE UMA BARRETO —
Galeria Augusto Malta, Arquivo Geral da
Cklode, Rua Amoroso Uma, 15. Cidade Nova.
De 2o a 6o, das I Oh às 17h. Até dia 11 de
junho. Inauguração hoje, às 18h.
JOSÉ PAIXÃO — Gravuras e matrizes. Gal».
ria de Alto Banerj, Av. Atlântico, 4 240. De 2a
a 6a, das lOh às 22h, sáb., das 16h às 22h.
Até dia 6 de junho. Inauguração hoje/às 21 h.
ANDRÉ LS.B. — Desenhos. Hall do Teatro da
Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93. De 3o a
dom, das 20h às 21h. Até domingo.
COLETIVA — Obras de Leontina, Jacintho,
Gama, Schoeffer, Cláudio Fontes, Campofioriro e outros. Galeria Dexon, Av. Atiântlca 4 240. De 2o a sáb., das 1 lh às 22h. Até
dia 26.
ARTE E CULTURA NEGRA NO CORREDOR
CULTURAL — Mestra de esculturas de Rasec e
pinturas de Ciro Santos. Galeria do Meto,
Cinelàndio. De 2° a 6°, das 8h às 18h. Até
sexta-feiro.
LOBIANCO — Pinturas. Galeria Ubreton, Rua
Vise. de Pirajá, 550.*De 2a o 6o, das lOh às
22h, sáb, das 10h às 18h. Até dia 23.
AGOSTINHO BATISTA DE FREITAS — Pinturas. Galeria Ipanema, Rua Anibal de Mendonço, 27. De 2° a 6°, das 1 Oh às 22h, sáb,
das láh às 21h. Até dia 25.
PAULO GOMES GARCEZ— Desenho» e pinturas. Galeria Bonmo, Rua Barata Ribeiro, 578.
De 2a a sáb, das lOhàs 12hedas láh às 22h.
Até dia 30.
RICARDO AAENDES — Aquarelas. Restaurante
Aventura na Roça, Rua Mariz e Barras, 70,
leoraí, Niterói. De 3o a dom, das 1 lh às 15h e
das 18h às 24h. Até dia 7 de junho.
KA1UCA — Pinturas e desenhos. Galeria
Andréa Sigaud, Rua Vise. de Pirajá, 207. Sem
indicação de horários. Até dia 26.
MORRO DA MANGUEIRA — Mostra de fotografias e objetos que representam a vida na
Mangueira. Estádio de Atletismo Célio de
Barro*. Maracanãzinho. Diariamente, das
11 h às 20h. Até dia 19.

Maria Letícia. Teatro do BNH. Av. Chile, 230
(262-4477). De 4» a 6o, às 21 h; sáb., às 20h e
22h e dom, às 18h30m e 21 h. Ingressos 4a, 5o
e dom. a Cr$ 400 e Cr$ 250, estudantes; 6a a
CrS 400 e CrS 300, estudantes íáb. Io sessão
a Cr$ 400 e 2o sessão a CrS 400 e Cr$ 300,
estudantes. Oito mulheres òe diversas camadas sociais e tendências ideológicas convivem, em 1963/64, num pensionato paulista.

ESCULTURAS — Obras de Bruno Giorgi, Coeiporé, F. Weissmonn, Márcia B. do Amoral,
Palatnik e outros. Alduell, Av. Atlântico,
4 240. De 2" a 6°, da* 12h às 20h, sáb, das
15h às 19h.
KLAUS STAECK — Mostra do cartunista alemão. Espoço Alternativo, Funarte, Rua Araújo
Porto Alegre, 80. De 2a a 6P, das 1 Oh às 18h.
Até sexta-feira.
BIA GARCEZ — Pinturas. Espoço de Alto no
Morro da Urca, Av. Posteur, 520. Diariamente, das lOh às 18h. Até dia 30.
VERÔNICA — Aquarelas. Aliança Francesa de
Niterói, Rua Álvares de Azevedo, 179. De 2o a
6°, das 9h às 12h e das 14h30m as 21 h. Até
sexta-feira.
UILLY — Pinturas. Galeria Eucatoxpo, Av.
Princesa Isabel, 350. De 2a a 6°, das 14h30m
às 22h, Até dia 18.
BRANCA DE MENDONÇA—Pinturas. Galeria
Paulo Klabin, Rua Marquês de S. Vicente, 52.
De 2a a tf, das 14h às 21h. Até dia 18.
ALVIM MENGE — Pinturas. Museu Nacional
de Belas-Aitee, Av. Rio Branco, 199. De 3° a
6o, das 12h30m às 18h30m, sáb e dom, das
15h às 18h. Até dia 31.
MARLON — Desenhos. Galeria do Centro
Educoctonal Calousto Guibenban, Rua Benedito Hipólito, 125. De 2° a 6°, das 12h às 17h.
Até dia 22.
DAUJER—Pinturas. Centre Cultural Paschoal
Carlos Magno, Campo de S. Bento, Niterói.
Diariamente, dos 14h òs 22h. Até dia 17.
COLETIVA — Obras de Costogneto, Baptisto
do Costa, Garcia Bento, R. Amoedo e outros.
Galeria Bahiart, Rua Carlos Gois, 234. De 2° a
6", das 1 Oh às 20h30m, sáb. das 1 Oh às 13h.
COLETIVA — Obras de Sérgio Telles, Rapoport, Jenner Augusto, Bianco, Manoel Santiago e outros. Galeria Lebreton, Rua Vise. de
Pirajá, 550. De 2o a 6o, das lOh às 22h, sáb,
das lOh òs 16h.

Rádio

Jornal

do Brasil
AM —940KHZ
9h05m — Debate. De 2* a 6*. com
apresentação de Eltakin Araújo.
Participação de Marcos Reis e
apoio ao Departamento de Radlojomalismo.
FM

Estéreo

99,7MHz
HOJE
20h — Sinfonia n" 3 — Escocesa, de Mendelssohn (Muti —
44:13); Quinteto em Fá Menor,
para Piano e Cordas, Op. 34, de
Brahms (Eschenbach e Quarteto
Amadeus — 41:10); Danças Fantásticas, de Turina (Burgos —
17:12); 3 Sonatas, de Carlos Seixas (Janos Sebestyen — 10:55);
Variações Enigma, de Elgar
(Mehta — 30:30); Mikrokosmos
VoL III, de Bartok (Ranki —
21:49); Sinfonia da Cantada
BWV 21, de Bach (Leppard —
3:44).
AMANHÃ
20h — Sinfonia n* 1, em Dó
Maior, de Weber (Scboenzeller
24:12); Mikrokosmos — VoL
IV, de Bartok (Ranki — 24:35);
Serenata n° 1, em Ré Maior, Op.
11, de Brahms (Kertesz — 46:00);
Te Deum, de Bruckner (KaraJan
25:01); Concerto n* 2, em Fá
Menor, para Piano e Orquestra,
Op. 21, de Chopin (Arrau —
33:57); Concerto em Dó Maior,
para Oboé Cordas e Continuo,
Op. 7/3, de Leclair (Holliger —
16:00).
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M OCÊ não pode dizer nos 20 mesas compridas e esm disto aqui que seja treitas, e em cada uma delas
uma "catedral do está reunida uma família de 10
IV
churrasco", mas que a 12 pessoas. Sem contar as
~
tem as dimensões de mesas de beirada, para meia
uma basílica, tem. Estamos nu- dúzia de comensais. Sobrou um
ma tarde de domingo e os pra- quadrado de madeira coberto
tos principais são: maminha de por uma toalha branca: é a siia
alcatra, farofa de ovo, cerveja, mesa. Você se encaixa na carefrigerantes e mãe. A princi- deira e manda vir o cardápio.
pai atração é a mãe, cujo dia se Você contempla o ambiente.
comemora. Você, por vários
O povo é ruidoso, mas não
motivos, está longe dessa festa, ensurdecedor. Reunidas em camas hoje você não conta. Você da mesa, três gerações desse
já tentou almoçar perto daqui, mesmo povo festejam este donum restaurante ótimo, mas mingo especial. Há cadeirinhas
encontrou pela frente uma reu- de assento alto para os bebês já
nião compacta de mães e filhos crescidos; há dois ou três bebês
e netos. Você bateu em retirada de colo, deitados ao colo da
— só lhe arranjariam mesa na mãe, entre a mãe e o prato, de
tarde seguinte, quando não se modo que a mãe tem que fazer
comemora coisa alguma; zan- alguma acrobacia para cortar
zou por entre os escombros de a carne sem esparramar a farouma feira nordestina e decidiu fa, pois se a farofa esparrama,
entrar nesta churrascaria pai- vai sujar a cara do bebê. Enfim,
d'égua. ("Pai d'êgua", você diz, ser mãe é desdobrar fibra por
por associação de idéias com a fibra.
feira nordestina; mas hoje o pai
Há um aristocrata no meio
não deveria entrar nem entre dessa multidão modesta. Um
parênteses; hoje não é o dia senhor engravatado, que ã cadele).
beceira chefia uma
de
Não é fácil calcular quantas 12 membros, cujos 12família
membros
pessoas estão aqui. Há pelo me- bebem cerveja e refrigerante,
M
M

mas o senhor aristocrata consome, vagarosa e solenemente,
uma garrafa de uísque nacional posta na mesa para seu uso
exclusivo. Percebe-se que ele
deu duro na vida para alimentar e educar aquele bando de
comilões; percebe-se quefezjus
à sua garrafinha de uísque brasileiro, no ajantarado dominical. Percebe-se, finalmente, a
ausência de uma senhora ao
seu lado: sua companheira,
mãe e avó dos outros, deve repousar no Cemitério São Francisco Xavier.
Há um estrado. Nele se aboletam os músicos: guitarra elétrica, bateria, cavaquinho. Microfones. Caixas de som distribuídas por todo o pavilhão. O
homem da guitarra elétrica
diz:
— Após cinco minutos de
descanso, reiniciamos o nosso
show em homenagem ao Dia
das Mães.
Uma mulher de 46 anos ou
56 — ela é bem conservada —
toma posição diante de um microfone. É gorda, grandalhona,
seus cabelos são louros mas ela
é morena carregada, e com voz
poderosa começa a cantar
Agonia, uma canção recente.
Canta bem. Você pensa: "Se
isto acontecesse em Ipanema,
você diria que essa mulher é
felliniana. Mas como acontece
em São Cristóvão, a verdade se
restabelece: é uma artista do
povo brasileiro, obscura, esforçada. Se o povo é sempre igual,
em toda parte, mas imperceptivelmente diferente em toda
parte, convém atravessar al-

guns túneis para verificar, na
Zona Norte, que não precisamos conhecer e estimar nosso
povo pela interposta pessoa de
Fellini e tomando como paradigma o povo italiano. Você escuta a mulher cantando e, sem
ser médico, diagnostica no ato
um dos padecimentos comuns
ao intelectual brasileiro. O intelectual brasileiro sofre do Complexo dos Irmãos Wright. Seu
impulso honesto (ainda que
pervertido) é negar a Santos

Dumont a primazia no vôo do
mais pesado que o ar. Você
"Está bem, ninguém é
pensa:
profeta em sua terra. Mas porque, para nós, todo mundo é
profeta na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França?"
Agora, a mulher grandálhona foi sentar-se a uma mesa, e
os instrumentistas atacam o
André de Sapato Novo, meu
chorinho preferido. Alguns pares ensaiam, de brincadeira, alguns passos de dança. Os ru-

?

JORNAL DO BRASIL

mores do imenso salão em momento algum dificultam a audiçào do número musical.
A comida não está boa. Feita em grande quantidade, por
causa da multidão esperada no
Dia das Mães, é saborosa mas
encaroçada. A carne está meio
dura. Você não come, belisca.
Ao devolver o prato cheio, dando por terminado o seu reposto,
acredita que nem todo dia¦ a
comida é assim feita às pressas.
Você pede um cafezinho e o
garçon, gentilmente, confirma:
— Cafezinho hoje nào tem,
por causa do grande movimento. Mas amanhã ou depois o
senhor tira a forra.
Ele disse assim mesmo. Você
pede a nota. Os preços são
equivalentes aos de Ipanema e
Leblon. Por que haveriam de
ser diferentes, se a comida é a
mesma e no atacado custa o
preço da tabela?
Você sai para a tarde emolarada e fresca. Levando uma
impressão curiosa — uma boa
impressão de autenticidade popular. Você viu senhoras de 60
anos, jovens senhoras de 40,
moças de 25, meninas de 17.
Algumas formosas, outras simplesmente simpáticas, duas ou
três de beleza forte. Mas todas
elas, todas, sem exceção, traziam o próprio nariz por cima
dos lábios. Nenhum nariz daqueles foi reconstruído pelo Dr
Pitanguy,
As mulheres do subúrbio sabem onde têm o nariz e estão
satisfeitas com ele. Eis uma boa
razão para tê-las no devido
apreço.
J
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MODA MASCULINAl
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A gravata turquesa
tem o nó em tom de
azul-marinho, e
completa o terno de
jeans
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Em tecido rústico, o terno
de ombros estruturados
combina com a gravata de
crochê e o chapéu para a
rua, ao estilo americano.
Como produção adicional
do desfile, a sugestão da
bengala

