
JORNAL DO BRA
Rio de Janeiro — Segunda-feira, 28 de dezembro de 1981 Ano XCI — N° 263 Preço: Cr$ 40,00

TEMPO
Rio — Encoberto com chuvas,
períodos de melhoria. Tempera-
lura eitóvel. Ventos Este a Norte
fracos. Máxima de 29.8 em Jo-
carepaguá e mínima de 18.2 m
Alto.do Boa Vista.

O Salvamar informa que a
temperatura da água * de
19 graus fora e dentro da
barra. O mar está meio agi-
tado com águas correndo de
Leste para Sul.

• Temperaturas referentes às
últimos 24 horas.

(Mapas na página 14)

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeira/
Mina» Gerai»
Diasútei» CrS 40.00
Domingo».... Cri 50,00

Sâo Paulo/Espirito Santa
Diasútei» CrS 50,00
Domingo» Cr$60,00

RS, SC, PR, MS, MT, BA, SE,
At, PE
Diasútei» CrS 70,00
Domingos CrS 70,00

DF, GO
Diasútei» CrS 60,00
Domingos ....Cr$ 70,00

Outros Estados
e Territórios
Dias úteis CrS 80,00
Domingos CrS 80,00

ACHADOSE
PERDIDOS 510
FOI EXTRAVIADO Um diplo-

ma de Tec. de Enf. de Norma
de Oliveira. Rua Renascença
125 bl. 8/A—304. Guadalupe
RJ.

PASSABRA S/Á —
Agência de Viagens e
Turismo, astabelecida
na Av. Almirante Bar-
roso, 52. Sala 1202.
parte, CGG n°
33.651.548/0001-50,
vem comunicar que foi
extraviado o Livro de
Registro de Emprega-
dos de número 01.
EXTRAVIARAM-SE — Car-
toes Diners. Credicard. Beme-
rincheque, documentos nome
RONALDO SIMÂO. Gratifica-

¦ se. Tel: 247-9376.
EXTRAVIOU-SE — Um pacote
contendo quadros no dia
21/12/81. no estacionamento
do Aeroporto Internacional.
Int: 294-2933.

PERDI 4'F. — Entre Laranjeiras
e Pr. Flamengo, armação de
óculos, gd. valor estimativo.
Tel. 205-0886. Gratifica-se
bem. Marcelo.

EMPREGOS 200
DOMÉSTICOS 210
A ASSOC ASSIST.
SOCIAL — Não cobra
taxas da patroa of. as
melhores domésticas
do Rio reg. sei c/soe e
refer. obs: se a Sra já
se decepcionou c/ag.
ou gab experimente
nosso sistema hones-
to e gentil método
americano quem paga
é a empregada. Ligue
262-3212 ou 521-
1990.
AGÊNCIA MINEIRA —
Tem domésticas res-
ponsáveis com referdn-
cias idôneas, babas, co-
zinh. acomp. enfermei-
res chofer caseiros etc.
Garantimos ficarem 8
meses em contrato T.:
256-9626 — 238-1891.

AGÊNCIA — Ãttõ nível"PROLAR" of cozinhei-
ras babá copeiro (a)
mot acompanhantes p/
idosos/ enfermos e to-
do serviçal p/ o mister
do lar Damos prazo
adaptação c/ termo per-
manéncia referenciados
acima 4 anos. Fichados
aptdão comprovada.
257-3719 235-7328 255-
7744.

AGÊNCIA AMIGA DO
LAR — Oferece empre-
gadas caprichosas p/
todos os serviços babas
carinhosas, cozinheiras
gabaritadas, acompa-
nhantes paciôrrtos, mo-
toristas atenciosos, ca-
sei ros governantas etc,
todos c/ cart. de saúde e
refs. idôneas. Garanti-
mos 6 meses em contra-
to, nossos empregados
esperam substitutos.
236-7960, 236-3721.

AGÊNCIA SIMPÁT1-
CA — 240-2801 240-
3401 Resolve o s/pro-
blema doméstico c/do-
mestiças realmente
selecionadas mensa-
listas ou diaristas Rua
Evaristo da Veiga, 35
S/1413. [
AUNIÃOADVENTIS-
TA — Oferece domes-

. ticas respons. c/ refer.
idôneas babás práticas
e enfermeiras,
acomp., coz., chofer.,
caseiro. Garantimos fi-
carem 6 meses. 255-
,8948, 255-3688.
A BABÁ 91 BEBÊ — Pago

25.000 p/ atender bebê
4 meses. Peco ref ««ene.
Av. Copacaoana, 903 ap.
806.

A COZINHEIRA PRECISA-
SE — De forno e fogão
p/casal de fino trato.
Exige-se refs. Paga-se
muito bem. Tr. Tel: 399-
ni«n

Haig acha que
ameaça russa à
Polônia cresce

O Secretário de Estado ame-
ricano Alexander Haig afirmou
que a lei marcial na Polônia
não foi bem-sucedida e que o
perigo de intervenção soviética
é agora maior do que antes. A
Casa Branca divulga hoje a res-
posta do Presidente Leonid
Brejnev à carta do Presidente
Ronald Reagan ameaçando a
URSS com retaliações por cau-
sa da situação na Polônia.

O órgão do PC soviético
Pravda disse que os EUA dese-
jam a invasão da Polônia para
destruir o processo de disten-
são e as conversações sobre de-
sarmamento. Mas em entrevis-
ta ao jornal Detroit Free Press,
Reagan admitiu a possibilida-
de de um encontro com Brej-
nev, em 1982, para prosseguir
as negociações sobre a limita-
ção de armas nucleares.

O Comitê Central do PC po-
lonês de Koszalin expurgou de
suas fileiras três importantes
membros, e fontes recém-
chegadas ao ocidente acredi-
tam que este é o início de um
processo de expurgos em larga
escala, a exemplo do que ocor-
reu na Tcheco-Eslováquia em
1968. A BBC de Londres anun-
ciou a morte de vários mineiros
e soldados em uma mina perto
de Katowice, na Silésia.

A mina de carvão de Piast
continua ocupada por cerca de
1 mil 200 trabalhadores, sendo
o único foco de resistência ofi-
cialmente reconhecido. O Arce-
bispo Luigi Poggi, enviado do
Papa João Paulo n à Varsóvia,
declarou, ao retornar ontem a
Roma, que o líder do Sindicato
Solidariedade, Lech Walesa,
não está preso e assistiu a uma
missa semana passada. (Pág. 8)

Nova lorqu_/UPI

G«raldo Viola
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Por mostrar o comunismo
como farsa, Lech Walesa é
o homem do ano da Time

Governo ajuda
município para
ganhar eleição

Corrt o lançamento de um pro-
grama para ajudar os municípios,
no próximo mês, o Governo come-
cará a colocar em prática seu pia-
no de medidas de impacto para
ano eleitoral de 1982. O objetivo é
levar o PDS à vitória nas eleições
de 15 de novembro, através de
obras que visam beneficiar gran-
des segmentos da população.

Além da ajuda aos municí-
pios, com recursos de Cr$ 700 mi-
lhões mensais, o Governo estu-
da meios de baratear os preços
dos gêneros de primeira necessi-
dade, reativar os financiamentos
para compra de imóveis usados
e conceder o 13° salário aos ser-
vidores públicos. Com isso espera
vencer o favoritismo oposicionis-
ta em muitos Estados. (Página 3)

Nem a chuva e a fone neblina que dificvltavam a visibilidade, obrigando os veículos a andar com os
faróis acesos, impediram a imprudência do motorista do caminhão, na descida de Teresopoiis. (Pág. 5)
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Nüton Cerqueira elogiou os soldados mortos no cumprimento do dever

Brigadas começam
julgamento de
general da OTAN

As Brigadas Vermelhas italianas, que
seqüestraram em Verona o General do Exér-
cito americano James Lee Dozier, Subco-
mandante das forças da OTAN na Europa
Meridional, anunciaram ontem, em seu Co-
municado Número 2, que o militar, "herói
dos massacres americanos no Vietnam", co-
meçòu a ser julgado por um "tribunal prole-
tário".

Junto ao comunicado — que foi achado
numa lata de lixo em Milão depois de te-
lefonema anônimo para o escritório da
agência ANSA — havia uma foto de Dozier,
que mostra apenas seu rosto (uma mancha
escura sob o olho esquerdo pode ser um
hematoma, segundo a polícia). O Papa João
Paulo n enviou mensagem de solidariedade
à mulher do oficial americano. .(Página 8)

Polícia francesa
prende nove da
Conexão Chinesa

A polícia francesa prendeu nove integrantes
da Conexão Chinesa, organização que trafica tóxi-
cos do Triângulo Dourado—Birmânia, Tailândia e
Laos — para a Europa via Hong-Kong, quando
faziam entrega de 10 quilos de heroína cujo valor
de comercialização pode alcançar 50 milhões de
dólares. Os traficantes eram da comunidade chi-
nesa em Paris.

O chefe do esquadrão antitóxico, Jacques
Franquet, informou que a polícia Investigou cinco
meses as operações do grupo, levantando as rotas
da quadrilha que substituiu a Conexão Francesa
desbaratada em 1972. Os chineses vieram da Tai-
lândia com escala em Copenhague e desembarca-
ram em Nice na véspera do Natal. Dali segui-
ram de carro, acompanhados discretamente pela
polícia, para Paris, onde foram presos. (Página 7)
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Nunes (È), mesmo nas férias, garantiu a vitória: com um gol seu e
outro de Júnior, os jogadores profissionais derrotaram o CheUea

PM reassume o
controle de r
três presídios

"Por razões superiores que nos
obrigam a isso", segundo o Coman-
dante da PM, Coronel Nilton Cerquei-
ra, a corporação reassumiu, na manhã
de ontem, o controle interno dos presi-
dios Hélio Gomes e Evaristo de Mo-
raes e do Instituto Penal Cândido
Mendes, na Hha Grande, de onde ha-
via saído na quinta-feira.

No enterro do soldado Leci Lopes
Viana, morto por cinca assaltantes, o
Coronel Cerqueira informou que o Se-
cretário de Justiça tinha apelado ao
Governador e ao Secretário de Segu-
rança: "Fomos devidamente autoriza-
dos pelas autoridades a permanecer
neste serviço." Segundo o Serviço de
Relações Públicas da PM, isso só acon-
tecerá até 31 de janeiro. (Página 5)

Patê embalado
em plástico
será recolhido

O paté Sadia em bisnaga plástica será
retirado do comércio em todo o país por
decisão do Ministério da Saúde, que com-
provou a contaminação, pelo bacilo do
botulismo, do patê que causou a morte de
Edilanea Leal Pinto, de 16 anos, em Caxias,
RJ. A comissão que estuda o caso pediu
que não seja consumido qualquer patê da
mesma marca.

Alertou ainda à população que se pre-
cavenha contra outros produtos igualmen-
te embalados em plástico, como salames,
lingüiças, mortadelas e salsichas. A Sadia
culpou os revendedores, dizendo que a de-
terioraçào foi provocada pela não refri-
geração do produto. Ronaldo, 14 anos,
irmão de Edilanea, que também comeu o
paté, continua no CTI da Clínica Santa
Rita de Cássia, em Caxias. (Página 5)

João do Pulo
recobra lucidez ?
e deixa UTI

Joáo Carlos de Oliveira recupe-
rou por completo a consciência, de-
monstra lucidez e até foi transferido
ontem da Unidade de Terapia Inten-
siva para um quarto especial do Hós-
pitai Irrnáos Penteado, em Campi-
nas, mas ainda assim o médico Nu-
bor Facure não o considera total-
mente fora de perigo, devido a uma
lesão que sofreu nos pulmões.

A equipe médica resolveu apli-
car uma terapia especial que o obri-
ga a tossir, eliminando assim a se-
creção pulmonar. Caso João con-
tinue a apresentar melhoras hoje,
poderá ser fotografado pela impren-
sa e, como a recuperação do trau-
matismo craniano e da fratura da
tíbia se processa em ritmo normal,
já se admite que ele volte a com-
petir. (Esportes, páginas 15 a 20)

ACOMPANHANTE — Precisa-
se. Prudente de Morais. 539
C-02 — 267-0883.