As mangas arregaçadas, o
contraste de cores e com
tramas cruas: uma imagem
da roupa masculina de
verão, que pode ser
adotada sem sustos
Jf|
o
jaquetão,
de mangas
arregaçadas
com
calças de
corte mais£
solto e
sapatos
esportivos.
Para a
noite, a
gravata é
de lamê
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terno tem seu futuro garantido, pelo menos até o
próximo verão. A julgar pela coleção de flm de ano
da Vila Romana, das mais importantes confecções
brasileiras de roupa masculina, não faltam variaçòes para o velho e tradicional terno.
Em primeiro lugar, nas cores. Passamos do
cinza e azul-marinho para os tons de telha, azul-claro, rosa,
verde-lavanda, amarelo-pálldo, e consagram-se os crus. A mudança deste arco-íris é feita principalmente nos paletós e blazers,
porque as calças ainda são peças neutras e versáteis, que apenas
servem de base para todas as novas idéias.
Em segundo lugar, mudam as composições. Poucos homens
comprarão ternos completos no próximo ano (quem tem o seu,
não vai comprar outro tão cedo), a maioria vai preferir calças e
paletós avulsos, o que vai diversificar ainda mais o guarda-roupa
do dia-a-dia.
Enfim, a maneira de usar a roupa masculina. A camisa social,
de colarinho apertado é trocada pela camiseta, pela blusa de
malha bouclée, ou a camisa esportiva, de colarinho aberto. As
gravatas colorem com contrastes os conjuntos, e são de crochê,
algodão liso ou escocês e até de lamè, com lencinho no mesmo
tom no bolso.
E o jeans, mais uma vez, entra na moda, sob a forma de temo
completo. Dá para ver a diferença? Até agora, o Jeans era o tecido

da calça avulsa, e os temos eram feitos de texturas mais rígidas,
formais. Na coleção e no desfile da Vila Romana, acontece o
contrário.
Entre os detalhes práticos, Já exigidos pelo mercado masculino, que gosta de renovar seu estilo, estão:
a continuação do reforço no cotovelo do paletó. No Inverno,
este reforço é de couro, no verão será no mesmo linho, algodão Ou
brim do paletó.
Uma combinação atual: camisa azul-marinho, paletó azulcobalto e gravata branca. Ou hogar com tons e sobretons claros
de cinza, branco e bege, com gravata xadrez dando o toque mais
colorido de marrom escuro. O paletó e a camisa brancos meçecem uma gravata rosa-shocklng.
Os paletós são ajustados por pences, e não tém aberturas nas
costas. Os ombros são armados, dando a aparência hercúlea
sempre ambicionada pelos senhores e jovens elegantes.
Os sapatos afinam as formas, conseqüência da mania lançada
pelos americanos, de adotar o sapato de dança da Capezio.
As calças, parte mais tradicional da atual moda, têm, o corte
reto, sem a ousadia das bainhas curtas, que pululam na Europa.
O final do espetáculo contou com divertido show de 36
Soares, mais uma fórmula encontrada por André Brett, o homem
da Vila Romana, para marcar o .lançamento de sua coleção.

Teatro

TIAS
DELIRANTES
E
QUATRO
cendo as quatro tias: quatro homosquatro tias passam a encenar, tendo de e agressividade que os caracteriza
sexuais de meia-idade, que vivem reYan Michalski
elas próprias como sucessivas prota- a todos.
clusos numa casa de Petrópolls, susSe, apesar de tudo, a obra nos
gonlstas e as duas visitas como coadALADA de muitos lngretentados por uma mulher rica que juvantes e julgadores, define afinal a deixa em parte frustrados, é que a sua
clientes está al. Desde carllhes deve vagos favores, e que sobe do
convenção da peça, a partir de então ambigüidade permanece até o fim
catos exiblclonismos hoRio uma vez por ano para visitá-los.
assumldamente teatralista, fantasio- gratuita, confusa e indecifrável. Sabemossexuais caracteristiNão se sabe se estamos diante de uma sa, metafórica. Não se trata mais de mos que estamos diante de uma mes cos da velha revista até o
táfora, mas uma metáfora de quê?
realidade real — que é o que a escrita acompanhar os acontecimentos
pro- Parece até, às vezes,
teatro do absurdo inspirado em clidramatúrgica e o tom da encenação curando descobrir neles uma duvidoque estamos
mas ambíguos particularmente caros
parecem indicar — ou de uma fanta- sa verossimilhança; trata-se de mer- ainda na fase de O Botequim, de
a Harold Pinter, uma extensa gama
sia. O que se sente é que falta verdade gulhar num clima, clima de um jogo, Guarnieri, quando a devastadora
de estilos e visões teatrais e existene força de convicção ao que nos está de um quebra-cabeça existencial ar- ação da Censura obrigava os dramaciais está presente em As Tias, de Doe
sendo mostrado. Falta verdade a Pe- mado com dados do passado dos per- turgos a elaborar Imagens metafóriComparato e Aguinaldo Silva. É postrópolls, à velha casa, à esdrúxula sonagens, que se vai tomando cada cas tão indefinidas que acabavam drislvel que o espectador se sinta algo
situação dos personagens, aos pró- vez mais delirante, sofrido, grotesco, blando por igual os censores e o púperdido nesse emaranhado de idéias e
prios personagens. Parece que os au- até produzir nas seqüências finais . blico.
atitudes; é possível até que a dupla de
Por outro lado, o problema da relatores estão apenas montando um es- uma forte explosão de violência.
autores tenha perdido um pouco o
çào entre a condição homossexual
sem importar-se com a sua
quema,
rumo no decorrer da elaboração do
Há beleza, sensibilidade e eflclèn- dos personagens e a sua participação
eventual falsidade, a partir do qual
texto, acabando por enfiar nele um
cia nessa maneira de combinar pro- •na ação nào foi satisfatoriamente redesencadearão depois a ação própriaexcesso de idéias temáticas e formais.
gressivamente o lúdico, o grotesco e o solvldo. Para o conflito humano desmente dita. Enquanto esperamos, soPois nào é que pelo menos em parte
violento; e o curioso destino dos estra- lanchado a partir do fim do primeiro
mos brindados com alguns solos de
deu certo? As indefinições e faltas de
nhos personagens, que até então ato, a circunstância de tratar-se de
trejeitos homossexuais que ajudam a
articulação de pensamento acabam
ameaçavam não passar de chavões, homossexuais parece irrelevante, não
passar o tempo.
resgatadas por um misterioso elemenDe feto, a partir da chegada da rica de repente nos envolve e interessa, parece decorrer como uma necessidato, cada vez mais raro nos palcos: a
protetora para a visita anual, da qual senão no palco racional — pois conti- de orgânica da situação apresentada;
teatralidade.
participa também um jovem e miste- nua difícil entender-lhes as motiva- e no entanto, essa circunstância receMas nào é desde o inicio que dá
rioso motorista, as coisas mudam de çòes - certamente no emotivo, diante be sistematioamente uma extrema
certo. No primeiro ato ficamos conhefigura. O jogo da verdade que as da contraditona mistura de fragilida- ênfase, como se fosse primordial.

AMBÍGUAS
Esta ênfase, já presente no texto, é
ainda mais acentuada no espetáculo.
É verdade que ela é responsável por
boa parte da empatia da realização,
pois os atores valorizam este aspecto
dos seus personagens com especial
brilho, e o público parece hoje em dia
mais receptivo a essa a característica
de qualquer personagem do que a
qualquer outra. Mas a ênfase resulta
no caso excessiva, pois acrescenta à
ambigüidade já inerente à peça uma
ambigüidade adicional: afinal, tratase ou não de mais uma peça sobre
homossexuais?
Descontado este problema de dosagem, a encenação de Luís de Lima é
comunicativa, sólida e bonita, as três
qualidades decorrendo do bom aproveitamento do potencial de teatralldade que o texto comporta. A preocupação em explorar esse potencial começa com o cenário de Márcio Colaferro, cujas formas e cores criam de
saida uma sugestão de insólito (embora o pano de fundo azul e as plantas
que aparecem atrás da porta nào
combinem com a densidade do In te-

rior); e mantém-se coerente nos grotescos e divertidos figurinos de Chico
Ozanan, na debochada trilha musical
e na esplêndida Iluminação de Jorglnho de Carvalho, contribuição declsiva para a definição estilística do espetáculo. A frente do elenco, dóls
atraentisslmos solos de ítalo Rossi e
Paulo César Pereio, aquele levando o
exibicionismo homossexual âs últimas conseqüências, este mantendo,
pelo contrário, uma compostura
pseudomáscula, ambos pródigos em
sutilezas. Mas também Ednel Giovenazzl e Nildo Parente mostram trabalhos interessantes em matéria de detalhamento e colorido das composlçòes, enquanto Susana Vieira e Roberto Lopes superam inteligentemente o caráter escorregadio dos seus
personagens. E a direção mexe todas
essas peças no tabuleiro do palco com
esperteza, e com um bem calibrado
equilíbrio entre o cômico e o deiirante, em última análise o principal trunfo responsável pela atraçao dessaextremamente cuidada e profissional
produção.
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ANGÚSTIA
¦¦ ILHO de escravos libertos,
¦¦i João da Cruz e Sousa é considerado o maior poeta sim(3
bolista brasileiro. Roger Bastide
coloca-o ao lado dos grandes simbolistas franceses. Nasceu em Desterro, atual Florianópolis, a 24 de
novembro de 1861, e morreu tuberculoso, na miséria, em 19 de março
de 1898, em Sitio, Minas Gerais.
Sua vida e poética foram marcadas por intensa angústia. Chamado o "poeta negro", foi jornalista, entre 1882 e 1889, trabalhou na
Tribuna Popular e no Moleque, onde organizou a campanha abolicionista em Santa Catarina. Em 1890
passou a viver no Rio, onde se
entregou à vida boêmia. Exilou-se
em Buenos Aires, em 1893, por ter
participado na Revolução da Armada.
Broquéis (1893) inaugura o simbolismo no Brasil, mas ainda mantém o poeta preso a seus laços
parnasianos. Faróis (1900) fala na
dor do homem limitado pela matéria. Últimos Sonetos (Paris, 1905)
radicaliza a exploração do poder
da palavra. A loucura de sua mulher, a morte de dois filhos e a
critica adversa a inovações literárias agravaram a tuberculose galopante de que veio a morrer.

AULAS

MARIA

Mara Caballero
AIS de meio milhar de
pares de olhos estarào
bem abertos: presos a
cada gesto, analisando a entonação, a movimentação cênica, a dicção. Maria
Clara Machado estará no palco do
Teatro Villa-Lobos Interpretando a
Maude de Ensina-me a Viver, no
lugar de Madame Henriette Morineau, ainda em repouso por força
do problema cardíaco que sofreu há
três domingos. A produção quer
estrear o mais rápido possível: sexta-feira. Maria Clara quer mais
tempo.
Ela sabe que na estréia sentirá
sobre si esses mais de meio milhar
de pares de olhos: todos os aspirantes a atores que passaram pelo paico do Teatro Tablado nos últimos
30 anos e que foram seus alunos.
Até completar um quarto de século,
por lá estiveram 586 nomes — os
tabladianos, como sáo conhecidos
— fora os dos últimos cinco anos.
Por isso, Maria Clara confessa
que está nervosa, angustiada. Há
toda uma expectativa em torno da
Maria Clara Machado atriz, que a
maioria dos tabladianos não conhece. A última vez que se apresentou
foi em 1960, em O Mal-entendido,
de Camus, dirigida por Yan Michalski, Mas foi uma apresentação
do Tablado. Profissionalmente, sua
última apresentação foi em 1955, no
Diálogo das Carmelitas, dirigida
pelo italiano Bollini na reinauguraçáo do Teatro Copacabana. Maria
Clara fazia o papel principal.
— Estou-me sentindo multo exposta — confessa.
E cobrada. Ela sabe perfeitamente que seus ex-alunos terão na
cabeça suas exigências de professora. Mais do que uma cobrança, porém, há um profundo respeito pelo
seu trabalho. Durante seu primeiro
ensaio com o diretor Domingos de
Oliveira, sexta-feira passada, entra-
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quase desisti diante das dificuldades e da qualidade das obras inseritas. Realmente, foi difícil".
Os trabalhos procederam de todos os Estados, e também de brasileiros residentes em outros países,
como Espanha. Finlândia, França,
Bélgica, Portugal e Estados Unidos. O Rio de Janeiro foi que teve
maior número de participantes —
450 — seguido de Sáo Paulo, com
400. Mato Grosso concorreu com
um candidato. Santa Catarina, com
100.
Ruy Alberto D'Assis Espinheira
Filho, o vencedor do concurso, participou com o pseudônimo de Lúcio
Umbra, nasceu em Salvador,
Bahia, em 1942. Formado em Jornalismo, mestrado em Ciências Humanas, é professor da Escola de
Biblioteconomia e Comunicação da
Universidade Federal da Bahia. Publicou Heleboro, Sob o Último Sol
de Fevereiro, Julgado do Vento,
Sombra e o Rio.
A segunda colocada, Yone Ciannetti Fonseca, pseudônimo Juliana
de Ávila, natural de Belo Horizonte,
é bacharel em Línguas e Letras
Neolatinas pela Faculdade de Filosofía, Ciências e Letras da Universidade Federal de Minas Gerais.

Também é formada em Psicologia,
pela Faculdade de Filosofia de São
Paulo.
Osmar Pisani, escolhido o melhor poeta catarinense, é natural de
Caspar, e transferiu-se bem cedo
para Florianópolis, onde iniciou
suas atividades culturais. Em 1963,
publicou o ensaio O Aspecto Psicorreligioso na Obra de Cruz e Sousa, premiado pela Academia Catarinense de Letras. Um ano depois,
publicou seu primeiro livro de poemas, O Delta e o Sonho. Tirou o
segundo lugar, em 1972, no concurso de poesia instituído pelos Diários Associados e pelo Jornal de
Santa Catarina. É membro de honra do Instituto de Cultura Americana, vinculado à UNESCO. Formado
em Letras e em Ciências Jurídicas e
Sociais, Pisani atualmente dedicase, além da poesia, a estudos sobre
arte e Teoria da Informação.
A comissão julgadora foi constituída pelos escritores Adonias Filho, (ficcionista, autor de Os Servos), Armindo Trevisan (poeta, A
Surpresa do Ser), Fausto Cunha
(critico, ficcionista, Poesia de Deolin), Ferreira Gullar (poeta, A Luta
Corporal) e Marcos Konder Reis
(Tempo de Milagre).

DI
BOM DE PALAVRA E DE
— Minha poesia é um caminho.
ALVADOR — Um homem de
muitos instrumentos, mas Uma progressão sem rompimentos.
um trabalhador Sou um autor que procura conti______
s sobretudo
da
palavra. Assim poderia ser defi- nuar no sentido que foi dado ã
nido de forma sucinta Ruy Espi- poesia brasileira depois de poetas
nheira Filho, este baiano da Capi- como Mário de Andrade, Manuel
tal que, aos 38 anos de idade, acaba Bandeira e Carlos Drummond de
de conquistar o Prêmio Cruz e Sou- Andrade — comenta Rui, ao iniciar
na casa do~ irmão
za de poesia, o maior do gênero a comemoração
cineasta, "por conta da noticia que
concedido no país.
Jornalista, professor da Escola você está me transmitindo agora".
UFBA, responde Comunicação da"Temponáutica"
Nas obras poéticas que Ruy cata
sável pela coluna
com uma freqüência quase compuleditada três vezes por semana no siva nas livrarias para sua cabeceijornal Tribuna da Bahia, corres- ra, destacam-se ainda Mário Quinpondente em Salvador do semaná- tana, Cecília Meireles, João Cabral
Ricardo e
rio Pasquim, com quatro livros pu- de Melo Neto, Cassiano
blicados e um a ser lançado nos Jorge de Lima. "Mas acima de tudo
próximos dias pela Editora Code- Mário Quintana, que faço questão
cri, Ruy ainda encontra tempo pa- de destacar neste momento para
ra exercitar com freqüência outras qüe você não esqueça na matéria",
de suas atividades preferidas: per- lembra Ruy.
correr as casas noturnas e bares
Não ê o que se poderia considepopulares da Capital para não dei- rar um autor estreante. Seu primeixar morrer uma das melhores tra- ro livro, Heleboro, saiu em 1974, em
dições de Salvador, a dos boêmios.
edição fora de comércio. No ano
Filho de um dos mais respeita- seguinte, lançou Sob o Último sol
dos criminalistas do fórum baiano de Fevereiro, já então pela Civilizae irmão do cineasta Tuna Espinhei- çáo Brasileira, editora pela qual
ra, Ruy Espinheira Filho ganhou o também publicaria Julgado do
maior prêmio do gênero no Brasil Vento", em 79, e A Sombra e o Rio,
com um trabalho poético sem rup- este último uma novela. Nos próxituras formais e que ele cultiva des- mos dias, estará sendo lançado pede os bancos da escola secundária. la Codecri seu trabalho mais recen-
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ATRIZ
va pé ante pé, sem que ela percebesse, uma de suas ex-alunas. Era
Heloísa Raso, hoje atriz de televisão, perguntando baixinho se Maria Clara deixava ver os ensaios.
Sua admiração pela ex-professora
era evidente, e ela não se atrevia a
passar pelos bastidores com a mesma tranqüilidade com que os funcionários do teatro e pessoas ligadas à produção da peça o faziam.
Domingos de Oliveira, o diretor,
concorda com que Maria Clara esteja muito nervosa, mas sabe que se
trata de um medo infundado em
quem tem uma experiência de mais
de 20 anos como diretora. A atriz,
porém, sente que substituir Madame Morineau é um grande desafio.
Sentada niuna das poltronas do
teatro, olho grudado na esteira onde costuma se deitar, cabeça apoiada num almofadão, ela passa o texto da peça com a ajuda da assistente de direção e do ator Diogo Vilela
(faz o papel de Haroldo), que também estudou no Tablado, embora
não tenha sido seu aluno. Ao receber o convite da produção de Ensina-me a Viver, Maria Clara pediu
para ler o texto durante alguns
dias. Decidiu-se quase uma semana
depois.
Por que aceitou? A resposta da
falante Maria Clara é lacônica:
"Não sei". Olho fixo no
palco, Maria
Clara tenta estender-se um pouco
mais na resposta que preferia não
dar. Diz até que, se pudesse, estrearia sem ninguém saber:
Foi uma grande vontade de
fazer a Maude. Só.
N&o houve quem lhe oferecesse outros papéis interessantes nesse tempo todo?
Há um ano, não aceitaria nenhum papel. Nem a Maude. Há momentos na vida da gente em que
estamos prontas para fazer certas
coisas.
Numa entrevista publicada por
ocasião do 25° aniversário do Tablado, Maria Clara Machado dizia

VIOLÃO
te, O Vento no Tamarindeiro um
livro de contos.
Um ganhador de prêmios na
época de estudante universitário, a
conquista do Cruz e Souza tem sabor especial para Ruy Espinheira
Filho e não apenas pelo seu valor
em dinheiro ou pelo eventual interesse maior que o trabalho do autor
poderá vir a ganhar nacionalmente:
— O maior valor para mim está
no fato de ser um prêmio de âmbito
nacional, com uma comissão julgacfora de indiscutível competência, o
que ficou comprovado com o fato
de o concurso ter sido adiado em
quase um mês, para permitir uma
melhor avaliação dos julgadores. É
importante também pelo que poderá significar em termos de divulgação de autores baianos por grandes editoras, o que só agora começa a ocorrer.
Por enquanto, porém, o plano de
Ruy Espinheira é comemorar intensamente nos bares populares de
Salvador a conquista do prêmio. E
isto será feito ao som do inseparavel violão que carrega debaixo do
braço em suas andanças noturnas
e que executa quase com a mesma
perfeição com que declama suas
poesias e os poemas de seus autores preferidos.

PROFESSORA

CIARA

MACHADO

NOVO

baiano Ruy Alberto D'Assis Espinheira Filho, com As Sombras Luminosas, foi o
vencedor do concurso
©escritor
nacional de poesia Cruz e Sousa, o
maior do pais (prêmios no valor
global de CrS 1 milháo), instituído
pelo Governo do Estado de Santa
Catarina, é receberá CrS 500 mil.
O segundo lugar coube à mineira Yone Giannetti Fonseca, autora
de A Mulher, premiada com Cr$ 250
mil. A comissão julgadora indicou
como melhor poeta catarinense Osmar Pisani, que concorreu com As
Paredes do Mundo, e será contempiado com o prêmio de CrS 250 mil.
A entrega dos prêmios será no
dia 12 de junho, quando o Governo
estadual lançará também um voludo catame das poesias completas
rinense Cruz e Sousa. "Face à quantidade e a qualidade dos trabalhos
apresentados, a escolha foi muito
difícil", disse o crítico Fausto
Cunha, membro da comissão julgadora. "Entre os 2 mil 300 inscritos,
foram apontados 30 finalistas." Segundo ele, todos os trabalhos eram
excelentes e "tivemos que adotar
vários critérios para podermos chegar aos finalistas. Foram quatro
meses de atividades e no final eu
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deram a Ruy Espinheira CrS 500 mil
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não fosse realmente uma
que se "se
escrevesse à toa", a psiartista,
canálise (que faz há 12 anos) teria
interrompido a sua criação. Disse
então acreditar que, ao contrário, a
análise a enriqueceu, e que isso
poderia ser visto através de sua
obra. Antes da análise, escreveu A
Gata Borralheira, "uma critica
mordaz à sociedade, vê-se que eu
estava mesmo querendo arrebentar". A peça seguinte foi A Menina e
o Vento, escrita quando começou a
analisar-se e "onde eu arrebento,
saio voando com o vento". Maria
Clara disse sobre essa peça, há cinco anos:
— Nela, o vento joga para cima
das árvores tudo aquilo que impedia a menina de viver: as tias velhas
que educavam, os professores, a
autoridade. Quem faz análise sabe
que a gente passa uma fase destruindo as coisas, passando a limpo
o passado. Depois vieram as peças
para adultos, mais tarde q Diamante do Grão Mogol, romântica e
aventureira.
Quando Maria Clara interrompeu seu trabalho como atriz—muito elogiado pelos que o conheceram
— para dedicar-se à direção do Tablado, essa decisão foi considerada
muito importante, como igualmente importante foi o momento em
que, em 196.0, o grupo teve de enfrentar a grande opção de sua históíla. Depois de muito tempo lançando grandes espetáculos teatrais da
época, recebendo vários prêmios, o
Tablado foi vendo muitos de seus
componentes serem contratados
por outras companhias. Ficou no
impasse de escolher entre o caminho da profissionalização, mantend o-se por mais algum tempo em
evidência, e o do amadorismo, mais
anônimo, com ênfase no trabalho
infantil e na formação de intérpretes. Preferiu o segundo caminho,
considerado por muitos uma diminuiçáo do status artístico. Mas foi
essa opção, conforme escreveu Yan
Michalski,
permitiu ao Tablado
"conquistarque
uma posição sui gene-

i

Maria Clara se confessa nervosa,
angustiada, com a expectativa gerada por
sua volta ao palco depois de 20 anos
ris, através de um trabalho relati- so prestar atenção ao papel. Não
vãmente silencioso, mas de extre- tenho ainda a Maude na mão, no
ma utilidade para o teatro brasi- corpo, na vida.
Casaco de lã pesado de uma cor
lelro".
Tanta coragem para tomar decl- escura meio indefinida, chapeuzisões fundamentais, o que está real- ' nho de lã com flores e écharpe
mente significando para Maria Cia- escondem a calça lee dos ensaios. O
andar muda: torna-se miúdo, meio
ra esta volta aos palcos?
aos solavancos. Maude entra na priVocê faz análise? Tenho de
meira cena, numa igreja onde cofalo.
Náo
tomar cuidado com o que
nhece Harold (Diogo Vilela), e revegostaria de meter a análise nisso.
de 80 anos que gosta de
Fazer a Maude será algo tão públi- la a mulher
pintar os santos de branco e defenco...E a gente sofre tanto na análise.
a idéia de que cada morto deve
É tão particular. Melhor me ver de de
usar sua cor preferida, ao invés do
Maude e que me critiquem.
preto e do roxo.
O olho de Maria Clara está no
Domingos de Oliveira, o diretor,
palco:
analisa a cena para própria Maria
A cabeça está na peça. Preci- Clara:

— Está uma doçura total. Não
digo para lhe animar. Está assim
porque você está dizendo com convicção. Você está nervosa e ainda
ficará por um longo tempo. Mas há
um nervosismo que desvia a atençáo e outro que não desvia. O tom é
exatamente esse. O único trabalho
agora é ficar à vontade.
Maria. Clara confessa que está
angustiada. Domingos faz algumas
sugestões: inclinar-se um pouco
mais no banco, para que a platéia .
veja melhor seu rosto (ela está sentada de costas). Maria Clara insiste
em repassar cada cena. Domingos
recomenda que não esqueça o texto: "Você sabe que náo há texto
maldecorado, é só criar pontes de
ligação". Observa que ela vai bem
depressa.
Domingos confirma a fama de
ser um diretor que náo impõe. Sugere um movimento, não diz como
ele deve ser feito. Maria Clara descobre sua melhor maneira de fazèlo. Domingos incentiva. Fica quase
no papel de informar à atriz como a
cena está sendo vista, melhorando
o desenho de uma passagem ou
outra.
Para Domingos, a idéia de convldar Maria Clara foi muito inteligente. Quem sugeriu foi Ubiratan Correa, um dos produtores, o mesmo
que, ao ler uma entrevista de madame Morineau contando que seu
maior desejo era montar a peça,
enviou-lhe um telegrama comprometendo-se a produzi-la. Domingos
diz que com certeza Maria Clara
estará maravilhosa e que, mesmo
se isso náo ocorrer, será maravilhoso ver Maria Clara.
Quanto à Maude de Maria Clara,
Domingos observa que, toda vez
que muda o ator, o personagem
muda:
A sabedoria da Maude de madame Morineau está baseada mais
na consciência, enquanto a sabedoria da Maude de Maria Clara está
baseada mais na intuição. Morineau e Maria Clara sáo duas irmãs
do teatro. Ambas sáo mães em
áreas completamente diferentes.
Sáo duas personalidades fascinantes que representam em si um evento teatral. O que nós agora veremos
será uma recriação, quase uma outra peça.
Maria Clara conta que ainda náo
esteve com madame Morineau, os
dias estão cheios. Acorda às seis da
manhã, passeia com o cachorro pela praia e cuida do Tablado, onde
suspendeu os ensaios de Os Cigarras e os Formigas, cuja estréia comemorará os 30 anos do grupo.
Enquanto estiver fazendo a peça,
mudará seus horárias, sua rotina,
acordará mais tarde. Antes, irá visitar madame Morineau:
Pedir a bênção.
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COMETAS
Ronaldo Rogério de Freitas Mourüo
Astrônomo do Ofetorvolório Nacional
Mk
¦¦

morte, ou melhor, o desaparecimento dos
cometas pode assumir duas formas: desintegraçào total ou volatilização. No primeiro
caso, os cometas perdem uma parte de sua
Jm
wk substância a cada passagem pelo periélio
(istante de sua máxima aproximação do Sol). Assim, as
poeiras e gases que constituem sua cauda vão lentamente se dispersando pelo espaço interplanetário em detrimento do núcleo, que nesses casos acabam por sofrer
uma fratura ou rompimento, como no caso dos cometas
Biela em 1846, Brooks 2 em 1889, e West em 1976. Na
segunda hipótese, uma fração importante da matéria de
um cometa periódico, em particular a água de seu
núcleo, se volatiza durante a sua passagem pelo periélio,
de modo que após um grande número de passagens o
núcleo se reduz a um fragmento incapaz de desenvolver
uma cauda ou cabeleira, tornando-se invisível
Os cometas têm tendência a se desagregarem ao
longo do tempo. A desintegração cometária mais notável foi a do Biela. Esse cometa descoberto em 1826 por
um major austríaco que lhe deu seu nome, possuía um
período de revolução de 7 anos. Quando de sua aparição
em 1845/1846, o cometa de dividiu e, na seguinte, em
1852, os seus dois núcleos já se encontravam separados
de cerca de 2 milhões e 600 mil quilômetros. Desde então
desapareceu. Durante os seus retornos de 1859, 1892,
1899, observou-se notáveis, chuvas de meteoros que
parecem associadas a sua desintegração.