AGÊNCIA TIA BETH - Ôt.
babás. coz. copeiras e do-
mestiças em geral c/ garantia
1 ano e refs. Taxa única 8.000
T. 369-4711.

A EMPREGADA — Pede-se
sra. 30 a 40 anos indep. p/
todo serviço ref min. 1 ano
casa Pago bem Paissandu.
93/901 T. 245-6545

A EMPREGADA — Precisa-se
que cozinhe e arrume c/ refe-
rônetas e documentos. Salário
á combinar. Tel. 287-0767. Da
Sônia.

ARRUMADE1RA — Precisa-se
para Casal Pede-se Referèn-
cias. Tratar telefone: 521-
3773 com Vera

A EMPREGADA — 15 mil, nâo
passa, nâo faxina, exp, ref. 1
ano Folga 15/ 15. idade min
25 Tel 294-5837 Leblon.

A BABÁ P/ BEBÊ — Pago
25.000 p/ atender beba
4 meses. Peço referenc.
Av Copacabana, 583 ap.
806

ÃCÒZINHEIRÃ PRECISA-
SE — De forno e fogào
p/casal de fino trato.
Exigo-so refs. Paga-se
muito bem. Tr. Tel: 399-
0141.

AGÊNCIA EMP. CRISELA —
O reg0 Mt° Trabalho. 5.000
clientes atend. Of babás. coz.
f fogão, tnv., cop.. arrumad. e
domésticas. IN. é Associação
nem Gabinete) E legalizado.
390-8940/ 350-517S

BABA GOVERNANTA — O
pratica, refs. 25 à 35 anos.
Noções enfermagem, certo
grau instrução. P/ dormir Ofe-
reco, 13° férias, carl assinada
e ajuste sal de 3' 3 meses
399-9027

BABA — Preciso p/ bebe 9 m.
exijo ref nova Ipanema. Tel.
399-9897.

COZINHEIRA - Ord. CrS
12 mil - INPS. ¦=/ casal.
Trivial simples, Não la-
va, nem passa. Tratar
238-4396.

DOMESTICA — PI cozinhar e
arrumar. Dorme flefers. Tr
Visconde de Figueiredo 22.
202 Tnuca 9 mil.

EMPREGADA — Senhora in-
depend. pi serviço e compa-
rhia de senhora só. Paga-se
bem. Tei 236-7802.

EMPREGADA — Exijo referèn-
cias e documentos. Dorme no
emprego CrS 10 mil. Tratar
tel. 225-6535.

EMPREGADA 91 TOOO SER-
VIÇO — O referência min. 1
anb e doe. saiba coz. salário a
combinar. Toneleros.
J62"5m

GOVERNANTA — Que faça
todo trabalho para sr. só —
399-5990. R. Georgina de Al-
buquerque. 65 — Barra da
Tijuca.

PRECISA-SE CASAL — (Cazei-
ro e cozinheira). Rua Geminia-
no Gois', 625. Jacarepaguá.

FAXINEIRA/ PASSADBRA —
3a. 5*. domingo até 2h. Refs e
does. Salário a comb. Tel: 268-
2249 — Vila Isabel.

PRECISO DE CASAL — De
preferência sem filhos, para
trabalhar em sítio, em Pregue-
sia — Jacarepaguá. que goste
de pássaros e bichos de pe-
quarto porte Tratar na Av Gra-
ça Aranha. 416 — 4o andar
com Dr Plínio.

PítECISQ — P/ cozinhar arru-
mar moca ref. 1 ano. Sal. 13
mil. Folga domingo. Tratar Rua
General Caldwell 294 Centro
D. Luzia.

PRECISA-SE CASAL — S/ fl-
lhos. ela pi cozinhar e ele &
coperar Paga-se bem. Tr.
Tel.: 342-6732.

PEDE-SE UMA EMPREGADA
— Que saiba cozinhar e fazer
todo serviço de casa para uma
pessoa sã. com referências
de trabalho de 2 anos Tel. 287-
2501 D. Dora á partir de 12
horas.

TOMO CONTA DE CRIANÇA
— de 2a a sexta-feira. Tel: 286-
gnOR T=r«3
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Coisas da política j
PDS quer partilhar
os despojos do PP

Tarcísio Holanda
Brasília — A incorporação do PP ao

PMDB tornou-se o fato político mais im-
portante deste fim de ano, abafando inteira-

, mente a repercussão obtida pelo pacote
eleitoral do Governo, já colocado em se-
gundo plano. Para o Planalto, ainda que
legalmente duvidosa, a incorporação tor-
nou fato consumado a extinção do Partido
Popular.

Por isso, parece nostálgica a manifesta-
ção do Deputado paulista Herbert Levy em
desejar que o ato praticado seja anulado e o
PP volte a viver normalmente. Como diz o
Senador José Sarney, presidente do PDS, a
incorporação resultou no suicídio do Parti-
do Popular e suicídio é ato unilateral de
vontade. Não há o que discutir mais.

O Governo, pelas suas figuras mais
representativas, não chorou a extinção do
Partido Popular. Como disse o secretário-
geral do PDS, Sr Prisco Viana, o Governo
já estava cansado do PP que, longe de
cumprir a sua destinação, de algodão entre
os cristais, estaria atuando sempre a rebo-
que dos grupos mais radicais das oposi-
Ções. .

Na verdade, com á morte do Ministro
Petrônio Portela, que inspirou até o seu
nome, o Partido Popular ficou órfão. A
queda do General Golbery do Couto e
Silva da chefia do Gabinete Civil deixou-o
como uma embarcação sem rumo, acossa-
da pelo vendaval. O pacote eleitoral foi o
pretexto de que necessitava a maioria dos
seus integrantes para lutar pela adesão pura
e simples ao PMDB.

Os fatos políticos deste segundo semes-
tre vieram revelar que os novos responsa-
veis pela estratégia política do Governo e
do regime reformularam inteiramente o
projeto de abertura, nos termos concebidos
pelo ex-chefe do Gabinete Civil, General
Golbery do Couto e Silva, ainda nos tem-
pos do Governo Geisel.

Para as novas forças que ascenderam
ao poder, após aquela substituição, não
havia nenhuma diferença na atuação do
presidente do ex-PP, Senador Tancredo
Neves, e os setores mais radicais das oposi-
ções para justificar o conceito, antes domi-
nante, de que se tratava de um político
confiável.

Agora, o Senador José Sarney, presi-
dente do PDS, alimenta a esperança de que
seu Partido venha a partilhar os despojos
do PP, atraindo um punhado de deputados
e senadores capaz de consolidar a maioria
de suas bancadas. O PDS apoiará qualquer
iniciativa legislativa destinada a assegurar
direito de opção partidária aos membros do
PP.

O Senador maranhense continua a sus-
tentar a tese de que aqueles que adotaram
posição contrária à incorporação ao
PMDB devem ter garantido o direito de
optar por uma das outras legendas existen-
tes, sem perder a elegibilidade para as
eleições do próximo ano.

O Governo e a cúpula do PDS conti-
nuam convencidos de que o processo de
incorporação, inédito no Brasil, será extre-
mamente tumultuado, seja por embaraços
legais, seja pelos conflitos de interesses que
marcarão a difícil convivência de grupos
políticos rivais, empenhados numa violenta
disputa pelos Governos estaduais, princi-
pafmente no Rio de Janeiro e em Minas
Gerais.

Para o Palácio do Planalto e seus
porta-vozes, a decisão da maioria dos con-
vencionais pepistas foi um ato de imaturi-
dade, que atropelou as figuras mais lúcidas
do comando partidário. Foi como um
motim a bordo ou um naufrágio, como
classificou o Deputado Magalhães Pinto,
não deixando ao Senador Tancredo Neves
senão a alternativa de acompanhar a maru-
jada em pânico.

Inviabilizados pelo pacote eleitoral nos
Estados do Norte e Nordeste, os políticos
daquelas regiões fizeram uma pressão que
constrangeu dirigentes e líderes das seções
partidárias mais poderosas dos Estados de
Minas e do Rio de Janeiro. A decisão
transformou-se num ato de conservação
para a maioria ameaçada pela derrota
eleitoral em 1982.

Com a vinculação de votos, o Governo
deu uma clara demonstração de que não
tinha qualquer interesse pela sobrevivência
do Partido Popular, revelando que já não
seguia o projeto político concebido pelo
General Golbery do Couto e Silva. Mais
pragmático, o novo projeto quer garantir
ao PDS a vitória nas eleições do próximo
ano, sem se importar com as conseqüências
que isso possa trazer para o quadro parti-
dário.

Mobilização
O Governo está dedicado a uma inten-

sa mobilização dos seus senadores para
garantir a aprovação de mensagem presi-
dencial indicando o Sr Jorge Teixeira para
Governador do novo Estado de Rondônia,
em sessão já marcada, às pressas, para
amanhã, dia 29. Descobriu-se que a apro-
vação do nome do Governador é absoluta-
mente indispensável, pois os decretos que
ele baixar este ano só terão validade no
próximo ano.

E estes decretos são absolutamente in-
dispensáveis para a organização estrutural
do novo Estado. Se forem baixados em
1982, só terão validade em 1983.

Arraes não
quer vetar
ninguém

Recife — O ex-Governador
Miguel Arraes, vice-presidente
nacional do PMDB, reafirmou,
numa longa entrevista publi-
cada ontem pela imprensa lo-
cal, que nâo veta ninguém,
pois "para vetar é preciso ter
poder para faze-lo, e Isso nâo
tenho". Ele confessou contudo
nao ter preferência pelo ex-

Governador Cid Sampaio, do
PP, como candidato ao Se-
nado.

Ressaltou que, por uma
questão de principio, nào veta
ninguém: "Sempre fui um ho-
mem vetado e Jft declarei que
acho o veto odioso, mas Isso
nao significa também que seja

obrigado a apoiar quem quer
que seja, nem ter a atitude de
extrema complacência com
qualquer pessoa que apareça
como candidato."

Dizendo que nâo se referia
especificamente ao ex-Gover-
nador Cld Sampaio, o Sr Ml-
guel Arraes afirmou que deve

guardar a coerência oposiclo-
nista e acha que o Partido nâo
pode ser descaracterizado "se
porventura se apresente uma
candidatura que descaracteri-
ze a linha do Partido, sobre tu-
do a postura adotada pelas
forças populares do Estado. Is-
so é negativo, e o povo poderá
rejeitar".

Sears, agora, também no BarraShopping^
uma nova opção para suas compras e seu lazer.

Sears Vamos
de Férias

Economize até
Cr§1.000,

Malas de náilon
Gom ferragens cromadas e
correia central com fivela.

Na cor castor.
Três tamanhos:

De Ci* 3.850, por Crô JL .OOU,
60 cm ^ nQf|

De CrS 3.990, por CrS OiU%fUf

70cm QQn
De CrS 4.990, por CrS 0.«7«7V/,

ABRA LOGO SUA CONTA CCS -
CARTÃO DE CRÉDITO SEARS

JvocêcompraaemJuros, *> «"¦<*'¦&«
e tem 10 dias pura

pagar após
a data da fatura,

| ou paga em mensalidades
com juros

De CrS 3.790, por

2.890,

Economize até CrS 900,

Malas Jumbo Clic
De náilon, com fechaduras e ferragens
douradas.* Cores: castor e bege. Mala

de 75 cm, com rodízios"e alça para
puxar. Quatro tamanhos:

De CrS 4.990. por CrS 4.090,

De CrS 5.750, por CrS 4 «9 50,

70 cm c OQflDe CrS 6.690, por CrS %)*& «7U,

De CrS6.790, por CrS 6.090,

Economize
Cr$ 200,

Sacos para
viagem

De lona xadrez,
com alças de

courvin. Leves,
resistentes e

práticos. Em 3
tamanhos à sua

escolha:
50 cm

Da Cr* 790, por CrS630,

60 cm
De CrS 840. por Cr$7l0,

70 cm
De Cr» 920, por CrS 720,
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SEARS BOTAFOGO. DE 2f A 6í. DAS 9 ÀS 22H E AOS SÁBADOS. DAS 9 AS 18:30H • SEARS BARRASHOPPING. DE 3Í A SÁBADO. DAS 10 AS 22H - 2Í, DAS 14 AS 22H

Você pode
contar com a Sears SATISFAÇÃO GARANTIDA BOtaffÒgO

ou Praia de Botafogo, 400
Tel.: 286-1522SEU DINHEIRO DE VOLTAI

BarraShopping 83
Av. das Américas, 4666
Tel.: 327-731KPABX)

Maluf
critica
candidatos

Sao Paulo — Ao Inaugurar
ontem obras no interior do Es-
tado, o Governador Paulo Ma-
luf atribuiu a si o mérito pela j?
restauração das eleições dire-
tas de Governador no próximo
ano e, sem citar nomes, atacou ¦
duramente três candidatos da-
Oposição a sua sucessão: o Se-
nador Franco Montoro, do
PMDB; o ex-Presidente Jânio
Quadros, do PTB; e o presi-
dente nacional do PT, Luis
Inácio da Silva, o Lula.

— No próximo ano, depois
de 20 anos, o povo vai poder
eleger diretamente o Governa- !
dor. Isto só ocorre porque em
1978 eu me rebelei contra a
imposição de um nome de ci-
ma para baixo. Graças ao meu.
gesto em 1982 vai ser possível
se fazer a coisa (eleição) de
baixo para cima — disse o Sr
Paulo Maluf ao discursar em
Palmares Paulista, uma das 40
cidades do interior do Estado
que ele programou visitar en-
tre o Natal e o Ano Novo.

CRÍTICAS

Ainda no discurso, o Gover-" ,w
nador Paulo Maluf, numa refe-- ¦ •
rêncla indireta ao Senador
Franco Montoro, candidato do "~
PMDB a sua sucessão, pergun- " 

p ^tou: "O que a gente tem na ¦'"
Oposição? Entre outros um ve-, n ««. >
lho Senador, um homem de »•
quase 70 anos, herói de 32. Eu' .;,„„
pergunto: quantos tijolos este Q'n£âi
homem já colocou para ajudar _'^r
a construir este Estado? Espe-, ^Jlaoro que aos 70 anos, com idade ^mli
suficiente, ele decida se apo-
sentar". , 'f'J.^_

— Tem outro também na • ; •'
Oposição que ocupou todos 08 ¦..-
cargos, de vereador ao mais •;-;£,
alto posto da Republica que
viaja todos os anos, várias ve-
zes para o exterior, dizendo
que o faz, nestes anos todos,
com o dinheiro de um terreno -'"
na Vila Maria — disse o Sr • ' >
Paulo Maluf ao criticar, sem '
mencionar textualmente o no- ',!
me do ex-Presidente Jânio •
Quadros, o candidato do PTB';f-^
ao Palácio dos Bandeirantes. -7,

O Governador Paulo Maluf ,„'„¦':_
prosseguiu lembrando que „*„."tem outro qúe se diz defensor .,„
dos trabalhadores. Esse prlvi- ,7 .',„
légio eu nâo concedo a nin- ....^j,,
guém. Ninguém mais do que
eu tem mais mérito para se •; „.•
considerar defensor dos traba- ._._,-.;
lhadores. Eu me considero o ¦, ,".
mais legítimo defensor dos tra,- «„í „ n
balhadores. Quem é que açor- '.,'¦: À'^
da mais cedo e vai dormir mais' „J;
tarde em Sâo Paulo, traba- ,,'„,.
lhando pelo povo? Nada me...„,,,
impede de trabalhar. Nem mu'-; _
leta, nem acidente, nem cadej- a," ^
ra de rodas". O Governador^ ,_(
Paulo Maluf criticava assim ó
presidente nacional do PT. ,
Luís Inácio da Silva, Lula, com' ';"„,
candidatura Já lançada pelo
seu Partido ao Governo do ES.-J
tado. ,!.,..',}/

Macedo está à :J^-r-
disposição do PDS."-->.

Sâo Paulo — O Ministro MÚ-"" '
rilo Macedo admitiu que "a'
partir do momento que sentir '"•¦
que o meu Partido deseja a -'••"•
minha participação na con-"ò"
vençào, eu me deslnccupat^' '„''•''
bilizo". Se o Partido, dtaavés.^-^
de meus companheiros decidi- %3j£,rem minha participação nas * *
eleições de 1982, estou a dispo-'" ="'
siçao".

j-;".,"!
O Sr Murilo Macedo é consl- ,.-v7

derado candidato a candidato ..^:..i..
ao Governo estadual na Con-. r„>^
venção Regional do PDS em , -v:
Sâo Paulo. Ele disse ontem,tíi:~;
que "o ano de 1981, se for anali?4. $£
sado em relação aos últimos ¦¦;« ;'o
meses, nota-se uma certa ma^j-y
rola. O saldo foi a implantação
no pais de um processo demtf--• •
crático, com todas as suas con-i-s:>
seqüências". '••-. sit-

¦ lin&r>
IRREVERSÍVEL Lu;«tf

Chegamos ao final deâ&r
1981 com a consciência tran-: itó*
qüila de que a democracia no*<«.v»-
Brasil é irreversível, aflrmouo**'"1?»
Sr Murilo Macedo, que pergun- «*¦
tado se seria mais difícil enr- !>ô?
frentar a convenção do PDSiT^:>
ou o Sr Franco Montoro, disser wi

O que entendo é que anv^f?
tes de tudo estou procurando; ';',..
fazer um bom Ministério. NS0"'^,
é fácil. A pasta do Trabalho:,;;,,,
tem a obrigação de protegerão; 

'7J
trabalhador brasileiro em to-'(i""
dos os sentidos, então temos.j
sempre muito o que fazer. Que-'
ro ser fundamentalmente um
homem de Partido. Não fugirei " ".'
à luta. Creio que a luta que ;
tenho é a disputa da conven—-í^-i
çáo do PDS, caso os compa-;-?--'' .
nhèiros desejarem. Uma coisa' *,
é certa: eu nâo entro em uma *„
luta para perder. , . ,v p.

Quanto a sua desincompati-iiái,
bilizaçào, o Ministro do Trabaví»;.
lho salientou ainda que "sairá
do Ministério no momento em
que o Partido assim o desejar. • -
Não há por enquanto nada de-
flnido a respeito".

Bispo dá
resposta a
Governador

Belo Horizonte — "A reação
não desmancha nada do que
está no documento Reflexão,
Crista sobre a Conjuntura Pò*.
lítica da CNBB, que repele o
casuísmo do pacote de reforí'
ma eleitoral do Governo", dis-'
se ontem o Arcebispo de Ube-
raba e presidente da Regional
Leste n, Dom Benedito Ulhoa '
Vieira, ao comentar declara-
ção do Governador da Bahia,
Antônio Carlos Magalhães de
que na época do Natal os bis-,,
pos devem rezar mais e politl-
car menos.

Disse que não quer a polèmi-
ca, pois o objetivo dos bispos é "
despertar a consciência doi
fiéis para uma discussão críti-
ca da situação política atual,
Dom Benedito lembrou que a
época de Natal é de confrater-
nlzaçáo, mas nem por isso In-
valida a reflexão sobre a reali-
dade brasileira.
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Pedessista diz que votará contra a reforma
ssn Pasiio _ o DeDutado Athiè Jorge Cury

Governo tem planos
de impacto para
enfrentar eleições

Brasilia — Um gigantesco
programa de assistência aos
municipios; maior concentra-
ção de esforços para baratear
os preços dos gêneros de pri-
meira necessidade; reativação
dos financiamentos para a
compra de Imóveis usados e a
concessão do 13° salário para o
funcionalismo são algumas
das medidas em estudo pelo
Governo para aplicação no
ano eleitoral de 1982.

Os planos e as medidas,
além de vários e abrangentes,
estimulam a imaginação cria-
dora de técnicos e políticos e
incluem, de salda, os Ministé-
rios do Interior, Previdência e
Assistência Social, Saúde,
DASP, Agricultura, Educação,
Trabalho, Caixa Econômica
Federal e a Seplan. O Governo
pretende unir o útil ao agrada-
vel — governar com realiza-
ções que beneficiem a todos os
segmentos da sociedade e aju-
dar o PDS a ganhar as eleições
de novembro.
OBRAS

Já no próximo dia 11 de ja-
neiro, o Ministro Andreazza
lança o Programa de Asslstên-
cia aos Municipios que está
sendo considerado como o"mais completo e abrangente
plano de ajuda ao interior ja-
mais feito em toda a história
do Brasil".

Com recursos de Cr$ 700 mi-
Ihões por mês, o programa pre-
vê a construção de pequenas
mas significativas obras nos
quase 4 mil municipios do
país. Serão construídos merca-
dos, lavanderias públicas, cal-
çamento, estradas vicinais etc.

O Ministro lança o programa
inicialmente para atender os
municipios dos territórios fe-
derais, e, em seguinda, viaja,
em dois dias, para Salvador,
Maceió e Recife e depois para
João Pessoa, Natal e Forta-
leza.

Ao mesmo tempo, juristas
do Ministério do Interior estu-
dam fórmulas capazes de dar
um novo tratamento à questão
do direito de propriedade, sem
mexer na Constituição e, prin-
cipaLmente, "sem ferir os fun-
damentos sócio-econômicos
do sistema".

No curso do primeiro trimes-
tre, o Ministro encaminhará ao
Presidente projeto de regulari-
zação fundiária com infra-
estrutura especial, que atende-
rá basicamente as áreas popu-
losas de subabitação (as fave-
las), com vistas a sua erradica-
ção nas grandes cidades. As-
sessorés do Ministério do Inte-
rior garantem que a favela de
Alagados, em Salvador, deixa-
rá de existir ainda no segundo
semestre de 82. A idéia básica
é facilitar a desapropriação
das áreas beneficiando assim a
milhões de favelados. ,

Também na área do BNH
vários estudos estão em anda-
mento e se cogita de facilitar
ao máximo aos mutuários de
todos os níveis de renda, com a
reformulação dos atuais tetos
de financiamento para a aqui-
sição da casa própria e a elimi-
nação do beneficio fiscal para
os compradores com financia-
mentos mais baixos. Assim se
fará uma distribuição mais
justa dos benefícios fiscais,
concentrado-o nas faixas de fl-
nanciamento mais elevadas,
onde é maior o Índice de ina-
dimplência, conforme revelou
o presidente do banco, José
Lopes de Oliveira.

redo, a Legião Brasileira de
Assistência (LBA) pretende
construir uma creche em cada
município e que contará com o
apoio da agência local do Ban-
co do Brasil.

Por autorização do Ministro
Delfim Neto, a presidente da
LBA, Léa Leal, já conseguiu o
que muitos achavam impossi-
vel: descontar no Imposto de
Renda o dobro das despesas
efetuadas com o financiamen-
to de construção, instalação
ou manutenção de creches pa-
ra empregados.

Descartando a idéia de sub-
sldios diretos para o baratea-
mento da comida, o que seria
mais um fator inOaclonãrio, o
Ministério da Agricultura rece-
beu ordens expressas do Presi-
dente para concentrar seus es-
forços no sentido de reduzir
imediatamente os preços dos
gêneros de primeira necessi-
dade.

Assim, a fórmula encontrada
será facilitar a obtenção de
créditos rurais nos organismos
oficiais a quem justamente
quiser plantar milho, feijão, ar-
roz e mandioca — e já para a
próxima safra.