CHARLES M. SCHUITZ
CQ\AOUM\ I ...O QUE. E MUt" \
I
RECEfW-NAS- 1
HP
/
REOlGy. J
V
CIDO'
VQUE A fWA
M
Aly/
N
V^E-S-r^
S-—T'
y/ ©

PEANUTS
/
V

R^DACAO,
FESSORA!

GOSTARIA QUc
A TRATASSE ¦ J\
( COM
AAISÊR» ,c
COROlAy
"7-

J

HORÓSCOPO

lWilfi
mh
JOHHNY HART

A.C.
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PÓR CINCO METROS !
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ERREI PELA TERCEIRA
VEZ, CHEFE!

21/3 a 20/4

Nesto quarta-feira, de favoráveis indicações astrológicos, o ariano deve procurar um posicionamento
mais conservador e menos arriscado em relação ao
seu trabalho. Momento de consolidação financeira e
solução de problemos de natureza pessoal. Procure, a
partir do período da tarde, mostrar-se menos intoleronte no tratamento pessoal intimo. Sua carocterístico: a impulsividade.
TOURO — 21/4 a 20/5
Todo a sua concepção idealista de um mundo
moldado em rígidos princípios norteadores da vida
do taurino serão colocados à prova nesta quartafeira, de neutro posicionamento astrológico para sua
profissão e finanças. Trato pessoal difícil e complicodo. Aspectos benéficos em relação à família e ao
amor. Saúde débil. Sua característica: a vulnerabilidade
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Dominado por extremada ambição de natureza material, o geminiano disporá, neste dia, de condições
fovoráveis poro o concretização de projetos ambiciosos e de algum risco financeiro. Momento de apoio e
notável influêncio paro o trato afetivo em família e
no amor. Saúde regular. Sua característica básica
desta quarta-feira será uma invejável disposição
criadora.
CÂNCER — 21/6 a 21/7
Hoje, o canceriano deve procurar controlar-se mois
diante de situações imprevistas ou que lhe tragam
reações agressivas. Busque situar-se melhor no relacionamento profissional. Dio neutro para suas finanças. Dificuldades no trato com pessoa idosa. Boa
influência em reloção o problemas domésticos ou
ligados a casamento ou amor. Sua característica, o
capacidade de avaliação.
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Cometa Ykeya-Seki, fotografado
em novembro de 1965

VIRGEM — 23/8 o 22/9

A taxa de desintegração dos cometas depende naturalmente de sua estrutura e de sua freqüência de aproxl- .
maçáo ao Sol, quando mais intensa deve ser a ejeção de
gases e matéria corpuscular proveniente do núcleo.
Naturalmente essa perda de matéria será maior nos;
cometas de curto período que passam mais vezes próxi-'
mo ao Sol do que nos de longo período. De fato, é no
.periélio que os cometas devem sofrer uma maior perda GARFIELD
de matéria em virtude da ação do vento solar em seu
envoltório gasoso. Por outro lado, convém lembrar que
um maior consumo em sua reserva de gases pode
também produzir uma redução maior em seu período de
revolução ao redor do Sol, como se constatou com o
cometa Encke.
O cometa Encke, descoberto em 1786 pelos astrônomos franceses P.F.A Méchain e C. Messier, possui um
período de evolução ao redor do Sol de e aproximadamente 3,3 anos. Em virtude de o seu brilho estar situado
no limite de visibilidade da vista desarmada, as suas
passagens pelo periélio têm sido observadas regularmente. Entre as aparições de 1819 a 1852, registrou-se
uma redução de cerca de 2,5 horas em seu período de
revolução. Desde então o seu período vem reduzindo
cada vez que passa pelo periélio. Atualmente, admite-se
uma perda de massa de 0,2% por revolução do cometa
Encke. Existem outros exemplos de perda de massa por
revolução. Os mais notáveis são de 0,5% para o cometa LOGOGRIFO
, d'Arrest, e de 0,02% para o cometa Wolf. As perdas de
matéria estão associadas a uma redução em seu período
de revolução assim como em seu brilho.
Problema n° 684
Era inúmeros casos, foi possível caracterizar notável
.enfraquecimento do brilho, do cometa após algumas
I\
R
L
aparições sucessivas. Assim, o cometa Faye, que possuía
uma magnitude de 4,2 em 1843, passou a magnitude 9,6
em 1932 e em 1947, a 12,3. Para o cometa Whipple
registrou-se uma magnitude de 9,1 em 1933 e de 11,6 em
"]"
1947.
A vida média de um cometa, ou seja, o intervalo de
tempo durante o qual esses astros conservariam suas
S
R
características e propriedades será em geral de 200
revoluções ao redor do Sol. Assim, um cometa de curto
período, como Encke, de 3,3 anos, teria uma vida de 660
anos. Um outro de período igual a sete anos viveria cerca'
de 1400 anos. O cometa de Halley teria uma vida média
de 15 mil anos.
U
M
C
N
Ora, tendo em vista tais considerações, pode-se
concluir que os cometas que surgem no céu atualmente
não devem ser muito velhos.
CRUZADAS
HORIZONTAIS — 1 — variedade de calcedónio
de brilho ceroso e liioide, formada de zonas
concêntricas e diversamente coloridas, que serve
para o manufatura de jóias, obietos de arte, etc.;
ô — depressão e diferença de cor que se
observam na casca dos frutos de certas plantas
rasteiras, como, p. ex., a abobora e o melão na
parte em que ficam de encontro à terra, 10 —
gado que os vaqueiros ajuntam e conduzem
paro os currais, por ocasião das vaquejadas;
esconderijo feito na areia da praia,- 11 — terra
situado o Este do Jardim do Éden, para a qual se
retirou Caim, depois de matar Abel; 12 —
unidade de medida de energia do sistema c g s.
energia igual ao trabalho de uma força, de
intensidade constante igual a um dina, que
desloca de um centímetro, na sua própria dire«;ào, o seu ponto de aplicação, 13 — na Bahio.
um dos orixás mais poderosos, relacionado com
o raio e o fogo, e smcretizado freqüentemente
com S Jerònimo. Santa Barbara, S Miguel
Arcanjo, 14 — planto da família das apoanaceas (pi.), 17 — travesso que limitava o bonco
dos remadores; 18 — cidade do Media cuias
ruínas foram escavadas a cerca de oito qu«lómetros de Teerão. 19 — braço navegável de no 20
— indivíduo de um antiquissimo povo de estirpe

O quadro astrológico desta quarta-feira para o
virginiano trará momento de ideolizoção e concretizaçâo positiva de planos e projetos ligados a seui negócios e finanças. No final do período um trânsito-)
que começa a se alterar positivamente em reloção oo^ Jtrato pessoal, familiar e amoroso. Saúde em bom
momento. Suo característica: a sensibilidade.
JIM DAVIS
LIBRA — 23/9 o 22/10
O libriano terá hoje uma disposição bastante favorável em sua vivência profissional, com indicações de
positividade e reconhecimento de lucros. Procure
mostrar-se mais coerente no troto pessoal, evitando
otitudes dúbias ou não muito claras. Vulnerabilidade
no trato afetivo com atitudes de injustificada incompreensõo. Ciúmes. Sua característica.- a severidade
de julgamento.
ESCORPIÃO — 23/10 a 21/11

JERÔNIMO FERREIRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

aperto de mão (8)
assolar (5)
comerciar (8)
de três cores (8)
enredar (6)
fenda na rocha (7)
intriga (7)
mó (6)
peneira de seda (5)
permuto (5)
puxar (5)

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado vocábulo,
cujas consoantes io estão
inscritas no quadro acima. Ao lado, à direita, é
dado uma relação de 20
conceitos, devendo ser
encontrado um sinônimo
paro coda um, com o
número de letras entre
parênteses, e todos começados pela letra inio o I do polavra-chave.
As letras de todos os sinónimos estão contido*
no termo encoberto, e
respeitando-se as letras
repetidas.

12. que tem talo (6)
13. que tem tifo (6)
14. referente à transação (12)
15. relativo à tom (6)
16. submçter o torifos (7)
17. tarimba (6)
18. tostar (6)
19. trovejar (6)
20. voz da andorinha (7)
Palavra-chav»; 16 letra*

Soluções do problema n* 683: Palavra-chave: COMPROBATÓRIO
Parciais: citar; cobro; caipora; cito,- compra; cima; cipoar; compota;
comoro; cimba; compito; cobrir; cipó; cabrito; compratório; cabo;
cobrar; compita; cobra; comparar.

CARLOS DA SILVA
pelágica, habitante da Campânia italiana; 22
reino da Ásia, constituído com a independência dos membros da Federação da Indochina,- 24
planto leguminosa, cujos folhas são utilizadas contra as doenças dos olhos (pl ).- 27 — bloco
de pedro destinada à imolação de vítimas em
holocausto ou a outros tipos de sacrifícios; 28 —
base subterrânea de um tronco de planta perene, ligada diretamente à raiz; 29 — bebida
alcoólica, muito amarga preparada com os
folhas de pequena erva aromática européia, da
família das compostas (pl.); 32 — golpes ou
ferimentos com seta; flechadas; 33 — face
verticol do degrau.
VERTICAIS — 1 — pastagem onde o gado passa
a noite (pl.); noites passadas em cloro, no
trabalho, no jogo, etc.,- 2 — elegante; bizarra; 3
família de plantas da classe das críptogàmicas, que vivem no fundo ou no superfície de
águas salgadas ou doces, 4 — uma das quatro
sílabas de que se serviam os gregos ooro
solfeiar; 5 — indivíduo de umo tnbc 'ndigeno
das imediações do rio Corrente (GO), 7 —
corrosão das partes sólidas do organismo an moi
po' um humor acre (pí) 8 cl>/-se da propôs çòo em que a afirmação ou negação e módicado po< <jrr. dos quatro modos possível contm-

Seu comportamento profissional e a vivência em
negócios estarão hoje dispostos de forma muito
positiva, com resultados concretos em termos finan-'
ceiros. Bom momento nos aspectos gerais ligados ao
troto pessoal. Satisfação em contatos com pessoas do
sexo oposto. Mostre-se mais romântico e dedicado à
pessoa amada. Sua característica: harmonia íntima.

gente, impossível e necessário; 9 —aderida; 13
— ínterjeição de espanto, admiração,- 15 —
cresce em número, pela procriaçào; ló — elemento de composição lotino que expresso a
idéia de pestana,- 21 — elemento de composição
que indica quebrado,- 23 — cotovelos ou enseodas nas costas,- enseadas; 25 — divisão admímstrotiva da República Federal e da Repúblico
Democrático Alemãs; 26 — doce feito de palitos
franceses, em geral embebidos em licor e dispostos em camadas entremeadas de umo pasta
de chocolote, ou de outro ingrediente, gemas e
manteiga,- 30 — a voz do cordeiro, 31 — epítefo
que os chineses acrescentam ao nome dos deuses principais. Léxicos: Morais; Melhoramento»;
Aurélio e Casanovas.
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — georgismos: estancia; lua;
ohm; cr,- omoedar, ripio, lava, onu, naire. dote,
fa ta, eixo oor, lead. xeu, aglomerado
VERTICAIS — ge' esurino. ota ro gnomon,
ícho simeiio mo. serra• coveto; a' aar, radula;
puteai, afoxe e'do. arco pua, eg er
Correspondéncio para. Rua das Palmeiras, 57
ap 4 — Botafogo — CEP 22 270
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CAPRICÓRNIO — 22/12 a 20/1
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Período francamente negativo para o copricorniano
em relação ao seu trabalho e ocupação rotineiro.
Possível ajuda de pessoo mais experiente ou idoso.
Momento altamente favorável paro negociações coni
imáveis e propriedade rural. Fértil imaginação será
suo característico. Boas noticias ligadas a pessoa
muito querida Soúde boa Procure exercitar-se com
maior regularidade
a 19/2

Um erro de julgamento ou de avaliação, poderá
trozer-lhe alguns problemas no trato com colegas e
superiores. Os aspectos desta quorta-feiro, ligados o
suas finanças e á família, se mostram neutros, sem
maiores alterações Uma novidade o motivará no
relacionamento sentimentol Procure valorize-la odequadamente. Sua característica hoje: o otimismo.
PEIXES — 20/2 o 20/3,

H
*7'

a 21/12

Em seu trabalho e em atividades de natureza comerciol, o sagitariano encontrará hoie um clima de
favorabilidade e boa disposição. Aspectos benéfico»
para lucros e finanças. Ganhos e lucros em investimentos e aplicações. Indulgência e reconhecimento
no trato doméstico. Momento positivo para sua
saúde Suo característica nesto quarta-feira o discriçáo.