PREVIDÊNCIA
Pará o Ministro da Previdên-

cia Jair Soares, candidato a
candidato ao Governo do Rio
Grande do Sul, o trabalho a
ser desenvolvido pelo seu Ml-
nistério no próximo ano é capi-
tal. En» primeiro lugar, está o
saneamento das finanças da
Previdência Social. A taxação
dos supérfluos, segundo um
seu assessor, está sendo muito
bem elaborada para evitar jus-
tamente qualquer falha que,
posteriormente, venha a preju-
dicar a própria nação. Segun-
do este assessor, não adianta
cobrir um santo e descobrir
outro. O importante é sanear,
bem"e de vez.

Ao mesmo tempo, e com to-
do o apoio de D Dulce Figuei-

SAÚDE
O Ministro da Saúde, Waldyr

Arcoverde, nunca escondeu,
sua defesa por um projeto de
abastecimento de alimentos
básicos através do Instituto
Nacional de Alimentação
(Inam).— A instalação deste proje-
to em todo o país — afirma
Arcoverde — é a medida mais
eficaz para melhorar o estado
nutricional da população, re-
duzir as desigualdades sociais,
aumentar o poder aquisitivo
do povo e racionalizar o pro-
cesso de comercialização.

No Inam, existem algumas
dezenas de estudos a respeito.
Programas de defesa do consu-
midor, na área de saúde, e o
barateamento dos preços dos
remédios básicos são outras
duas metas do Ministro para
82.
DASP

Após ter recebido sinal ver-
de do Ministro Delfim Neto o
presidente da Caixa Econômi-
ca Federal, Gil Macieira, já
acenou com a reabertura do
financiamento para a compra
de imóveis usados.

Sabe-se que vem surgindo
pressões, principalmente da
indústria da construção civil,
para impedir esta reabertura,
sob a alegação de que haveria"um desaquecimento no setor
e um conseqüente aumento do
desemprego".

Entretanto, como definiu
um bem situado técnico da
Seplan, "há mercado para to-
dos e a medida vaitÉalr".

À CEF, pela sua agilidade e
flexibilidade, estarão reserva-
dos outros projetos de caráter
social do Governo, sempre
com um olho na administra-
ção e outro nas eleições de
novembro.

Embora b Ministro José Car-
los Freire afirma ser impossi-
vel a concessão do reajuste se-
mestral e, no momento, do 13°
salário para o funcionalismo
civil e militar, fontes governa-
mentais admitem até que o
último possa vir a ser pago em
82.

O reajuste semestral é des-
cartado inclusive porque, na
prática, a política salarial do
Governo encaminha-se para
dois reajustes anuais (este ano
será em janeiro e maio, no ano
passado foi em janeiro e abril,
no retrasado, janeiro e março.
No ano que vem será em janet
ro e Junho).

Ajustes na política salarial,
visando a aperfeiçoar os meca-
nismos da lei do reajuste se-
mestral, serão feitos na área do
Ministério do Trabalho. Uma
vigilância maior sobre os con-
tratos de trabalho e na área da
segurança de trabalho serão
alvo da atenção especial do
Ministério neste ano.

Uma linguagem e um trata-
mento novos para as questões
sociais são a tônica do Minis-
tro da Educação que, por sinal,
com seu prestigio e força, tem
conseguido muito mais do que
seus assessores esperavam.

Sào Paulo — O Deputado Athiè Jorge Cury
(PDS-SP), um dos 11 parlamentares que votaram
com a Oposição e derrotou o projeto do Governo
de extensão das sublegendas às eleições de gover-
nador, anunciou ontem que vai votar contra o
pacote eleitoral. Ele acredita que as reformas elei-
torals só serão aprovadas por decurso de prazo e
advertiu que se a matéria for submetida a votação,
o Governo será mais uma vez derrotado.

Eleito pelo extinto MDB e tendo aderido de-
pois ao Governo, Athiè Curi reconheceu que o
pacote beneficia o PDS, mas observou que "preju-
dica, é muito violento, constitui um verdadeiro
massacre contra a Oposição e não podemos agir
assim com aqueles que nos fazem oposição. Quere-
mos igualdade de condições para todos competi-
rem. Há um número muito grande de parlamenta-
res do PDS que pensa assim como eu e há outro
contingente que é prejudicado pelo pacote. Então
se ele for submetido a votação, inevitavelmente
será derrotado".

Autonomia de Santos
O Deputado paulista que tem como maior

reduto eleitoral a Baixada Santista e que testemu-
nhou, em agosto desde ano, a promessa do Presi-
dente Figueiredo de restituir a autonomia à cidade
de Santos (incluída na relação de municípios consi-
derados área de segurança nacional) assinalou
ontem que continua acreditando que o Chefe do
Governo cumprirá sua promessa.

— Continuo fazendo o apelo ao Presidente,
lembrando-o da promessa e com certeza de que ele
devolverá a autonomia de Santos já para as próxi-
mas eleições. O Presidente é um homem muito
bom, honesto, correto, herdou essas qualidades de
seu pai e vai cumprir a palavra empenhada. A
volta da autonomia de Santos é certa, porque a
palavra do Presidente, para mim é um cheque
visado — destacou.

Brizola não fará
acordo com o Governo

O presidente do PDT, Leonel Brizola, afastou
ontem qualquer possibilidade de acordo com o
Governo, para aprovação do pacote eleitoral que
vincula os votos em todos os níveis, em troca de
dispositivos favoráveis aos pequenos Partidos, co-
mo a redução de índices obrigatórios de votação.

— Não transacionaremos com princípios —
garantiu. — Se o Governo quiser nossa colabora-
ção, que proponha leis justas e democráticas, que
ensejem a construção de instituições eleitorais
permanentes. O pacote de forma nenhuma terá os
votos do PDT. Pelo contrário: vamos denunciá-lo e
combate-lo de todas as formas, a todo instante.

Não comove
Na opinião de Leonel Brizola, "é possível que

se encontre na lógica da malícia do regime alguma
medida que venha impedir o atropelamento 'e

manobras do PMDB contra os pequenos Partidos,
mas, lamentavelmente, esta não é a ordem de
problema que está ao nosso alcance resolver; se"
alguma medida dessa for adotada, menos pior para
nós; se não for, vamos em frente da mesma forma".

— Esses acenos de que pretendem criar condi-
ções favoráveis para nós, dos pequenos Partidos —
acrescenta — não nos comovem A nós já nos
criaram problemas demais.

Brizola viaja hoje para Porto Alegre e talvez vá
ao interior do Bio Grande do Sul, para resolver
problemas familiares, aproveitando os feriados e o
fim de semana. Nos primeiros dias de janeiro
voltará ao Rio, "para enfrentar os descaminhos da
abertura", causados, na sua opinião, pelo pacote
eleitoral do Governo, contra o qual tem severas
queixas.

Efeito contrário
A vinculação dos votos, segundo o presidente

do PDT, tira a liberdade dos eleitores, "porque
nem todos — na verdade a maioria — são partida-
rios" e também afeta o direito dos Partidos políti-
cos de fazerem coligações, "o que era uma tradição
na política brasileira".

— Nas atuais circunstâncias — ressalta — o
pacote é visivelmente um artifício, imposto para
assegurar a vitória do PDS, Partido do Governo,
num procedimento prejudicial à reconstrução de-
mocrática, porque vai formar Governos mihoritá-
rios, sem autoridade e representação. Serão Gover-
nos fracos, ineficientes até para manter a ordem
pública; vão desservir à confiança popular na
democracia.

Para Leonel Brizola, o Governo federal "come-
teu um grande erro, porque, com seu pacote, no
fundo não atenderá nem seus propósitos; a única
coisa que o Governo conseguiu com isso foi fortale-
cer o PMDB na maioria dos Estados, dando a esse
Partido armas para manobrar contra os demais
Partidos".

Collares é contra mas
PDT será beneficiado

Porto Alegre — Apesar de salientar que é contra o
pacote eleitoral "por uma questão de principio democráti-
co", o lider do PDT na Câmara, Deputado Alceu Collares,
observou que "examinando o aspecto pragmático do
pacote, ele beneficiará o PDT no Rio Grande do Sul, pois o
Partido tem estrutura superior a outros partidos de oposi-
ção e raízes trabalhistas profundas".

Ao vincular o voto o Governo obriga o eleitor a
votar no Partido e, como o PDT já está definido como o
Partido dos Trabalhadores, da massa, do povo, nós saire-
mos ganhando aqui no Rio Grande do SuL Não estou
louvando o pacote de novembro, mas, numa análise fria, a
possibilidade de vitória está desenhada com mais clareza.
No resto do pais a situação ficou mais difícil, mas não é
impossível — acrescentou o candidato do PDT ao Gover-
no gaúcho.

Baiano Fiúza
quer reabrir contesta
filiações Lyra
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Salvador — O presidente re-
gional do PMDB, economista
Rômulo Almeida, disse ontem
que a reabertura dos prazos
para a filiação partidária só
será séria se for feita com a
maior amplitude possível,"pois devemos desempacotar
ao máximo para permitir que
as forças eleitorais se
ajustem".

O presidente do Partido
acredita, no entanto, que o Go-
vemo pretende mesmo é "mais
uma medida casuística, uma
legislação de ocasião, liberan-
do o prazo só para os inconfor-
mados com a incorporação,
enquanto ameaça os parla-
mentares do PDS com a fideli-
dade partidária e perda de
mandatos". Ele acha que o Go-
verno teme uma fuga em mas-
sa de membros do PDS.

Sobre a incorporação, o Sr
Rômulo Almeida afirma ser
"perfeitamente exeqüível, tan-
to nos aspectos jurídicos como
políticos."

Recife — O Deputado Ricar-
do Fiúza, vice-líder do PDS na
Câmara Federal, considerou a
proposta do Deputado Fer-
nando Lyra (PMDB-PE), de
negociar diretamente com o
Governo a reforma eleitoral
um "verdadeiro paradoxo,
principalmente partindo de
um parlamentar que se tem
caracterizado por oposições
insensatas, ligado ao grupo
mais radical do seu Partido".

Ressaltou que o Deputado
Fernando Lyra está em busca
de notoriedade, explicando
que a proposta "é uma autèn-
tica Inversão de valores; no
momento em que se procura o
fortalecimento dos Partidos e
da sociedade civil, ele propõe
tratar política com os mllita-
res aos quais tanto criticou e
quase agrediu".

Para Ricardo Fiúza, o objeti-
vo do Deputado oposicionista
é desgastar o PDS.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMUNICADO
AOS MÉDICOS DIRETORES TÉCNICOS
DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

E EMPRESAS DE DIREÇÃO MÉDICA
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de
Janeiro, visando o cumprimento dos termos das Resoluções n°
997/81 e 1057/81, baixadas pelo Conselho Federal de Mediei-
na. que criaram os Cadastros Regionais e o Cadastro Geral dos
Estabelecimentos de Saúde, e o Registro de Empresas de
direção médica, com a finalidade de propiciar melhores condi-
ções ao desempenho da ação fiscalizadora de competência da
Autarquia, comunica à categoria médica sob sua jurisdição o
seguinte: 1 — Deverão ser cadastrados junto ao CREMERJ,
todos os estabelecimentos de Saúde. 2 — Deverão ser,
igualmente, cadastradas e registradas todas as empresas
relacionadas com atividades médicas. 3 — Os Diretores
Técnicos dos estabelecimentos de Saúde e de empresas
deverão providenciar junto ao CREMERJ o cadastramento
e o registro dos estabelecimentos que dirigem, até o dia 30
de abril de 1982.

ne
Informações na Secretaria do CREMERJ ou pelo telefo-

— 220-6420.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1981

(ass.) SYLVIO LEMGRUBER SERTÀ
Presidente <P
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GRANDE VARIEDADE EM LYCRA ÍNDIGO
DESBOTADAS — VERMELHAS

BRANCAS e COLORIDAS.
ALGUNS REVENDEDORES

Christtu's — Rio Sul — 295-8343
Burly's — Av. N. S. de Copacabana, 938 — 255-7648
Difusion New Man — BarraShopping — Loja 216-A — 327-7498
Rodeo Orive Modas Unissex Ltda. — Rua Marq. de São Vicente, 52, Loja, 158 — Shopping da Gávea.
Rio Sul - Loja C.05 — 3? Piso
Sanbolite — Rua José Clemente, 15/17 — Niterói — 718-3685
Haddad da Tijuca Conf. Ltda. - Rua Santo Afonso, 436 — Loja J.D.E. — 288-1399
Luciane Calças Unissex Ltda - Av. Min. Edgard Romero, 81 — Sobreloja 218
Rei das Calças Conf. Ltda. — Av. N. S. de Copacabana, 1150 — Loja A e B — 267-7348
Lojas Segadaes Conf. Ltda — Rua Conde de Bonfim, 425 — Loja N. 268-9994

'M
EDUCAR

E
CONSTRUIR

1 SOC.EDUC.ALMEIDA MATTOS
Rua Miguel Rangel. «11
Tel. 26&4S98 - Cascadura

«TO0 CWE3WÊTK6 »
MflF: «KW MJJITSMÍ

PCÇAC
iMPO^r*C*0 DA V02 OWATO***

BOAS FALAS EM 1982
As vezes você vê determinadas pessoas falando baixo outras
aritando, mulheres com a voz esganiçada e a famosa matraca.
O CENTRO DE PESQUISA DA FALA DO PROF. SIMON WAJN-
TRAUB tançou ESTE CONJUNTO DE 3 fitas K-7 para aprimorar a
comunicação oral com a finalidade de você oferecer ao seu
melhor amigo para que ele tenha BOAS FALAS EM 1982 ENVIAR
CHEQUE NOMINAL VALOR Cr$ 6000,00 Rua Santa Clara /5Gr402
CEP 22041 Tel 236-5223 8 256-1644.

ReveübndaCopafonwufonoHcrtdHoiwlSto
você termina este ano muito bem e começa o outw melhor ainda.

"

**mmmm^&^m\mm\\
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Esta é a oportunidade
que você estava
esperando para passar o
Reveillon como você
sempre quis, no melhor
5 estrelas do Rio.

Veja se nõo vale a
pena. Na passagem do
ano, com ceia, escola
de samba e tudo mais,
vai acontecer um
sensacional carnaval,
cujo tema de
decoração é a Copa do
Mundo. Você vai
sentir desde já o clima

I de festa de 82.

Na praia, em
, frente ao

hotel, o ano
novo será' 
comemorado
com as
bençãosde
lemanjá.
E, enquanto

o carnaval estiver
explodindo lá dentro
os rojões estarão
explodindo lá fora,
anunciando o ano
novo com muitas
cores e alegrias.

E o melhor da festa é
que para gozar este
programa diferente você
só precisa de
Cr$7.500,00. Venha viver
como você sempre
sonhou. Termine este
ano muito bemjjpmece
o outro y*melhor fainda i
no f
Hotel
Horsa .
Nacional
Rio.

Reservas: Hotel Horsa Nacional Rio - TH.: 399-0100 Hotel Horsa Excelsior Copacabana
SIFRA - de qualquer outro lugar do Brasil sem custos - (OU) 800-8011

Tel.: 257-1950

¦Jl
REDE HORS<\ HUI tL
NACDNAL RIO -

__

De quinta a
terça-feira,
o Cupom
da Copa é
publicado
no JORNAL
DO BRASIL.

Nunca às
quartas-feiras,
dia do sorteio.

Hoje, ele está
publicado nos
Classificados do
JORNAL DO
BRASIL.

Basta responder
a pergunta do
cupom, preencher
com o seu nome e
endereço e depositar
na urna de qualquer
agência de
classificados do
JORNAL DO BRASIL
ou da Caixa
Econômica, até 18:00
hs da terça-feira, para
concorrer a um
Chevette por semana.

Um Chevette
Hatch por semana,
inteiramente grátis.

E para responder
a pergunta com
segurança, fique de

olho nas dicas do
programa Espanha
82 — Gols da Copa,
que vai ao ar de
segunda a sexta-feira
às 21:25 e aos
sábados às 21:30, na

Bandeirantes Canal 7
— Rio e nas páginas
de Esporte do
JORNAL DO BRASIL,
diariamente.

Nâo perca o
Cupom da Copa. Hoje
e Amanhã nos
Classificados que
brilham do JORNAL
DO BRASIL

RgcIg
Bandeirante}Canal 7

JORNAL DO BRASIL
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Bingo sem som irrita
20 mil no Acre que
destroem os prêmios

Rio Branco — O bingo realizado ontem no Estádio
José de Melo reuniu mais de 20 mil pessoas e
terminou em pancadaria, conflitos, depredações,

com os participantes Invadindo o gramado, des-
truindo os prêmios — 5 carros, 5 motos, 5 aparelhos
de televisão e 5 geladeiras —, e atirando latas de
cerveja, pedras e paus nos organizadores, que fu-
giram.O bingo foi marcado pela Sociedade Recreativa
Cadeia Velha para as 9 horas da manha e cada
cartão custava Cr$ 1 mil. Os vinte mil participantes
esperaram, com paciência, até 10 e meia, no sol, em
temperatura de mais de 40 graus, quando começou a
chamadas das pedras. O sistema de som, entretan-

to, nâo funcionou, o que deu Inicio aos tumultos.
Sem escutar os números anunciados pelos alto-

falantes, a multidão foi se irritando e, quando já
haviam sido cantadas cerca de dez pedras, o grama-
do foi invadido pelos mais exaltados, que atiravam
paus, pedras e latas de cerveja nos organizadores.

O presidente da Sociedade Recreativa Cadeia
Velha, João Aguiar Filho, ainda tentou pedir calma
à multidão, mas os alto-falantes continuavam sem
funcionar. Alvejado por latas e pedras, João Aguiar
fugiu do estádio em um caminhão. Enquanto isso,

várias pessoas, principalmente mulheres, eram en-
caminhadas desmaiadas ao Pronto-Socorro.

Com a fuga dos organizadores, os participantes
frustrados do bingo passaram a apedrejar os prè-
mios, danificando televisões e geladeiras, quebran-
do os vidros e furando os pneus dos carros. Policiais
militares ainda tentaram cercar os prêmios, mas
não evitaram o apedrejamento.

A multidão conseguiu, ainda, evitar que fossem
levados presos em flagrante os depredadores deü-
dos pelos policiais.

Sears, agora, também no BarraShòpping: uma nova opção para suas compras e seu lazer

Sears
Conjuntos de short

e macaquinhos

Vamos de
Férias

Maios de lycra

-~- De malha de algodão lisa e listrada
em modelos confortáveis para o

iii verão. Cores diversas.
i V> Tamanhos: p/m/g.

**'^*éfe& Preço Baixo é Sears! . ¦ 'jft^^^^s^

"' ^.^-¦''J^$'^§Í^. Cr$\J\J\Jf cada |

ao»

Tanga e biquíni prec0 Baixo é Sears!
De lycra lisa, em modelos

jovens e atuais.
Várias cores da moda.
Tamanhos de 42 a 46.

Crê 1.050,
cada

Lisos, em 2 modelos dentro das atuais tendências
da moda. Várias cores à sua escolha.

Tamanhos: p/m/g.

Preço Baixo
é Sears! CrS I iDOUf cada

SEARS BOTAFOGO, DE 2í A 6?, DAS 9 AS 22H E AOS SÁBADOS, DAS 9 ÀS 18:30H - SEARS BARRASHÔPPING, DE 3í A SABADO, DAS 10 ÀS 22H - 2Í, DAS 14 AS 22H

satisfação garantida ou FZZ Botafogo BarraShòpping
seu dinheiro de volta! .Sl^CI TC Praia de Botafogo, 400 Av. das Américas. 4666
SE A COMPRA NAO AGRADAR, QCdl -r,7 OQC 1EOO Tol • Q97 "7Q11 /DARYlNÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS! Tel.". 286-1OZZ I ei.. JZ/-/OMlrAbA)

Invasão em
Brazlândia
cria tensa©

Brasília — A intranqüili-
dade voltou a reinar, ontem,
na cidade-satéllte de Braz-
zlãndla, quando a sede da
Associação dos amigos de
Brazlândia foi invadida du-
rante a madrugada, por des-
conhecidos, que levaram fl-
chários, documentos e um
mimeógrafo. A cidade-
satélite viveu momentos de
pânico na noite de terça pa-
ra quarta-feira, quando uma
multidão Invadiu terras par-
tlculares e foi violentamente
contida pela Policia Militar.

Brazlândia, uma das mais
miseráveis cidades-satélites
de Brasília, tem sérios pro-
blemas com as invasões (co-
mo sáo chamadas as favelas
brasilienses) e uma tensão
social constante. Em 1979,
foi abalada por uma grande
invasão, o que levou o Go-
verno a tomar providências
para desapropriar a área in-
vadida e nela criar 416 lotes.
O processo de desapropria-
ção, segundo a Terracap,
corre normalmente na Justi-
ça de Brasilia.

NOVA INVASÃO

Irritados com a demora de
dois anos, os favelados pro-
moveram nova invasão na
noite de terça para quarta-
feira, ocupando todo o terre-
no entre as quadras 2 e 12,
na área Norte da cidade. An-
tes da invasão, foi distribui-
da aos moradores uma carta
anônima induzindo a popu-
lação a não retroceder. As
autoridades, mais tarde,
passaram a insinuar que a
carta foi obra de "desconhe-
cidos interessados em agita-
çào" e a jogar sobre ela a
organização da invasão.

A situação na cidade ficou
tão grave que para lá se
transferiu o comando da Po-
licia Militar de Brasília. Na
sede da administração regio-
nal, desde o momento da in-
vasfio, se instalaram os Se-
cretários de Viaçáo e Obras,
de Governo e de Serviços
Sociais, assim como o supe-
rintendente da Terracap.
Após afastar os invasores, a
PM cercou a sede da Admi-
nistração regional, já que
centenas de pessoas amea-
cavam, pela manhã, Invadi-
Ia.

Os invasores só se retira-
ram depois que as autorida-
des resolveram ouvi-los. Re-
ceberam novas promessas
de que a desapropriação dos
lotes, reclamada desde 1979,
será rapidamente obtida' na
Justiça. O problema foi re-
solvido na própria quarta-
feira, quando os 200 homens
das tropas de choque da PM,
auxiliados pela Cavalaria e
pelo Corpo de Bombeiros,
puderam retirar-se. Ficaram
apenas alguns homens para
guardar a sede da Adminis-
tração Regional.

O clima, que esteve próxi-
mo de uma revolta popular
durante a madrugada e a
manhã — com os populares
atirando pedras sobre a PM
e os policiais respondendo
com bombas de gás lacrimo-
gèneo, numa guerra de rua
que envolveu centenas de
pessoas dos dois lados —
voltou à calma. Embora çón-
tinuem a pagar aluguel de
seus barracos, os moradores
resolveram esperar mais um
pouco, atendendo aos apelos
das autoridades.

VOLTA O MEDO

Ontem pela manhã, entre-
tanto, tiveram uma surpre-
sa: a sede da Associação dos
Amigos de Brazlândia, enti-
dade que congrega os mora-
dores da cidade-satéllte, foi
arrombada durante a ma-
drugada por desconhecidos.
O que mais Intrigou os mo-
radores foi a preocupação
dos ladrões: levar um mi-
meógrafo manual a álcool,
dois flchários de inquilinos
de Brazlândia, três pastas
com documentos e dois li-
vros de assinaturas de pre-
sença em reuniões.

A associação fica num pe-
queno cômodo de um barra-
co, na Quadra 2, Lote 103. É
extremamente pobre e nâo
tem objetos de valor afora o
mimeógrafo (roubado) e um
guarda-chuva que os la-
drões não quiseram levar.
Para policiais da 18a Delega-
cia de Polícia, de Brazlân-
dia, onde foi feito o registro
da ocorrência, "isto é coisa
de ladrãozinho vagabundo".