AQUARIO — 21/1

~~TZ

29

Você agirá hoje, no julgamento e solução de problemas profissionais, com um apurado a acertado senso
critico, que moldará este dio astrológico Opções
novas e atraentes para suas finanças. Apoio e
compreensão em família. Novos desagradáveis fato^.
ligados ao troto amoroso que se mostrará difícil hoie. '
Saúde regular. Sua característica: a otraçáo pessoal. 1

2»
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Neste dia, o pisoano terá um clima desfavorável '
poro seus negócios e no condução ae assuntos de
natureza profissional Hó indicações de debilidade e
intranqüilidade Procure com cautela e muita áiscriçáo Bons aspectos para o trato doméstico Apoio e
aiuda Harmonia no amor em momento de boa
•disposição Saúde regular Sua característico a d'Ssi-_
mutação

JORNAL DO BRASIL

?

quarta-feira, 13/5/81

CADERNO B — 9
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TURISTA
Joêlle Rouchou
No exato momento em que a turista francesa começava a conhecer a
noite carioca—aparentemente alheia
ao apelo feito dias antes pelo Presidente da Embratur, Miguel Colasuonno, no sentido de que a Polícia se
lançasse a uma cruzada antiviolência
e assim ajudasse a melhorar a imagem do Rio — 45 caixas de valores,

menos dois pontos eram fundamentais:
só faiar em francês, estivesse onde estivesse, e
dizer, quando perguntada, que vinha de Miami, pois nesta época do ano não se podia
PELO
esperar de uma francesa a pele queimada de
sol. E assim foi, desde a chegada ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, vestida como turista, óculos
escuros, a câmara fotográfica a tiracolo, a bagagem
devidamente decorada com etiquetas de hotéis internacionais de Miami, Paris e outras terras.
O setor de desembarque ê, desde as quatro da
manhã, lugar de muita agitação. A essa hora costumam
chegar os vôos procedentes da Europa e dos Estados
Unidos. Livre da Alfândega, o primeiro passo de qualquer turista é seguir com seu carrinho carregado de
malas até um lugar onde possa tomar um táxi. Não é
preciso procurar muito, pois logo surge uma funcionária
da Transeoopass, girando o hexágono luminoso com o
nome da companhia, aos gritos de "Táxi? Táxi?"
Custa Cr$ 1 mil 240 uma corrida até Copacabana,
pagos ali mesmo, em dinheiro brasileiro eu estrangeiro.
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VIAJE EM JULHO
PELO PREÇO DE HOJE
Sem Reajuste
Compre já à vista ou a prazo
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contendo jóias e Cr$ 438 mil 806 em
dinheiro, foram roubados da recepção
do Copacabana Praia Hotel.
No dia seguinte, ao saber do ocorrido, a turista francesa suspirou aliviada. Afinal, em vez do Copacabana
Praia, bem que os ladrões poderiam
ter escolhido o Miramar, onde estava
hospedada (não sabia ela que, exatamente há um ano, roubo idêntico
acontecera no Miramar).

Nos três dias que passou no Rio, a
turista francesa agiu como manda o
figurino turístico da Cidade Maravilhosa: a chegada ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, a reserva
de hotel, a viagem de táxi até Copacabana, o aviso de "não leve nada para a
praia", os passeios, os tours institucionais, o apelo do comércio, a confüsão da cidade com seus personagens

típicos, vendedores, atletas da areia,
guardadores de carro, gente da rua,
paqueradores e, é claro, outros turistas.

A própria funcionária da Transcoopass se encarrega de
levar a turista ao balcão da Riotur. Ali, as recepcionistas
estão prontas para dar qualquer informação em inglês ou
francês, com eficiência e elogiável esforço de servir bem:
Tem preferência por algum hotel? Quanto quer
pagar? Se quiser, há em Copacabana e Ipanema hotéis
com preços módicos.
A recepcionista reserva o hotel escolhido por telefone e passa a distribuir papéis, guias, brochuras sobre a
Cidade Maravilhosa, em geral com fotos coloridas de
praias ensolaradas e mulatas requebrantes. Assim como
a companhia de táxi já se cuidou de oferecer um guia de
serviços e compras "muito úteis" a todo bom consumidor que chega.
O motorista é simpático, mas só fala em português e
uma ou outra palavra em espanhol. Já a caminho de
Copacabana, a turista ainda não tem motivo para queixas. Nem mesmo o preço da corrida, inferior, por exempio, ao que se pagaria do Charles De Gaulle ao ChampsÉlysées, ou do Kennedy ao centro de Manhattan. O
motorista, apesar das barreiras lingüísticas, esforça-se
para agradar a turista. Tenta dizer que é indispensável
uma visita ao Pão de Açúcar ou ao Corcovado, mas, ao
constatar que não é compreendido, aproveita a passagem pelo Elevado Paulo de Frontin, aponta para o alto e
diz: El
Cristo está lá em cima, mas não se mira.
Entende? Tem cerraçáo.
A porta do hotel, o motorista desce as malas e passa
um cartão à turista com telefone e endereço da companhia:
Quando precisar, é só chamar.
Já a recepcionista do Miramar, se não fala o francês,
pelo menos arranha o inglês. Mostra os preços dos
quartos — de Cr$ 2 mil 475 a Cr$ 3 mil 850 a diária —e a
turista escolhe um. Feito o registro e entregue a chave ao
boy, vem a advertência obrigatória:
Não leve nada de valor para a praia.
A manhã é de sol. Natural, portanto, que qualquer
turista que se preze, após desfazer as malas, saia para um
passeio pela Avenida Atlântica. Vai com os mesmos
óculos escuros, a mesma câmara a tiracolo e um maió
que nada tem a ver com a moda carioca do verão 81.
Logo na saída do hotel, o assédio dos vendedores de
saidas-de-praia, de vários modelos e cores, tipicamente

para turistas. Sempre em francês, diz que não. Mais
adiante, outros vendedores, outras abordagens:
Que horas são? What time is it?
O paquerador não é agressivo. Começa perguntando
as horas, de que lugar a turista veio, se está gostando do
Rio, se pode ajudar em alguma coisa. Se a turista
responde que está esperando alguém, vai embora resignado. Volta ao seu jogo de vôlei, esportivamente. Um
fato que se repete ao longo da praia, em outros pontos.
De volta à calçada das lojas e dos prédios residenciais, o encontro com vendedores com seus largos sorrisos e delicados convites:
Come in, Entrez...
A época é de entressafra e o movimento das lojas
está longe de ser bom Os vendedores vêm para a
calçada, a fim de laçarem, entre os turistas, possíveis
compradores. O mesmo fazem os engraxates e os meninos que empunham suas latas cheias de carvão e saquinhos de amendoim De outro lado, encostando seus
carros no meio-fio, estão os motoristas, oferecendo seus
serviços de cicerone. Mas a turista, com a experiência de
outros países, sempre dá preferência aos toara organizados.

O Papa esteve aqui, abençoando o local e seus
moradores.
E também a da Rocinha:
Uma das maiores da cidade, com cerca de 200 mil
habitantes.
O ônibus segue ás Paineiras. Em seguida, kombis
levam os entediados turistas até o pé da escadaria.
François Souté, um francês autêntico, comenta:
Falta um pouco de animação nesse tour. Ficamos
como ovelhas, sendo levados para os lugares. Nos mostram alguma coisa, mas, com certeza, devem omitir
muitas.
Na volta das Paineiras, faltam quatro turistas e o
guia tem de fazer duas viagens para reunir todos. O
motorista se queixa:
O negócio é ir rapidinho. Nada de perder tempo.
As praias da Barra são esquecidas. Já é tarde e os
turistas devem ser levados aos seus respectivos hotéis.
Antes, porém, há tempo para passar na loja de souvenira
Sldi. O gula explica:
Vamos ver algumas pedras e presentes. Sem
compromisso. Só enquanto chama o carro para levar os
hóspedes do Hotel Nacional.
Os turistas são deixados em seus hotéis. A Avenida
Atlântica está policiada, pelo menos dois guardas em
cada esquina. A turista, ainda no ônibus, pode constatar
que existem pelo menos dois tipos de paqueradores,
aquele da praia, que inicia a conversa perguntando as
horas, e o outro turista, de abordagem diferente, falando
com quem tem algo em comum com ela, fazendo perguntas sobre seu país, sua cidade, tudo na base de descobrir
junto os encantos da Cidade Maravilhosa.
Na rua, o movimento é grande. O local preferido dos
turistas continua sendo os bares nas calçadas. Ali, ficam
mais descontraídos, tirando fotos com seus flashes sempre prontos. Passeiam pela praia, comem nas lanchonetes, andam pela noite de ônibus ou de táxis.
Os táxis têm tabelas para visitas ao Corcovado: Cr$ 2
mil é o mais barato para turistas estrangeiros, mas o
preço pode chegar a Cr$ 4 mil. Na porta dos hotéis os
motoristas de táxi espreitam a saída dos turistas e
oferecem seus serviços:
Sugar Loaf? Eu levo por Cr$ 2 mil 800, com o
Cristo.
Falam em português, mas conseguem explicar-se e
acertar os preços. Se o turista náo aceita, o motorista vai
atrás, na rua mesmo, e propõe um preço mais baixo,
espera a reação e até faz por menos, chegando a Cr$ 1 mil
500.
Não são apenas os táxis de hotel que têm essas
tabelas. Na Avenida Copacabana, no Jardim Botânico
ou na Visconde de Pirajá, os motoristas têm preços mais
ou menos iguais. Alguns como o táxi TQ-0168, fusca azul,
têm folhetos de lojas de pedras, falam um pouco de
espanhol e meia dúzia de palavras em inglês, conseguindo passar a idéia que pode ser útil ao turista. Os
motoristas cobram sempre um preço maior do que o da
tabela. O turista desavisado náo sabe conferir e paga o
que lhe foi pedido.
Os motoristas de táxi reclamam dos que roubam
seus passageiros na frente dos hotéis cinco estrelas. Sâo
de carros particulares, conversam em inglês ou francês
com os turistas lhes oferecendo seu serviços e tirando a
possibilidade de os profissionais atuarem na área. Paulo
Monteiro, do Brasília TM-6712, saindo do hotel Méridien
reclama.
O duro aqui é aturar esses falsos motoristas. Tá
vendo aquele Alfa Romeo azul, chapa 0265? Ele manda e
desmanda, pega todos os passageiros. E o pior é que esse
pessoal atrapalha nosso serviço furando os pneus dos
carros. Eu fico esperto, não saio de perto.
Os turistas sofrem com os prejuízos armados pelo
esquema paralelo de turismo, não esquecendo que trocam o dólar por Cr$ 82.

próprio hotel há informações sobre esse
tipo de excursão. Por exemplo, a Sul América
oferece oito opções de passeios de ônibus pela
cidade, serra e Búzios. Os mais baratos são as
NO visitas ao Corcovado, Floresta da Tijuca e
Pão de Açúcar, a 15 dólares cada (Cr$ 1 mil 240). O mnis
caro é o Rio by Night, 45 dólares (3 mil 690), com direito a
jantar, vinho ou cerveja, e um show no Hotel Nacional, e
um drinque incluído; ou então um passeio pela cidade,
visita a um terreiro de macumba, jantar típico e um
show de samba do tipo Sargentelli.
Feita a escolha—um passeio ao Corcovado e Floresta da Tijuca — a turista espera no hotel pelo gula da
excursão, que aparece alguns minutos antes da hora
marcada. O guia fala inglês e portunhol, como ele mesmo
diz. Vai explicando ao grupo — americanos, franceses,
uruguaios e chilenos — tudo que surge de um lado e do
outro:
A sua esquerda, a praia de Ipanema, a mais bonita
do mundo, imortalizada por Vinícius de Moraes.
Mais adiante, a favela do Vldlgal:

NOVIDADES INÉDITAS
EM TODOS OS ROTEIROS

a
i

Nós não levamos V. a qualquer lugar
Seja só Miami e Disney-World ou Honolulu
S. Francisco - L. Vegas - N. York
L. Angeles - Washington - México
Acapulco - Nassau - San Juan - Bufalo
Toronto - Montreal.
Saídas consecutivas
14 - 20 22 ou 30 dias de viagem
Vários planos de financiamento
voando Varig e Panam

Av G«açjAranna M5.Gr 906 Tei (02')292-1212
P'0 Sul l| A 06 • Tei 275^840
Reg Emb«aiu'0800501004-Rj

RIO

FAZENDA

SANTA

BARBARA

um presente da natureza
para você
Venha passar as férias em ambientefamiliar, tranquiloedescontraído.
A 100 Km do Rio. numa área verde de 2,5 milhões de m2, você encontra
passeios a cavalo, piscina, banhos de açude, pesca, pedalinhos no lago,
ducha, campo de futebol, quadra de vôlei e basquete, área de patinação
e jogos de salão, alem de uma comida farta e gostosa. Tudo incluído na
diária. Nós e a natureza aguardamos você.

e

sua

família

Informações e reservas.
Rio: 521-3451 x

Só que a turista francesa não era
turista, muito menos francesa, mas
apenas uma carioca interessada em
conhecer de perto — e por dentro—as
experiências de um visitante estrangeiro no Rio.

10 — CADERNO B

quarta-feira, 13/5/81 ? JORNAL DO BRASIL
Frank Sinatra viito par lan
acompanharão, além de sua mú:-'
lher, Barbara".
O hotel já mobilizou uma equipe»
Sinatra
de
volta
ao
Brasil
de arquitetos, cenógrafos e técnicd^ ".$
de som para prepararem as apresentações. Além disso o consultçí •'
do cantor, encarregado de toda-á':'
EM
SÃO
PAULO,
parte técnica de seus shows, Bòb Ü
Kierman, já esteve no Macksoud:
"SHOW"
Plaza para ver o local e acompa-.
nhar o trabalho dos técnicos. "Ele ;>
0
MAIS INTIMISTA
gostou do que mostramos e deve ,
voltar em julho".
O diretor do Macksoud Plaza show, mas próprio paça um hotel",
— O show de um cantor acom-",'
Ana Maria Tahan
não revela em que termos foi esta- explica ovSr Macksoud. As quatro
de uma big band requef '
panhado
belecido o contrato com Sinatra. apresentações serão feitas no PaviPAULO — "Esse seuma
apresentação
mais intimistá
Mas não nega nem desmente quan- lhão de Eventos do hotel, dividido
rá o grande evento do
é própria para recinto fechado'''
que
do
indagado
se
estar
de
forma
a
receber
entre
poderia
600
a
700
por
ano para a cidade e para
e para um público menor. As pes->"volta de 1 milhão de dólares. "O pessoas por espetáculo. O palco finós", explica, entusiassoas devem sentir-se próximas do
não
é
tão
importante,
preço
porque cará abaixo do nível das mesas e
mado, o diretor do
cantor. Por isso estamos fazendo
estamos pensando em montar ago- dos camarotes, e estas serão colocaSÀO
llflrfi
Macksoud Plaza, Sr Roum trabalho quase artesanal na .
ra
o
evento
das
em
do
ano
alturas
diferentes,
São
grande
para
para
que
berto Macksoud, ao informar que
do espetáculo — asse-'
preparação
Paulo.
Para
nós,
visão
todos
Sinatra
livre.
ter
uma
é
o
maior
possam
os ingressos para as quatro apreo diretor do Macksoud Plaza.
gura
artista
de
todos
os
vai
tempos.
E
ele
'
—
sentações de Frank Sinatra em São
show de Sinatra marcará
Excelente cantor de jazz, Frank
cantar em nosso hotel, que foi inau- muitoEsse
Paulo, nos próximos dias 13,14,15 e
de sua nova fase, que ele
«Sinatra considera como uma "volta
há
um
ano
e
meses".
gurado
quatro
16 de agosto, custam Cr$ 59 mil.
mesmo chama de "voltar às oriàs origens" o espetáculo que apre— O preço não é alto — defende.
A apresentação de Frank Sina- gens" (back to baslcs) — disse o Sr
sentará em São Paulo porque co— Ano passado, o ingresso para a
tra no Macksoud Plaza será total- Macksoud. Sinatra virá acompameçou sua carreira como crooner
mente
diferente
das que fez ano nhado de uma bis band com 21
apresentação de Sinatra no Rio Pade uma grande big band da era do
lace custou Cr$ 20 mil. Tendo-se em
passado no Rio. "Estamos montan- integrantes "Ainda
e do maestro Vicent
swing, a orquestra de Tommy
do um espetáculo com uma produ- Falcone.
vista a inflação até agosto, o preço
não sabemos
Dorsey.
ji
diferente. Será um grande quem serão as outras pessoas que o
ção
que estabelecemos não é alto. E
^¦<321
Essas big bands surgiram na dêvendemos, na primeira semana (oflcada de 30, compostas por 16 ou-17
cialmente as vendas foram abertas
figurantes (a que acompanha Sinadia 7 de maio) cerca de 900 ingrestra tem 21 elementos), normalmenr
sos. Só no dia 11, esta última segunte cinco saxofones, quatro trompé-,
da-feira, recebemos 1 mil 570 telefoO luxuoso
tes, três trombones, piano, baixo;;
nemas — assegurou o Sr Roberto
Macksoud.
guitarra e bateria. A maior delas foi
Macksoud
O Macksoud Plaza vem-se prePlaza de São a de Count Basle, com que Sinatra*
gravou um disco pela Reprise (graparando, desde o mês passado,
Paulo
vadora de Sinatra).
quando foi assinado oficialmente o
contrato entre Frank Sinatra e o Sr
programou TheParalelamente à presença de!»
Henry Macksoud, para apresentar
Volce em Sáo Paulo será lança- £
show de
1
\
>* I %'fl^Hu
Mni ilTOiT ii < ;¦ ^g-,¦:.
um espetáculo de grande categoria.
do seu último filme, no qual é a toro-.mjBKKr^
\
Frank
O preço do ingresso inclui um janco-produtor, com Faye Dunawáy,
|
tar requintado, de um cardápio que
Sinatra para The First Deadly Sin (O Primeiro
está sendo estudado pelo chef de
Pecado Mortal). Produzido em
agosto.
cuisine do Macksoud, Roger Vergé.
1980, esse filme policial será distrimm
fi*¦
v.
Além disso, Roberto Macksoud reMesmo com buido pela Paris Filmes no Brasil.
"estamos
vela que
estudando a posO Sr Roberto Macksoud informa
o ingresso
sibilidade de trazer convidados esainda
que, aproveitando a presença
custando Cr$
peciais para o show. Pode ser um
do cantor, o Hotel Macksoud Plaza
humorista famoso como Chico Aní59 mil, a
inaugurará, em agosto, seu nightsio ou Jô Soares ou até um cantor
club. E garante que o show de
é
procura
já
ou músico como Roberto Carlos ou
Sinatra ."será o primeiro de uma
bastante
Tom Jobim, para, quem sabe, cansérie de grandes eventos que nós
tar com Sinatra."
vamos promover durante o ano".
grande
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BÚZIOS
• FINAL DE SEMANA Melhor pousada. C/praia, piscina. café-manhã. 2.500/3.000
p/dia. Informações e Reservas
tel.: 247-4900 ou 227-5438

AVISO AOS

i«a

Com uma queda de cerca
de 20% no movimento
turístico, as estâncias
hidrominerais de Minas
ainda não encontraram
uma saída para a crise.
Os programas como o
Pró-Estância não estão
atraindo muitos visitantes,
e há um indisfarçável
desânimo nas cidades

•

HOTEL FAZENDA
PINHEIROS
(PETRÓPOLISI
(Sio Joié do Rio Pratol
Reservas Rio
tel: 541-1306.

NAVEGANTES

CAMARGO INFORMA:
As pessoas interessadas em alugar um
barco, podem obter informações pelos
tels.: 275-0643 ou 542-4359

jP/SMrvwoRVB.
AIAMTUR UEVA SEU FILHO POR
Cr$95.000,00 AO REINO ENCANTADO
INCLUINDO MIAMI BfACH, ORLANDO, PASSAGEM AÉREA,
PARftOT JUNGIE, SEAEORSCUSWORIO
CABO KENNEDYEDISNEYWOItlD COM PASSAPORTE
IAMTUR Embratur 00195-0041 -3
Av. Ataulfo de Paiva, 566 s/toja-205 • LEBLON
Tels.: 239-9394 * 239-9847 * 274-1193

Veial oqueoNavarino
estaifazendo lá fora.

Cabo
Frio
240 2301
^ O MAIOR E
MELHOR HOTEL DA
Crianças 1 REGIÃO DOS LAGOS
!
HOSPErn SF CDNFORTAVHMENU
não pagam
1
BEM (M FRENTE 00 MAR
3t8*
* fêbms * F/HS oe &£MANA
^30 JunhoJl •LUA DE MEL • COWêWPÔfS
DESCONTOS ' 1 DIA 10% - 2 DIAS 20% - 3 DIAS 30%

I
J

*

¦ws Gregas, Istambul, Hatta, DubrovnSt.
Vm roteiro marítimo exclusivo de 14 dias, com saídas
de Veneza e Gênova a cada 15 dias, de maio a novembro.
Com todo o luxo e conforto de um dos mais modernos
transatlânticos do munao: c abines de frente para o mar,
cinema, shows, discoteca etc.
Consulte seu agente de viagem ou a
¦ SAITECIN
Rua Araújo. 165 - 2?andar
Ngvarmo
Fone
255-8811 - S. 1 —
T«lex (PABX)
24872 ¦ SAOT BR
(OU)
EMB. 00703-00-4MABAV-SP20S
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No mês de Janeiro, o Grande Hotel de Araxá, de cinco
312
complexo termal do mundo, com área de 98 mil metros
quadrados construídos no Governo Getúllo Vargas, reglstrou 8 mil 14 hóspedes, contra 9 mil 218 no ano passado. Em
fevereiro deste ano hospedaram-se 8 mil 14 pessoas e, em
fevereiro de 1980, 9 mil 218.
O Palace Hotel de Poços de Caldas, com 226 apartamehtos, teve em fevereiro deste ano 3 mil 700 hóspedes e no
mesmo período do ano passado 5 mil 735. Em janeiro,
porém, houve um saldo positivo de 73 hóspedes. A tendência
ao decréscimo de 20% no Índice de hospedagem nos hotéis
da Hidrominas já havia sido observado durante todo o"pela
ano
passado, segundo balanço da empresa, que o justifica
alta nos derivados do petróleo".
O chefe do gabinete da Prefeitura de Araxá, Sr José dos
Santos, acredita que
a crise econômica afetou pouco o
turismo da cidade, "pois quem freqüenta o Grande Hotel é a
classe alta". Segundo afirmou, o Hotel da Previdência,
preferido por funcionários públicos estaduais, esteve sempre lotado no veráo, tendo que adotar um sistema de
sorteios,
dos inúmeros pedidos.
"O diante
povo chora, mas gasta" afirmou o 8r José Santos, ao
revelar que a Prefeitura, em termos de arrecadação, não
depende praticamente em nada do turismo, com a lmplantação de indústrias de grande porte no município. "Só o
comércio é que poderia se sentir um pouco atingido".
O Secretário de Turismo de Poços de Caldas, Sr Rafael
Acconcla, com uma rede hoteleira de 84 hotéis, animou.que
o movimento foi bom durante"O a temporada e superlotou a
cidade na Semana Santa.
aumento da gasolina!nas
vésperas do feriado assustou os turistas, mas felizmente as
reservas dos hotéis estavam feitas, o que garantiu a lotação.
O carnaval foi ótimo e a vinda da Seleção Brasileira em
março promoveu multo a cidade."
Rafael Acconcla acredita que o jogo seria a solução para
o Circuito das Águas, mas para Poços seria apenas uma
opção a mais, já que a industrialização da cidade, localizada
fora do perímetro urbano, em época de baixa temporada
mantém funcionando a estrutura urbana e o comércio. A
arrecadação do município depende em primeiro lugar da
industrialização — só a Alcoa se responsabiliza por 70% do
ICM da cidade — vindo depois o turismo.
Acçonçia revelou ainda que a implantação do PróEstâncias foi um fracasso em Poços
de Caldas. Os
sáo quase 80% dos turistas na cidade, os cariocas paulistas
vêm em
segundo lugar e depois os mineiros. Paranaenses e gaúchos
também Jô descobriram Poços:
Uma antiga tradição das estâncias — os tratamentos
prolongados em águas sulfUrosas e magnesianas — está
desaparecendo devlüo às restrições econômicas. Os dias de
hospedagem, antes entre 15 e 20 dias, passaram para uma
média de cinco ou 10 dias.
Em Lambari, o Secretário da Prefeitura, Sr
Asténo, acredita que o preço da gasolina assustou José
multo os
turistas, principalmente os mais idosos e veranistas
tradique iam de cano e passaram a utilizar o ônibus.
çlonais, considerando
Mesmo
o bom movimento no verão, reforçado
na Semana Santa e carnaval, ele pondera que o nível de
consumo caiu bem.
. T" ° comércio sentiu uma queda brusca Antes todos os
.turistas
gastavam mais, havia mni« facilidade para dar
ganho ao comércio e agora todos ganham menos, ao
engraxate ao hoteleiro. Os hospedes passam menos dias, a estada
é mais curta, não por causa do preço, que aumentou
acompanhando a inflação, mas por causa dos aumentos
gerais dos preços.
Muitos hoteleiros das cidades de Caxambu, Cambuquira, São Lourenço e Lambari são categóricos
em afirmar que
a crise no turismo do Circuito das Águas se deve à difícil
atuação econômica do pais e vêem no Jogo de cassino uma
3"™ ,v™»
ue empregos e saneamento de suas
diflculdades.
Em Janeiro,
feverelro e margo,
de
nospedagem dlminuiram em torno dos 20%.os AIndices
taxa de
ocupação média em temp
e fora de temporada é de 30%.
Sou hoteleiro da época do Jogo e sei as vantagens que
ele apresenta, afirma o administrador
do
em
Caxambu, Sr Joaquim Meneses Figueiredo,Hotel Glória,
como medlda de economia, está fechando o hotel em que,
maio, junho e
agosto: O Jogo pode tirar dos ricos e distribuir
pelos
pobres", argumentou.
O gerente do Grande Hotel de Caxambu, Sr Maurício
Ix>pes, afirmou que a queda na freqüência de seu hotel
chegou quase aos 30% nos três primeiros meses do ano, em
relação ao mesmo período do ano passado. Revelou que já
existem dois cassinos clandestinos funcionando em Sáo
Lourenço, com grande sucesso.
Em CambUquira, com várias fontes de água gasosa
magneslana,
férrea e sulfurosa, instalada em seu Parque das
a—05 proprietários
do Grande Hotel Brasília, Sr Sebasao Lustosa Gonçalves, e do Hotel Santos DÚmont7 Sr
Lourival Gentil, criticaram a Prefeitura local por nâo incentivar o turismo, sem o
estará estrangulada a vida
econômica da cidade. qual
O proprietário do Hotel Itaicl, em Lambari. Sr Guilherme Rennó de Souza, atribui o fracasso do Pro-Estáncla à
publicidade malfeita e acha que até o ano que vem, se a
situação nâo melhorar, a abertura dos cassinos aumentaria
o número de turistas, que está se reduzindo tanto no verão,
como em épocas de baixa temporada.
— O verão era nossa esperança, mas as estâncias estão

HORIZONTE — A abertura permanente
dos postos de gasolina, nos fins de semana, dás
estâncias hidrominerais do Circuito das Águas
mineiro e também em Araxá e Poços de c2das
não trouxe a Secretários de Turismo, PrefeituBELO
ras e Hoteleiros daquelas cidades esperanças de
soluçáo definitiva da queda do fluxo turístico, que registrou
neste verão, em relação ao anterior, uma redução de 20% na
lotação dos hotéis, com exceção do carnaval e da Semana
Santa.
A maioria concorda que a crise do setor hoteleiro
ultrapassa o funcionamento dos postos de gasolina — os
quais, fechados dois fins fins de semana seguidos em novembro de 1980, provocaram uma queda de 60% no movimento
de turistas — e a inserem em um contexto mais amplo: a
crise econômica do pais, com inflação galopante e redução
do poder aquisitivo do povo, que coloca o lazer em segundo
plano, preocupado que está com a mera sobrevivência.
O Sr Juarez Bahia Mascarenhas, Presidente da Empresa Mineira de Turismo — Turminas — do Governo mineiro,
acha que o problema está tomando-se crônico e a longo
prazo pode trazer graves conseqüências para a vida econômica de Cambuquira, Caxambu, Lambari e Sáo Lourenço.
Ao contrário de Poços de Caldas e Araxá, elas não possuem
um parque industrial diversificado, obtendo do turismo e
comércio suas principais fontes de renda.
Para aumentar a divulgação, promover e ordenar o
fluxo turístico em Minas, a empresa requisitou ao Governo
uma verba de Cr$ 200 milhões, grande parte canalizada para
as estâncias. Na recuperação do cassino de Lambari, cópia
de castelos franceses, construído em 1942, foram gastos Cr$
5 milhões e iniciados projetos para a criação da escola de
hotelaria em São Lourenço.
O presidente da Turminas acredita que a implantado
de programas de transportes coletivos para as estâncias —
uma vez que os postos não abastecem automóveis aos
sábados — seria difícil, pois 90% dos turistas vão de carro. O
programa Águas de Minas, integrante do Pró-Estâncias,
criado em 1979 com a finalidade de levar 150 mil turistas em
'a
ônibus ás estâncias mineiras, está paralisado por falta de
e não acredita que o Jogo seja solução, "a
pessimista
^eMla está por toda parte. Temos
verbas.
esperar para vermos
K sobreviveremos a esta crise' que
A Turminas, em convênio com a Embratur, promoveu
em abril, no Teatro Coliseu, em Buenos Aires, a exibição
de
onn°
filmes, incluindo um pacote das estâncias, com a finalidade
de atrair os argentinos que cada vez mais procuram o Brasil
mantidos nos primeiros meses da baixa temporada. "Estou
para passar férias.
observando a diminuição do número de hóspedes ano a ano
—
O presidente da Hidrominas
Águas Mineras de
mas não vejo solução, pois com o preço da gasolina o
Minas, também estatal, Sr Orlando Vaz Filho, acha que a
comodismo do brasileiro não o fará andar de ônibus "
Embratur deveria desenvolver programas turísticos, atraPara incentivar o turismo no Hotel Primus de São
vés de excursões e utilização de transportes coletivos
•
Lourenço, o subgerente, José Pedro de Castro, já contratou
salvar as estâncias. A empresa administra o Grande
serviços de companhia de turismo cariocas e paulistas,
de Araxá e o Palace Hotéí de Poços de Caldas e investirá
oferecendo fins de semana a preços módicos: Cr$ 2 mil 500
este ano cerca de Cr$ 45 milhões na sua remodelação.
por pessoa, incluindo transporte, duas pernoites e refeições.