Demonstrando muito pou-
co interesse pelo arromba-
mento, os policiais disseram
que foi feita a perícia do lo-
cal e que a ocorrência já está
registrada, mas a delegacia
só começará a trabalhar no
caso hoje. Não há suspeitos,
mas os policiais antecipa-
ram: "Nào há nenhuma liga-
ção entre a invasão, as,
acusações de autoridades
sobre influências de desço-
nhecidos e o arromba-
mento."

O arrombamento era co-
mentado, à boca pequena,
na cidade-satéllte, e os mo-
radores especulavam sobre
o Interesse de invadir a asso-
ciação e roubar arquivos. .'O
presidente da associação,
José Luiz Ramos, preferia fa-
zer a clássica pergunta: "A
quem interessa o crime?"
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Ministro da Saúde manda tirar
do comércio patê em plástico

f5'24 sogra do PM morto, Maria UUveira,
?*i, no enterro, ao lado do marido
•2b 1

PM reassume o controle
interno de três presídios

:a-;;"por razões superiores"
âu' A Policia Militar reassu-

-; miu ontem, às 8 h, o controle
. interno de três presídios e o
-! Comandante da corporação,

Coronel Nüton Cerqueira,
— "disse à tarde que o fazia "por

«-•-razões superiores que nos
-obrigam a isso. Mas a legis-

-< - lação é bem clara". Os presi-
•dios são o Hélio Gomes, o

Evaristo de Moraes e o Insti-
• tuto Penal Cândido Mendes.

¦Bit; Explicou que o Secretário
i de Justiça^apelou ao Gover-

nador do Estado e ao Secre-
tário de Segurança Pública."Eu acredito — disse o Coro-

,, jiel Cerqueira — que a PM
.;,,manterá por mais algum

f tempo esse policiamento in-
eterno. Pomos devidamente"".autorizados 

pelas autorida-"des a permanecer neste ser-

~Xêom prazo •
5 ' Um oficial do Serviço de-
"> Relações Públicas da PM in-""formou à tarde que a corpo-
¦'"raçáo reassumira o controle"'"dos presídios pela manha,

mas só até 31 de janeiro,
;:"tempo para o Desipe con-
síslüir o treinamento dos

guardas concursados".
^3,-. Durante o dia houve en-
.atendimentos entre o Secre-
yftário de Justiça, Vicente Fa-
-.•ria Coelho, e o Governador

.Chagas Freitas, que anun-
.c .ciara um encontro para rela-
.;~, tar b que ocorria no sistema
y penitenciário. O Secretário

•de Justiça também apelou
- ,áo Secretário de Segurança,

General Valdir Muniz, para
2 ,que a PM voltasse a policiar

•'os presídios. Os entendimen-
tos chegaram até à Inspeto-
ria Geral das PMs, em Bra-

-'•sílla.

Logo pela manhã, no Rio,
componentes da PM apre-
sentavam-se para manter a
ordem e a disciplina nos pre-
sídios Hélio Gomes (Frei Ca-
neca), Evaristo de Moraes (o
galpão da Quinta) e o Insti-
tuto Penal Cândido Mendes,
na Una Grande.

EXPLICAÇÕES
O Coronel Cerqueira náo

escondeu a existência de
tais entendimentos após o
enterro do soldado Lecl Lo-
pes Viana. "Porque há con-
veniência, há razões superio-
res, que nos obrigam a isso"
— disse respondendo a uma
pergunta. E acrescentou:

— No entanto, esse servi-
ço nâo é adequado para o
policial militar. Nos presi-
dios, eles acabam conheci-
dos nas galerias internas e,
depois, facilmente identifl-
caveis por homens que náo
tèm a mínima noção do que
seja respeito à dignidade dos
outros. Quando saem das
prisões procuram natural-
mente os soldados e matam
pelas costas. Já houve mui-
tos casos, especialmente es-
te ano.

Lembrando mais uma vez
o número de soldados mor-
tos na semana de Natal
(três), perfazendo a cifra de"uma vítima por semana", o
Coronel Cerqueira afirmou
ainda:

— Estou falando das yítl-
mas de balas assassinas des-
feridas por estas feras insen-
síveis e desumanas, que, re-
colhidas aos presídios, se
transformam em inocentes e
inofensivos. E assim conse-
guem iludir muita gente de
boa-fé.

oba
Cerqueira culpa quem

defende criminosos
-o;.- — Este ano perdemos um'-•' soldado por semana e há al-
i,jgumas pessoas bem inten-""cionadas que defendem es-'•'ses bandidos, verdadeiras fe-'^Tras — disse ontem, numa'^àlusáo ao Cardeal Dom Eu-'-'^ènio Sales, o Comandante•Vuda PM, Coronel Nílton Cer-

queira, durante o sepulta-
mento do soldado Leci Lo-
pes Viana. Foi morto por
cinco assaltantes quando fa--9 zia compras no Supermerca-

>tíos Leão, em Ramos, e ain-
-da conseguiu ferir dois.

S[r— Eu náo estou me refe-
L rindo a Dom Eugênio- —".'acrescentou o Coronel Cer-
.'^{jueira — mas àqueles brasi-'jeiros que, pela natureza, es-"quecem as vítimas. Somosu^6vados ao perdão e o resul-" "tado aí está: na semana de''°Natal três soldados pagam
ftom a vida o sacrifício dé"^defender a população.
""O ENTERRO

,,. O sepultamento do solda-
."do Leci Lopes Viana, 28

.£ anos, levou ao cemitério Jar-,:'cdim da' Saudade, Bairro deJ>Sulacap, além de Marechal" Hermes, uma centena de'pessoas. O Coronel Cerquei-
•'ra chegou antes dás 17h e11 assistiu à missa de corpo

presente, rezada pelo Cape-' ;láo Arcanjo Gabriel, que
:òrou também diante da se-

'"pultura onde outros solda-
dos foram enterrados no de-
correr deste ano.

•«•icl.Leci Lopes Viana, casado
-,com Dona Maria Edmildes
-,,de Oliveira Viana, de 32
•i:anos, que levou o seu quepe
„:de soldado até a sepultura,
„mão tinha filhos. No sábado,
^.quando foi morto, comemo-
.Arava dois anos de casado.

Ele estava de folga ao anoi-

Brasilia — Por determinação do Mi-
nlstério da Saúde, os patês de galinha
produzidos pela Sadia, acondicionados
em plásticos, serão recolhidos de todos
os estabelecimentos comerciais do país,
pela própria companhia, a partir de hoje.

O Ministro Waldlr Arcoverde ordenou
a retirada do produto após as 12 horas de
ontem, quando flcou caracterizada a
contaminação pelo bacilo do botulismo,
no exame de laboratório realizado pela
Fundação Oswaldo Cruz.

Bacilo
O produto contaminou duas pessoas

da mesma família. Edilanea Leal Pinto,
de 16 anos, morreu cerca de 36 horas
depois de tê-lo ingerido; seu irmão Ro-
naldo já está praticamente fora de peri-
go, informou o Ministro. Arcoverde acha
que a contaminação não se deu no pro-
cesso de industrialização propriamente
dito, mas, provavelmente, durante a em-
balagem do produto, caracterizando-se,
assim, como um fato isolado.

- Entretanto, outras famílias que rece-
beram o mesmo produto como parte de
uma cesta de Natal cederam-no aos téc-
nicos do Ministério da Saúde para análi-
se de laboratório e foram encontradas
embalagens contaminadas. Por isto, o
Ministro determinou o recolhimento do
produto.

O bacilo botulinlco (clostridium bo-
tulinoml, embora rarísslmo, pode ser
encontrado na água, nos peixes e no
solo, informou o Ministro da Saúde. A
manifestação clínica é difícil de ser ca-
racterizada, apresentando sintomas de
outros tipos de doenças. .

a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ANISTIA
A Prefeitura Municipal de Cabo Frio
resolveu prorrogar a anistia de multa,
juros e correção monetária dos impôs-
tos Predial e Territorial Urbano, até o dia
29 de Dezembro de 1981. (P

Trata-se de uma intoxicação de
natureza náo infecciosa, através da toxl-
na, provocando o estado de prostração
geral e, algumas vezes, constlpaçào e
diarréia, debilitando o doente rápida-
mente. Caracteriza-se, ainda, pelo apa-
gamento do reflexo óculo-motor, com
queda da pálpebra, e a morte geralmen-
te acontece de 36 horas em diante —
explicou...

TipoB
Com o material que foi levado à Fun-

daçào Oswaldo Cruz, pesquisou-se as
antl toxinas A e B. Ontem, flcou demons-
trado que se tratava de botulismo, tipo
B. Tanto que, segundo provavelmente o
Ministro, foi reforçada a aplicação do
soro ahtibotullnlco B no paciente Ronal-
do, e ele apresentou melhoras no reflexo
áudlo-motor.

Recebi autorização do Presidente
Figueiredo para, se houver necessidade,
importar o soro do tipo E da França ou
Estados Unidos, pois no Brasil temos
apenas os tipos A e B. Felizmente a
importação não foi necessária e a crian-
ça pode receber um tratamento imedla-
to com o soro do tipo B — disse.

Arcoverde disse ainda que, além de
ser difícil contrair a doença, pois ela nâo
é de natureza Infecciosa, se houver um
aquecimento do produto a toxina é des-
truída, impedindo assim qualquer possl-
biUdade de contaminação.

Relatório
Arcoverde recebeu ontem, da comls-

são que vem Investigando a contamina-

çào no paté da Sadia, parte de um relato-
rio sobre as medidas que vêm sendo
tomadas em relação ao assunto. O Insti-
tuto Nacional de Controle de Qualidade
em Saúde constatou que duas das qua-
tros bisnagas recolhidas estão envene-
nadas.

Foi comprovado que os patês estão
contaminados com toxina tipo B, depois
de experiências em cinco camundongos.
A empresa Sadia se prontificou em reco-
lher o produto das principais casas de
vendas e a Secretaria Estadual de Saúde
acionou o Departamento de Controle de
Doenças para uma inspeção na fábrica
da Sadia, em Concórdia, em Santa Cata-
riria.

O Instituto Nacional de Controle de
Qualidade em Saúde recolheu quatro
bisnagas para realizar os testes de conta-
minação. Duas estavam com data de 26
de novembro e as outras do dia 27 do
mesmo mês. Os técnicos acreditam que
as outras duas também estejam conta-
minadas, Jã que elas estão numa estufa
especial, com 32 graus de temperatura e
apresentam um tipo de bolsas de gás no
envólucro.

Segundo a comissão, quando o con-
sumidor sentir um cheiro forte ao abrir
qualquer envólucro de patê, significa
que está envenenado. Uma pessoa de 70
quilos pode morrer com a contaminação,
dependendo da quantidade de toxina,
que pode matar até 200 mil ratos.

O químico Eduardo Peixoto disse
que uma bisnaga de patê contaminado
pode matar duas pessoas, dependendo
do peso e da quantidade de toxina. Ele
acredita que o envenenamento ocorreu
na fase de industrialização.

Chuvas intensas na serra
não interrompem tráfego
precário rumo ao Rio

Mesmo com chuva durante todo o dia em Tereso-
polis, a serra ficou aberta ao tráfego, com três carros
da Polícia Rodoviária colocados em pontos diferentes
do percurso para fechar a estrada no caso de queda de
barreiras. Densa neblina dificultava a visibilidade,
mas isso não reduziu o movimento de veículos, consi-
derado normal pelos patrulheiros.

O pluvlômetro — aparelho utilizado para medir o
índice de precipitação — entrará em funcionamento
hoje na Rio—Teresópolis. Ele foi instalado no Posto
do Garrafão, quilômetro 94, e, toda vez que se regis-
trar 15 milímetros de precipitação de chuva no perto-
do de 10 minutos, a estrada será interditada ao
tráfego pelo DNER.

derrapagens. Houve reclama-
çóes por causa da falta de sina-
lizaçâo perto do quilômetro 91,
no Recanto da Santa, onde
caíram barreiras. Existem ape-
nas duas placas — uma em
cada lado — Indicando estrel-
tamento da pista. O desliza-
mento da barreira destruiu a
gula e os olhos de gato, o que
torna difícil localizar a pista,
principalmente à noite.