JORNAL DO BRASIL
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Campinas—Norte
ONovotel
será inaugurado no dia 25,
iniciando a sua operação em
soft-opening. São 106 apartamentos, além de bar e restaurante, terraços e jardins, churrasqueira, playground, quadras
de esportes, bosque com pomar
e amplo estacionamento para
hóspedes. Estão previstas ainda inaugurações de dois hotéis
dá cadeia, ainda este ano: o
Novotel Uberaba, em Minas
Gerais, e o Novotel Encarnacion, no Paraguai.
• As reservas
para qualquer
Novotel podem ser feitas pelos
telefones (OU) 531-3399.

LÊ*'

""^"ha ¦

caster. integrantes da rede
de hotéis
Othon, passaram à categoria
de quatro estrelas, de acordo
com critérios
estabelecidos
pela Embratur.
O Savoy possui
154 apartamentos e o restaurante Savoy
Grill, entre outros serviços,
inclusive o de
primeiros socorros. O Lancaster possui 89
apartamentos.
Ambos os hotéis se localizam em Copacabana.
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National Fashion &
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Novotel Campinas-Norte
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— Transportes Aéreos
ATAM
Regionais — realizará vôo
diário especial entre Franca e
São Paulo durante a realização da Francal, feira de calçados que acontecerá de 6 a 14 de
junho. Esses vôos possibilitam
aos visitantes brasileiros e
compradores de outros países
retornarem à Capital no mesmo dia. Os vôos têm saída às 8h
de São Paulo com retorno às
20h.

A Françatur, agência de turismo que
**
está se especializando em eventos
de moda, anuncia excursão para o dia
30 de maio, quando se inicia o National
Fashion & Boutique Show, no New
York Coliseum, em Nova Iorque. A
excursão de oito dias visa a um público dirigido (compradores, confeccionistas, proprietários de tecelagem, de
butiques e outras funções ligadas à
moda). Para informações complementares procurar a agência, na Av. Rio
Branco, 257/ 9o. Tels.: 220-3676 — 2203221.
cadeia Hilton
A está
inaugurando um
novo sistema de
reservas por
telefone
denominado Toll
Free. Qualquer
pessoa que deseja
fazer reservas para
o São Paulo
'ou
o
Hilton
Brasilton São

Paulo basta
telefonar para
(OU) 8008044 (São
Paulo Hilton) ou
(OU) 808222
(Brasiiton) para
que o chamado
seja atendido à
noite ou de dia,
sem qualquer
despesa para
quem telefona.

AFlumitur
conclui o levantamento
das pousadas
existentes no
Estado do Rio,
constatando
que se situam,
em sua maioria,
nas cidades de
Angra dos Reis
e de Parati. A
empresa classificará cada
uma delas —
com estrelas
que variam de
uma a cinco —
e segundo critérios técnicos,
pousada é o estabelecimento
de hospedagem
instalado total
ou parcialmente em edifício
de valor histórico ou de significado regional,
oferecendo para hospedagem
temporária
aposentos mobiliados com
serviços de alimentação parciais e outros
serviços complementares da
indústria hoteleira.

NOTICIÁRIO SEMANAL

interessados em participar do Torneio
de Outono, com várias regatas na Lagoa
de Araruama, já podem inscrever-se na
Secretaria do CCB. Com provas nas ciasOS ses Hobbie-Cat 14 e 16, Laser e Dingue.
além de Windsurf e canoagem, o Torneio de Outono
será realizado nos dias 20 e 21 de junho (na coluna
anterior, por equívoco, as datas sairam trocadas,
como sendo 20 e 21 de maio).
Os treinos para as provas poderão começar na
quinta-feira, aproveitando o feriado de Corpus Christi. 18 de junho. A competição de canoagem deverá
despertar muita curiosidade já que é a primeira
organizada no Estados. O novo camping de Aramama. à beira da Lagoa, no Km 72,5 da Rodovia Amaral
Peixoto, estará aberto normalmente, com o banheirão e uma cantina improvisada.

CCB NO SUL-AMERICANO
Quase todas as provas do Torneio de Windsurf
serão disputadas na raia em frente ao camping. Com
a inscrição do CCB na sua prancha o Campeão Luiz
André de Castro é uma das atrações. Luiz André foi o
vencedor do Hollywood Vela e Motor, também disputado em Araruama. e no próximo dia 18 embarca
para Buenos Aires, representando o Brasil no SulAmericano de Windglider.

MELHORIAS EM ITATIAIA
Está bastante adiantada a construção da terceira
bateria de banheiros do Camping de Itatiaia, que será
inaugurada a tempo da IX Noite de Queijos e Vinhos
no dia 13 de junho. Situada no extremo do camping.
junto ao belvedere, a nova bateria terá dimensões
maiores do que as baterias-padráo, com três boxes de
chuveiros e cinco pias.
Quem quiser acampar além do pavilhão de lazer,
na parte mais rústica, mais isolada e mais tranqüila,
náo precisará agora cansar-se na caminhada até os
banheiros distantes. Outra novidade do Camping de
Itatiaia sáo os pontps de serviço para trailers, com
abastecimento de energia até às 18 horas, após o que
os trailers usarão suas baterias com plena carga.

OS TEMPEROS
Sobre a festa em si, a de maior sucesso e a toais
tradicional do CCB, já estão reservados 15 toneis de
100 litros cada do vinho tinto Mosteiro, da vinícola
gaúcha Aurora e mais as embalagens de isopor com
quatro variedades de queijos: Tilsit com kümel.
cremoso com condimento, Suíço e um tipo de requeijão. A embalagem traz ainda pão, manteiga e paté.
A música mais uma vez fica por conta da Bandinha Tureck, de Rio Negrinho. Santa Catarina, com os
seus 11 batutas sob a regência do Mestre Zequinha,
atacando desde polca até o carnaval. Os convites já
estáo à venda, em número limitado, nas secretarias
do Rio e Sáo Paulo e nos campings de Itatiaia e Clube
dos 500, ao preço de CrS 1 mil 200 o caneco.

QUEIJOS E VINHOS EM
CURITIBA
Firmando tradição em matéria de queijos e vinhos está também o Camping de Curitiba, que orga-
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Queijos e Vinhos em Curitiba, no próximo
dia 23, tem a vantagem de um dos melhores campings do Brasil
niza no próximo dia 23 a sua quarta festa, com as
atrações já consagradas como o torneio do Vira-Vira e
o concurso de danças. Apenas 400 convites foram
impressos e estáo à venda por Cr$ 600 nas secretarias
de Curitiba, Florianópolis, Rio e Sáo Paulo, ou no
próprio camping. A famosa Banda Aurora de Jaraguá
do Sul organiza o som. Tanto em Curitiba como em
Itatiaia o campista terá a última oportunidade de
descontar os pernoites da carteia — os 12 talões
poderão ser resgatados, com vantagens para o sócio
em relação ao pernoite avulso.

"TRAILER"

OFICINA

A Advemco, empresa revendedora, integrante do
Grupo Turiscar, acaba de introduzir mais um serviço
para atendimento dos trailistas, adaptando um trailer oficina para assistência técnica aos clientes. O
trailer oficina dispõe de todo o instrumental necessário a qualquer reparo de emergência, com quatro
técnicos disponíveis.

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS
Passando ao setor das recomendações, aqui vão
mais algumas: o sócio ao acampar deve dirigir-se
sempre à portaria do Clube, identificando a sua
barraca com a plaqueta numerada que receber; ele
deverá voltar à portaria caso transfira a sua barraca
para outra área; ao fazer o registro o associado recebe
um canhoto, que deverá ser entregue na portaria
sempre que houver alterações no grupo acampado
(entrada ou saída de campistas); as alterações de
registro só serão consideradas a partir de sua comunicação à recepção.
.^k

*

informativo de responsabilidade do Camping
Club do Brasil Rio do Janeiro: Rua Senador
Dantas, 75—29° andar (sede adminsitrativa): Tel:
(021) 262-7172. São Paulo: Rua Minervo, 156:
Tel: (01 1) 263-0244. Campinas: Tel: (092) 31-8719. Curitiba:
Tel: (0412) 24-3083. Porto Alegr»: Tel: (0512)25-9911. Salvador. Tel: (0712)242-0482. Belo Horizonte: Tel: (061 2) 23-6561.
Bratília: Tel: (031) 222-6873.
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Dois novos hotéis de Recife foram recentemente classificados pela Embratur—Empresa
Brasileira de Turismo — depois de avaliadas as
suas instalações e testados os seus serviços. O
Savaroni, quatro estrelas, localizado na Praia
da Boa Viagem, destinado a classe Aea executi•
vos e o Santini's, duas estrelas, localizado no
centro de Recife, bem próximo as estações Rodoviária e Ferroviária ea30 minutos do Aeroporto
dos Guararapes.
Ainda operando em fase de experiência e
testando os seus serviços, esses dois novos hotéis
mantêm os preços de janeiro, o que significa
para quem deseja visitar Recife, aproveitando a
baixa estação, a oportunidade de economizar
um pouco e viver o Recife sem sentir tanto os
efeitos da inflação.

O Hotel Savaroni, quatro estrelas, revela a Praia da Boa Viagem de suas janelas
Convenções com saída independente do hotel,
O Hotel Santinl's é a primeira experiência
com capacidade para 200 pessoas.
em hotelaria do empresário David Santini, que
Os serviços de atendimento são de nível operá duas colônias de férias em São Roque, a 60
quatro estrelas, e todos os telefonistas e recep- quilômetros de São Paulo, e Garibaldi e a 100
cionistas falam inglês e francês. O hotel possui quilômetros de Porto Alegre, onde estão instalagaragem e deverá ser inaugurado brevemente das pistas de esqui artificial e uma empresa de
uma pequena galeria de lojas com artigos regio- fundações no Nordeste.
nais, agência de viagens e salão de beleza.
Quem chega a Recife por ônibus e vai até o
Terminal de Santa Rita, está bem próximo ao
Segundo o gerente, Sr Carlos Sodré, que já
hotel, localizado na Rua Narão da Vitória, 295, no
Implantou o Hotel Ponta Verde, também de
Bairro de São José. O hotel recebeu a classificaAlagoas,
o
Savaroni
quatro estrelas, em Maceió,
çào de duas estrelas e seus apartamentos com ar
pretende compensar seu pequeno número de
condicionado custam Cr$ 1 mil 400, o simples,
unidades habitacionais, com um maior volume
Cr$ 1 mil 600 o duplo e Cr$ 2 mil o com três
de prestação de serviços de seu restaurante.
camas.
A idéia é fazer com que o hóspede permaneça
Ao todo o hotel possui 120 apartamentos
e use, bem mais que o comum, os serviços
distribuídos em 10 andares, com 80 duplos, 20
ofercidos pelo hotel. O Savaroni está localizado
com três leitos e mais 20 com quatro leitos, o que
no. melhor trecho da praia de Boa Viagem e isso
torna as acomodações para pequenos grupos de
certamente facilita a sua preferência, junto a
turistas interessados num hotel de serviço simexecutivos de grandes empresas, segmento que a
pies, a um preço bastante acessível.
empresa pretende atingir para compensar os
Localizado a apenas 300 metros do Centro de
altos investimentos do hotel de reduzida capaciRecife o Santinl'S compensa a distância em
dade de hospedagem.
relação às praias com a proximidade da Casa da
Cultura, do Parque 13 de Maio e as estações
O hotel deverá ser inaugurado nos próximos
Ferroviária e Rodoviária e ainda da maioria das
dias, mas já foi testado na Semana Santa, quando operou com capacidade total. Os preços de
agências de turismo menos sofisticadas.
Inaugurado em dezembro do ano passado o
Cr$ 2 mil 500 e Cr$ 2 mil 800 — tipo duplo — para
os apartamento standard; Cr$ 3 mil 150 e Cr$ 3
hotel teve o seu primeiro grande teste de serviço
mil 500—tipo duplo — para os modelo luxo mais
na Semana Santa quando operou com capacida10% de taxa de serviço. As suites denominadas. de total.
de júnior custam Cr$ 6 mil e o hotel opera com
Segundo o Sr Emanoel Santos, gerente do
todas as agências de turismo e cartões de créSantini's, o hotel passou pelo teste. A grande
maioria de seus funcionários foi treinada em
ditos.
escolas do Senac, onde a empresa recrutou o seu
A Baixa estação garante, pelo menos até
pessoal. A idéia segundo o gerente é tentar
junho, a facilidade de reserva pelo fones 081formar para o grupo Santini's, que pretende abrir
325.5077. O Hotel Savaroni está a menos de 20
hotéis em Petrópolis-RJ e Garibaldi-RS, uma
minutos do Centro da Cidade e menos 15 minuequipe sem os vícios da hotelaria e poder prestar
tos do Aeroporto Internacional dos Guararapes,
com percurso sempre pela praia de Boa Viagem
um serviço melhor.