Em Teresópolis a tempera-
tura caiu multo à tarde, osci-
iando entre 18 e 20 graus. Se-
gundo os comerciantes, o mo-
vlmento de turistas está redu-
zldo, devido ao período em que
a serra ficou fechada, mas eles
esperam que o número de visi-
tantes aumente do dia 31 até o
carnaval.

Comissão pede cautela à população
A comissão designada pelo Ministé-

rio da Saúde para acompanhar o caso de
botulismo no Rio recomendou ontem à
população que não consuma, por en--
quanto, nenhum patê da marca Sadia,
especialmente o de galinha, e que man-
tenha precaução com salames, salsichas,
mortadelas e lingüiças envoltas em piás-
tico. O médico Mario Sayege, membro
da comissão, já encontrou indícios da
toxina que provoca o butolismo nas
amostras coletadas e disse que hoje se-
rão recolhidos os patês dessa marca no
mercado.

O médico Mario Sayege disse que o
laudo final só deverá estar pronto no
final da semana, nos exames ele encon-
trou indícios multo fortes da presença de
neurotoxina botulínica. Por isto, pediu à
população que não consuma os patês
dessa marca e que evite os produtos

tecer e foi fazer compras no
Supermercados Leão, na es-
quina das ruas Barreiros
com Romariz.

Segundo seus companhel-
ros de corporação, onde ser-
via há seis anos, Leci estava
entre os soldados mais que-
ridos do 9o Batalhão da PM
(Rocha Miranda), acima de
tudo por sua coragem — dis-
se um deles.

Ò ASSALTO

O soldado Leci reagiu sozi-
nho aos cinco assaltantes,
tendo desferido quatro tiros,
quando os ladrões começa-
ram a saquear as caixas do
Supermercados Leão. Leva-
do em estado grave para o
Hospital Getúlio Vargas,
morreu horas depois. Lecl,
antes de ser baleado, atingiu
Adilson Santana, solteiro 22
anos, e Cláudio da Silva Ma-
noel, 15 anos, solteiro.

Os outros três escaparam
no carro em que tinham che-
gado — um Chevette claro,
placa RJ-RY 4536 — e ainda
puderam levar os dois cole-
gas feridos pelo soldado Le-
ei. Pouco depois, os dois fo-
ram abandonados diante do
Hospital Salgado Filho.

Adilson levou um tiro na
região glútea e outro nas
costas, quando buscava es-
capar. Mora na Rua Dom
Manuel, 3, em Jacarezinho.
O outro ladráo — Cláudio da
Silva Manoel — levou um
tiro na barriga. Este mora na
Estrada do Itararé, 980, Blo-
co 15, apt. 506, Ramos.

Coube à 21a DP registrar a
ocorrência. Os bandidos por-
tavam metralhadoras e
anunciaram aos brados que
era um assalto — conforme
relatou um soldado durante
o enterro.

embutidos ou ensacados com plásticos— como lingüiças, salsichas, salames,
mortadelas.

Convém à população ficar alerta e
evitar esse tipo de alimentos. Se tiver
algum em casa deve cedê-lo à Saúde
Pública para análise.

O médico informou que as autoridades
anitárias do Estado vão recolher hoje os
produtos.

A coisa se restringe à amostra re-
colhida nos patês entregues pelos fun-
cionários das Óticas Brasil que recebe-
ram as tais cestas de Natal. Mas acha-
mos melhor não recomendar o consumo
de outros patês da Sadia, pois a máqui-
na que produziu um tipo, pode ter pro-
duzldo outros, ali ida contaminada pela
bactéria, ainda que seja uma posslbilida-
de remota. Além do mais, ainda não

esclarecemos o grau de contaminação de
outras partidas, disse Sayege.

Mário Sayege Informou que muitas
pessoas que receberam as cestas de na-
tal Jogaram fora o patê. Observou quenão ocorreram outros casos desde que
foi dado o alarma na terça-feira antes do
Natal.

— É evidente que foi uma contaml-
nação acidental, mas como isto aconte-
ceu só será esclarecido pelo Inquérito
sanitário. Estamos completando as con-
traprovas com outras amostras e
cultivando as bactérias, Já com 24h de
crescimento em melo adequado, para
Identificar se realmente é a clostridium
botulinum, acrescentou.

Quanto à alegação da Sadia de que a
contaminação do produto se deve a sua
nâo refrigeração, disse que ainda é cedo
para se tirar qualquer conclusão.

Sadia acusa revendedor de descuido
Curitiba — O dlretor-presidente do

Grupo Sadia, Anselmo Fontana, culpou
ontem os revendedores de descuidarem
dos produtos alimentícios e declarou
acreditar que a falta de refrigeração foi
responsável pela deterioração do patê de
galinha que intoxicou os Irmãos Edilà-'
nea e Ronaldo Leal Pinto, causando a
morte da moça.

O diretor de produção, Zoé Silveira
D'Ávila, explicou que este foi o primeiro
caso de deterioração enfrentado pela Sa-

dia e disse que o problema escapa ao
controle da fábrica. "O patê é feito de
carne, é uma semlconserva pasteuriza-
da. Se for mantido em temperatura bai-
xa, pode ser conservado durante meses.
Mas, ao que consta, foi posto em cestas
de Natal, onde ficou alguns dias sem os
cuidados que exigia", informou.

"A firma pretende permanecer con-
fiável, como acontece em seus quase 40
anos. Vamos tomar medidas adequadas.

tanto para a firma, como para os consu-
¦mldores", anunciou o diretor de produ-
ção da Sadia.

A morte da moça, por botulismo, con-
tlnuou, surpreendeu a diretoria da Sadia
porque "há cerca de 20 anos não aconte-
ce caso semelhante". E reafirmou que o
problema foi o de o patê nào ter sido
conservado sob refrigeração, "conforme
exigência do Ministério da Agricultura,
anotada na própria embalagem".

Ronaldo permanece no CTI em Caxias
Ronaldo Leal Pinto, de 14 anos, que

comeu um patê de galinha da Sadia
contaminado, ainda não está totalmente
fora de perigo — ao contrário do que diz
o Ministro da Saúde — mas seu pai,
Otamlr Pessanha Pinto, acredita que
isso ocorrerá dentro de três dias. Os
médicos da Clinica Santa Rita de Cas-
sia, em Caxias, onde o menino está no
CTI há seis dias, explicaram, no entanto,
que é difícil prever quando ele ficará
bom.

Três funcionários da Sadia, que pedi-
ram para náo serem identificados, esti-
veram ontem no hospital e disseram a
um amigo da família, Sérgio Luiz Abreu
Cavalcanti, estarem conscientes de que
o patê não estava contaminado. Presta-
ram-solidariedade à família e informa-
ram estarem disponíveis em qualquer
emergência. O Sr Otamlr ainda não sabe
se processará os culpados pela morte de
sua filha Edilanea, de 16 anos, que tam-
bém comeu o patê, e pelo envenenamen-
to de Ronaldo.

Recuperação
Os dois adolescentes foram vitimas

do botulismo, toxina três vezes mais
poderosa do que a do tétano e que conta-
minou o patê de galinha de uma bisnaga

de plástico da Sadia. O produto fazia
parte da cesta de Natal que seu pai,
Otamlr Pessanha Pinto, ganhara da fi-
liai da Ótica Brasil, em Caxias, da qual é
gerente.

Edilanea comeu a parte mais conta-
minada do patê, resistiu três dias no
hospital e morreu na última quinta-feira.
Seu Irmão continua internado no CTI da
Clinica Santa Rita de Cássia, em Caxias,
e segundo o chefe da equipe do CTI, Dr
Paulo Magalhães Alves, está reagindo
bem e recuperando suas forças, mas ain-
da não se sabe quando receberá alta.
Nào está no balão de oxigênio, mas os
médicos colocaram um tubo em uma de
suas narinas para enriquecer o oxigênio
que está respirando. Para ficar hidrata-
do vem tomando soro e só começará a
ser gradatlvamente realimentado quan-
do os médicos tiverem certeza de que
nào vai engasgar.

Para se recuperar da intoxicação, es-
tá tomando soro antibotúlico e, como a
análise do patê provou que estava conta-
minado pela toxina tipo B, os médicos
reforçaram a dosagem de soro. Ronaldo
precisa tomar 30 ampolas por dia por um
período de três a cinco dias e, segundo os
cálculos do Dr Paulo Magalhães Alves,
no momento, há vacinas tipo B sufleien-
tes para três dias.

Botulismo é uma intoxicação pro-
duzida pela ingestão de produtos em
conserva contaminados pela bacté-
ria clostridium botulinum. É a mais
grave das Intoxicações alimentares e
os últimos casos registrados por es-
crito ocorreram há 20 anos, quando
uma família do Rio Grande do Sul
morreu ao consumir conservas con-
taminadas produzidas na sua própria
casa.

O' bacilo causador é encontrado
no solo de qualquer região do mundo
e pode contaminar tudo o que o cer-
ca. O perigo surge quando os produ-
tos contaminados sâo industrializa-
dos por processos inadequados. O
que é letal é a exotoxina que a bacté-
ria produz em condições especiais,

-Ultimo caso foi há 20 anos-
como quando nâo existe oxigênio,
resultando numa neurotoxina que
atinge, principalmente, o sistema
nervoso.

A bactéria, de características es-
peciais, esporulada, só cresce em am-
bientes onde nâo existe oxigênio, é
muito resistente, prolifera muito em
conservas, principalmente de carne e
pescado — patês e presuntadas. As
conservas fartamente salinizadas e
as muito açucaradas, como as com-
potas, resistem muito mais à bac-
teria.

O período de Incubação do botu-
Usmo varia de três horas a cinco dias
e os sintomas dependem da quanti-
dade de toxina botulínica Ingerida e
não da quantidade de alimento inge-

rido. Isto porque as toxinas não se
distribuem uniformemente pelo ali-
mento e se concentram em determi-
nadas porções. Os primeiros sinto-
mas são náuseas, dores abdominais,
mal-estar, vômitos, fraqueza museu-
lar, visão dupla, as pâlpebras caem e
a respiração se torna difícil. A toxina
ataca os nervos, provoca paralisias e
os distúrbios respiratórios acabam
por matar a pessoa.

A primeira coisa a fazer em caso
de intoxicação é levar a pessoa a uma
unidade de emergência, provocar vò-
mitos e lavagem estomacal. A medi-
cação adequada é a soroterapia anti-
botulínica, aliada aos cuidados com
a hidrataçào, complicações secunda-
rias e edemas no sistema nervoso.

BARRO

A chuva começou a cair por
volta de 7h e espalhou muito
barro na pista, no trecho da
serra entre os quilômetros 91 e
96, tornando perigosa a passa-
gem de veículos. O trabalho
das equipes do DNER foi para-
Usado e apenas um grupo re-
duzldo de técnicos e operários
ficou de plantão. Os carros da
PoUcia Rodoviária estavam
em Guapimirim, Início da ser-
ra, no Posto Garrafão e no
Soberbo, onde foi instalado
um telefone.

Os motoristas receberam
orientação para percorrer a
serra com os faróis acesos, de-
vido à neblina, e dirigir com
cautela nas curvas, para evitar

Como o Presidente Figueiredo deter-
minou que toda a assistência seja dada
ao menino, o Ministro da Saúde Waldir
Arcoverde ordenou a importação do Ins-
tltuto Pasteur de toda a série de A a F do
soro contra o botuUsmo. Até as 15 horas
de ontem as vacinas ainda não tinham
chegado.