Fernando Castilho
ECIFE — O Hotel Savaroni é a segunda experiência em hotelaria da Empresa Nacional de Hotéis, que já opera em Recife o Hotel Nassau, de duas
R. estrelas, e muito preferido por executivos, pela proximidade ao Centro da cidade e
pela boa qualidade dos seus serviços.
O novo hotel está localizado num dos melhores pontos da Avenida Boa Viagem, no número
3 702, descortinando uma bela vista da orla maritima do Recife. Possui 66 apartamentos e foi
classificado com quatro estrelas. Sáo ao todo 59
apartamentos e sete suítes todos com vista para
o mar, embora não possuam varandas. Os vidros
fume permanecem sempre fechados devido ao ar
condicionado central.
O Savaroni está bem próximo ao Internadonal Othon Palace, do grupo Othon, e possui uma
suíte com piscina privativa, que ainda não está
em operação.
O hotel também foi classificado recentemente e o seu pessoal, embora já treinado em outros
hotéis, está em fase de adaptação. Servido por
elevadores, ar condicionado central e os serviços
exigidos por um hotel de nível classe A.
Os apartamentos são equipados com TV a,
cores, geladeiras e som ambiente, alcatifa, banheiros completos e uma pequena sala de estar,
onde o hóspede pode fazer refeições e receber
visitas.
O restaurante apresenta a vantagem de funcionar das 10 horas da manhã até as 2h30m, fato
inédito no Recife. Possui 64 lugares, mas pode
ser ampliada a sua capacidade caso seja necessário.
A piscina dispõe de um bar no seu hall e o
hotel conta ainda com um pequeno Salão de
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Estes são roteiros quentes e alegres,
selecionados pela Pan Am para você
aproveitar melhor suas férias no país dos
mariaches, sombreros e tequila.
Ao escolher qualquer um deles, você
estará garantindo sua viagem na única
empresa com vôos diários entre o Brasil
e o México. Até Miami vòcê vai voar nos
confortáveis e espaçosos Jumbos 747 ou
747SP da Pan Am.
"fiesta"
E além disso tudo, além da
mexicana, você tem várias escolhas
adicionais: Caribe, Niagara Falls, Las
Vegas, Disneyworld, Miami, Honolulu,
Los Angeles.
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Mais central, o Santini's, duas
estrelas, atende especialmente a
homens de negócios
A baixa estação, agravada pela inflação,
levou a empresa a entrar na briga pela disputa
do turista sem esperar que ele venha à procura
de um local para se hospedar. A empresa já
lançou junto a grandes empresas o seu sistema
de conta corrente especial que prevê a reserva
garantida de lugares — mesmo nas épocas de
alta estação — com a vantagem de pagamento
com 30 dias e um desconto de 10% sobre as
faturas.
O serviço do Hotel Santini's ainda está em
fase de implantação e certamente o turista vai
notar que a equipe do Hòtel tenta adaptar-se às
suas funções. O Hotel com 10 andares é servido
por elevador, onde o próprio turista terá que
acioná-lo.
Os quartos são de três tipos: com -arcondicionado, com exaustores e com ventilação
normal. O aspecto geral é bom e os apartamentos têm acomodações dentro do padrão de duas
estrelas, camas individuais, colchões e travesseiros de espuma, chuveiros elétricos e pisos alcatifados.
O Restaurante Plataforma, localizado no primeiro andar, tem um serviço simples e de qualldade aceitável. A cozinha serve apenas o trivial
variado. Os preços estáo na média dos hotéis de
duas estrelas.
O Hotel oferece serviços de lavanderia, bar e
restaurante, uma pequena garagem, central de
telefonia, lojas de artigos regionais e serviço de
informações turísticas. O SantlnTs já opera com
as agências São José—Rio de Janeiro, além das
agências nacionais ligadas a bancos. As deficlências de implantação e adaptação, entretanto, são
superadas pelos preços bastante razoáveis. As
reservas podem ser feitas pelo fone 081-224-6800
ou pelo telex 081-2394.

roteiros
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pimenta
ÜS| 1,766. Parte terrestre: US| 2,440.
Organização: TRAVEL SERVICE
BRAZIL. TeL: Rio: 224-0266.
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CALIFÓRNIA COM MÉXICO
E ACAPULCO
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17 dias de duração. Duas saídas: 10 e 24
de maio. Visitando México, Acapulco,
I] Los Angeles, Las Vegas e São Francisco.
Visita a Disneyland. Passeios
^***"**>"*^
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em todas as cidades. Hotéis <
primeira. Parte aérea: US$ 1,632.
Parte terrestre: US$ 1,339.
Organização: BANCOR - TeL:
S Paulo: 231-1922. Rio: 221-9431.
FESTIVAL MÉXICO, USA, HAWAÍ
32 dias de duração, visitando Porto Rico,
Miami, Nassau, México, Acapulco, Los
Angeles, Las Vegas, Honolulu, São
Francisco e Nova York. Saídas: 3 e 31 de
maio; 14 e 28 de junho.
Hotéis de primeira e passeios em todas
as cidades. Parte érea: US$ 1,810.20.
Parte terrestre:
US$2,501
Organização: BANCOR
TeL: S. Paulo - 231-1922. Rio - 221-9431.
FLÓRIDA EXPRESS
Saídas individuais, com 13 dias de
duração. Inclui: México, Cancun e Miami.
Passeios em México e Miami.
Parte aérea: US$ 1,222. Parte terrestre:
US$ 772.
Organização: STELLA BARROS.
TeL: S. Paulo - 280-0222.
Rio-220-5011.
MÉXICO E USA 81
20 dias visitando México, Acapulco,
Miami, Orlando e Nova York. Saídas:
9 e 23 de maio; 13 e 28 de junho.
Passeios incluídos em todas as
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cidades. Parte aérea: US$ 1,512. Parte
terrestre: US$ í,357.
Organização: TURAVIA.
TeL: S Paulo: 259-2388. Rio: 222-3972.
AMÉRICA MARAVILHOSA
Duração: 30 dias. Inclui: Miami, Cabo
Kennedy, Disneyworld, Orlando,
Washington, Toronto, Montreal, Nova
York, São Francisco, Las Vegas, Los
Angeles, Acapulco e México. Saídas:
6 e 20 de maio; 3,24 e 30 de junho.
Incluído: guia falando
português, visita à NASA, excursão
a Niagara Falls, passeio de lancha em
Nova York e 11 atrações em Disneyworld.
Parte aérea: US$ 1,625.40. Parte terrestre:
US$ 2,125.
Organização: ABREUTUR
Tel.: Rio: 2200322. São Paulo: 222-6233.
GREAT AMERICA-I
Saídas individuais, com 16 dias de

Com saídas em 19 de maio e
20 dias visitando
23 de junho.
23de
junho.20diasvisitando
*(§i:* „^3%f
"M*?
:r|r 1 São
sap Francisco, Las Vegas,
Honolulu, Los Angeles, Acapulco,
México. Passeios em todas as
M&dco, Mexico.
duração. Visitando Cancun, México,
pela
w
Miami Incluindo cruzeiro pela
Acapulco e Miami.
pela cidades e cruzeiro pela
"Fiesta".
a£rea:
baía de Acapulco. Parte aérea:
Parte
no
Parte
baia
SS
Acapulco,
de
Arapulco,
baía
baia
US$ 1,872. Parte terrestre:
aérea: US$ 1,415. Parte terrestre:
US$ 1347.
US$711
Organização: IMPERIAL.
Organização: STELLA
Rio: 240-7749.
TeL:
BARROS. TeL: Rio: 220-5011
Não
Paulo:
2800222.
S.
perca tempo. Dê um alô
ao seu agente de viagens. Ou à
GIGANTES DO
Pan Am.
NOVO MUNDO
*7^
>:<Jat;

Apenas duas saídas: 2 de
maio e 'de
20 de junho.
duração,
33 dias
visitando Miami, New
Orleans, México,
Acapulco, Los Angeles,
Honolulu, São Francisco,
Las Vegas, Toronto,
Niagara Falls, Montreal,
Nova York. Passeios em
todas as cidades, guia
e traslado. Parte aérea:
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Obs.: • Todas as cifras se referem ao custo por pessoa.
Os preços para a parte terrestre se baseiam em
acomodaçáo dupla.
(
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Beatriz Schiller ,w 1
m
iorque — Como será o turismo no
Nova
futuro? Se o desejo
das grandes cadeias se concretizar, será bem padrorúzado, sem nada daquele tratamento individual do dçrçp
zeloso que dá um toque dtferente, o de sua personalldade a seu hotel. Mas se por
um lado a indústria turística
pode fornecer a garantia de
bons serviços por todo. o
mundo, por outro, poderá
impor uma grande monotonia, criando modelos que
são imitados por todos os
países em todas as costas
onde se instala. A indústria
turística americana está na
ofensiva, em plena expansão
no mundo, e agora foi a Holiday Inn Inc., a maior proprietária de hotéis de todo o
mundo, com 1 mil 750 unidades e 300 mil quartos mundo
afora que anunciou que vai
expandir as suas propriedades, especialmente na America Latina, mercado multo
promissor, que deseja conquistar com mais profundidade. Em 1981, a Holiday
Inn anuncia a inauguração
de sete hotéis em cinco paises latino-americanos —
Brasil, Chile, Venezuela. Peru e Costa Rica. Para esta
expansão, a divisão internacional da Holiday Inn será
mobilizada. No momento esta divisão cuida de 209 hotéis com 43 mil 939 quartos
e o que chaem 58 países
mam de "territórios" — colonias européias e americanas
no Caribe. A maioria dos hotéis da Holiday Inn, firma
baseada no Tennessee, Estados Unidos, ainda se concentra nos Estados Unidos, mas
a meta da cadeia de hotéis é
conquistar concentradamente terreno na América
Latina, que consideram como a área mais promissora
do mundo. O que tem a
América Latina? Governos
estáveis, muito apreciados
pela indústria turística, preços baratos, outro ponto-devista para a conquista dos
turistas do Hemisfério Norte. E além disso, costa e costa de mar à venda sem grandes dispêndios, e com bênção fácil das autoridades locais. A estratégia estabelece
"hotéis de primeira classe",
visando, segundo declarou
Karls Hummer à revista El
Travei Agent, a "centros de
negócios ou panoraínas e locais turísticos". Hummer é
diretor de marketing da
América Latina e do Caribe
a cadeia Holiday Inn.
para
"Estamos muito presentes
no México e no Caribe, e
continuaremos a expansão
nos mercados das Américas
do Sul e Central, que nos
oferecem grande potencial"
diz Hummer. Onze hotéis de
primeira classe serão plantados nas praias e nos centros
mais pitorescos das Américas. Quando os hotéis no
Brasil, Chile, Costa Rica e
Peru estiverem completados, triplicarão os 1 mil 101
quartos hoje disponíveis pela cadeia. Com isso, esta organizaçáo hoteleira poderá
também aproveitar os esforços governamentais nacionais, como o da Embratur,
no Brasil, para atrair os turistas norte-americanos.
Quando os norteamericanos começarem a
responder aos apelos promocionais da Embratur, encontrarão no Brasil e nos países
latino-americanos uma boa
e tradicional infra-estrutura
de hotéis.
No verão de 81 será lnaugurado o promeiro Holiday
Inn, o Galeria, com 162 quartos, em Santiago do Chile.
Marcará a entrada da cadeia
no país. O segundo hotel,
com' 300 quartos, terá o nome de Cordlllera, e será
aberto em agosto de 81. Um
terceiro, com 154 quartos,
será aberto emTemuco, logo
depois. Com isso, para verão1
ou esportes de inverno, o
americano terá no Chile um
hotel americano. Outros paises ainda pouco explorados
turistlcamente serão brevemente inaugurados na Costa
Rica, com o Holiday Inn San
Jose-Airport, 255 quartos, no
Equador, com 320 quartos
em Quito, no Paraguai, com
200 quartos em Assunção. A
Colômbia, com 516 quartos
na capital, Bogotá. E na Argentina, o Bahia Blanca terá
130 quartos.
No Brasil, as cidades de
Americana e Santos, em São
Paulo, receberão os terceiro
e quarto hotéis desta cadeia.
Na Bolívia, o terceiro Holiday Inn está em construção.
No Peru, Cuzco foi eleita para receber o segundo Hotel
Holiday Inn do país, com 120
quartos. No México, onde já
há 14 hotéis Holiday Inn,
quatro mais estão sendo
construídos com '759
quartos.
E no Caribe? Neste paralso de bronzeamento dos norte-americanos há vários hotéis Holiday Inn. Na Repúbllca Dominicana sáo 15,
que somarão 17 quando estiverem remodelados dois novos hotéis adquiridos por esta cadela norte-americana.
E serão modernizados os notéis adquiridos pela cadela
Holiday Inn em Nassau,
Aruba, Antilhas Holandesas, Jamaica, Bahamas, Porto-Príncipe, Haiti, Gran
Cayman, Saint Thomas e
Ilhas Virgens.