Processo
Otamlr disse que, depois de tudo apu-

rado, verá quais as medidas que tomará,
porque agora nâo sabe a quem acusar
pelo o que aconteceu com seus filhos.
Informado de que o Ministro da Saúde
mandou retirar do mercado o patê da
Sadia, afirmou que isto significa que "há
uma prova concreta de alguma coisa".

Disse.também que Ronaldo está-se
recuperando. Quer que permaneça no
CTI por mais 10 dias "para preservar seu
estado psicológico". Ontem, pediu para
levarem o seu violão e que o pai lhe dê de
presente uma bicicleta. Ainda náo sabe
da morte da irmã. O pai lhe diz que
Edilanea está Internada em outra enfer-
mana O Dr Paulo Magalhães explicou
que, na maioria dos casos, as vitimas de
botulismo, depois de recuperadas, levam
vida normal.

Xarope e analgésico são alucinógenos
Belo Horizonte — A Secretaria de

Vigüância Sanitária do Ministério da
Saúde não está cumprindo solicitação
do Conselho Federal de Entorpecentes
para colocar sob receita médica a venda
do xarope Pambenyl e do analgésico
Optalidon, que vêm sendo consumidos
por grande número de jovens como boli-
nhas, com risco para a saúde — denun-
cia, em relatório ao Confen, o farmacolo-
gista José EUas Murad, diretor da Facul-
dade de Ciências Médicas de Minas e
membro do Conselho.

Disse que o Ministério da Saúde de-
terminou a retirada da constituição do
Pambenyl, fabricado pelo laboratório
Parke Davis, do antialérgico Benadryl, o

que na sua opinião é uma atitude estra-
nha, Já que o xarope, para tosse, conti-
nua ainda com sua fórmula incluindo a
codeina, narcótico, e a pseudo-efedrina,
estimulante que prejudica a saúde, pro-
vocando desUgamento ambiental, corro-
são da mucosa bucal e estomacal e debi-
Udadé dos dentes.

Receita
Na opinião do professor Murad, a

única solução é colocá-los sob receita
médica, sujeita â retenção nas farmà-
cias. Citou, como exemplo, o caso do
Mandrix, que em 1976 passou a ter recel-
ta exigida, o que fez baixar o consumo

Feijão desprende gás e mata meninos
Salvador — Asfixiados pelo monóxi-

do de carbono desprendido de uma fei-
joada que a mãe deixou queimar distrai-
da, morreram na madrugada de ontem
os irmãos Luis uarlos. de 16 anos, Paulo
Sérgio, de 14, e Silvano de Jesus Nasci-
mento, de 11. A mae. Maria de Jesus
Nascimento, foi internada em estado
grave no Pronto-Socorro do Hospital
Getúlio Vargas, em Salvador.

Os três, agonizantes, foram encontra-

dos pelas irmãs Elizete e Maria de Lour-
des, que voltaram de uma festa por volta
de 5h da manha. Viram os irmãos e a
mãe estendidos em lugares diferentes do
barraco, no bairro popular de Cosme de
Farias, como se procurassem uma saída.
O barraco, de quatro quartos, nâo tem
janela.

No Pronto-Socorro, as moças conta-
ram que ainda havia um forte cheiro de

Temporal mata e
desabriga em Minas

Belo Horizonte — Uma
criança se feriu e 19 pessoas
ficaram desabrigadas devido à
forte chuva que caiu ontem
durante duas horas nesta Ca-
pitai. Os três grupamentos de
incêndio do Corpo de Bombei-
ros atenderam mais de 30 cha-
mados entre 13h e 16h, a maio-
ria por inundações de casas e
apartamentos.

Segundo a Coordenadoria
Estadual de Defesa CivU, um
temporal em Campo Belo, a
235 quilômetros de Belo Hori-
zonte, provocou o desllzamen-
to de um aterro, que obstruiu
uma ponte. Várias ruas foram
inundadas e, numa delas, a
água invadiu praticamente to-
das as casas. Mesmo assim,
não há desabrigados.

mensal de 16 milhões de comprimidos
para 16 mil.

Denunciou ainda que muitos donos
de farmácia continuam vendendo o
Pambenyl e oferecem, junto, um vidro de
Benadryl, para que o medicamento con-
tinue oferecendo os mesmos efeitos alu-
cinógenos, quando consumido em exces-
so. Afirmou que pequenas farmácias de
Belo Horizonte chegaram a vender, em
três meses, 9 mil frascos de Pambenyl e
55 mil comprimidos de Optalidon. Se
fossem vendidos para terapêutica nor-
mal, o consumo seria de apenas 100
frascos e 1 mil comprimidos no mesmo
período.

Na Capital, o Corpo de Bom-
beiros atendeu 25 chamados
nos bairros da Serra, Nova
Granada, Nova Cintra e Na-
ções Unidas. Neste último, o
desabamento de um barracão
feriu uma criança, levada por
vizinhos para o Pronto Socor-
ro. No 3o OI foram registradas
três ocorrências, nos bairros
Venda Nova, Nova América e
na VUa Brasília.

O fato mais grave foi no balr-
ro Santa Maria, onde o desaba-
mento de três barracos desa-
brigou 19 pessoas de três famí-
Uas. Dezesseis foram recolhi-
das à casa de parentes e três
ao Abrigo São Paulo. O 2° GI
atendeu ainda a um caso de
Inundação no bairro indua-
trial

Geraldo Vlota
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feijão queimado na casa, quando chega-
ram. Os meninos foram levados ao nos-
pitai, onde morreram pouco depois. Este
é o segundo caso semelhante acontecido
em Salvador nos últimos cinco meses. O
primeiro foi no bairro do Rio Vermelho,
onde também morreram três crianças.

Maria de Jesus Nascimento mora no
barraco, sem janelas, enquanto terrnina
a construção de outra casa.
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Informe JB
Ser ou não ser

Quase dois anos morto fisicamente,
só agora, com a incorporação do PP
ao PMDB, o Senador Petrônio Portella
morre politicamente. Até a sigla do
partido, os pês tirados do seu nome,
.desaparece.

Para registrar com maestria ofenô-
meno, falta um Jorge Amado que es-
xrevesse a Morte e a Morte de Petrônio
Portella, um romance de ficção políti-
ca, baseado na mais evidente reali-
dade. a ¦ ¦

Ou então uma paródia de Hamlet,
4josto que o PP sempre viveu na dubie-
¦dade do personagem de Shakespeare:
entre ser ou não ser Partido confiável
do sistema. Na cabeça do príncipe da
Dinamarca, como no corpo do PP,
habitavam dois reis. E, no coração,
uma Ofélia pálida, franzina, sem von-
tade de Poder. Nem faltam à paródia
hamletiana os histriões que o príncipe
convida para representar a farsa. A
¦farsa onde um rei morre pelo ouvido.

¦ ¦
Tampouco falta final idêntico, em

¦que morrem os dois cabeças do reino e
este — mesmo sendo o reino podre da
Dinamarca — é herdado pelo guerrei-
ro Ferrabrás.

Uma pequena mudança na trama
¦de Shakespeare, no entanto, se faz
¦necessária. A célebre frase de Hamlet
a Horácio, seria dita ao cair do pano
pelo Deputado Thales Ramalho, com
os olhos voltados para o futuro:

— Há mais entre o PDS eoPP (isto
é, o Palácio do Planalto) do que des-
confia a nossa vã política de oposição
consentida.

Sobrevivência
O Instituto Brasileiro de Desènvol-

vimento Florestal realizará em 1982
um censo de capivaras e jacaré no
Pantanal matogrossense.

O censo faz parte de plano de mane-
jo e aproveitamento econômico dessas
espécies na área do Pantanal.

¦ ¦
Capivaras e jacarés estão assusta-

dos. Se os tecnoburocratas apareces-
sem no Pantanal munidos de fuzis e
espingardas, não temeriam tanto. Es-
tão acostumados a safar-se dos caça-
dores.
• Mas os homens vão armados com
um plano econômico preparado pela
fina flor da tecnoburocracia.

Poucos sobreviverão.
Convites
¦ O Sr Roberto Saturnino continua
•sendo o candidato do PMDB ao Go-
•vemo do Estado. Pelo menos até de-
¦pois do carnaval, quando, em conven-'ção conjunta, PMDB e PP homologa-
¦rem a incorporação. Aí entáo a situa-¦ção mudará na seção fluminense do
Partido que então surgir com o nome
tie PMDB.

Até lá, e com vistas à mudança, o
Senador pelo Estado do Rio será con-
Vidado a ingressar no PTB para com-
por a chapa com a Sra Sandra Cavai-
bânti e no PDT, para compor a chapa
com o Sr Leonel Brizola.

Em ambos os casos para ocupar
uma legenda de candidato a Senador.

¦ ¦ ¦" O Senador Saturnino permanece"em 
Washington e continua firme em

sua decisão de só candidatar-se ao
içargo de Governador.

Se não puder, volta para casa.

Coágulos
Nos dias que precedem os feriados

longos, como as vésperas do Natal na
semana passada, e as vésperas do fim
do ano, nesta semana, o tráfego do Rio
de Janeiro fica mais difícil — quase
impossível. Ninguém respeita as re-
gras, há um frenesi irritante que impe-
le os motoristas em direção do nada, e
o calor contribui para tornar todos
rnais 

"tensos e mais nervosos.
- Tudo seria mais fácil, se a polícia
proibisse o estacionamento para carga
è descarga de caminhões, em horário
útil, nas vias de grande movimento.

¦ ¦ i
Atrás de cada caminhão estaciona-

tío irregularmente forma-se um verda-
deiro coágulo de tráfego, impedindo a
circulação livre pelas artérias. Nin-
guém anda e todo mundo sofre.

Basta um pouco mais de atenção e
repressão aos transgressores, para que
a situação do trafego melhore — e
muito, para todos.
Naufrágio

De um velho e aposentado político
do PSD da Bahia, referindo-se às ma-
nobras realizadas pelos Srs Ulisses
Guimarães e Tancredo Neves, no co-
mando do PMDB e do PP:
Ü — Estou estranhando. Ambos fo-
ram alunos da melhor escola de nave-
gação do PSD, especialistas em mar

MINISTRO SIMONSEN NA TORRE RIO SUL D Avelar faz apelo

revolto e agitado. E agora, nessa cal-
maria, náo conseguem colocar os na-
vios em posição de combate?

¦ ¦ ¦
Para o referido político o PP foi

posto a pique pela própria tripulação.
E no barco do PMDB náo há lugar
para náufragos.

Confusão
Historiadores cada vez mais

curiosos com o processo de incorpora-
çáo do PP ao PMDB descobriram que,
se realmente realizar-se, ela vai formar
a mais heterogênea frente política que
jamais surgiu na história do Brasil.

Terá políticos cassados em 1964;
Ministros de Governos revoluciona-
rios como o Sr Severo Gomes; Gover-
nadores biônicos como os Srs Roberto
Santos e Jaime Canet.

Vai do MR-8 aos liberais, de empre-
sários a tecnocratas, de senadores bio-
nicos a dissidentes da Arena que não
encontraram lugar no PDS.

¦ ¦ *
Diante do quê não se entende o

veto ao Sr Jânio Quadros.
Confuso por confuso — um pouco

mais de confusão não faria mal.
Férias

Com o vazio político em Brasília
provocado pelas festas do final do ano,
o noticiário político se desloca para os
Estados, onde os parlamentares pas-
sam o Natal e o Ano Novo visitando as
bases, e com a família. Um jornalista
em Salvador telefonou em busca de
informações. Primeiro ligou para o
Deputado Afrísio Vieira Lima, vice-
líder do PDS e presidente da Comissão
de Constituição e Justiça. Do outro
lado da linha, a resposta: "Ele está na
praia."

O repórter então discou o número
do Senador Lomanto Júnior. O pró-
prio atendeu e ouviu a primeira per-
gunta:

Senador, como o senhor vè a
possível reabertura dos prazos de filia-
ção partidária?

Desciúpe, estou dando assistên-
cia à família e não tenho lido os jor-
nais. Vou para Brasília na próxima
semana e lá converso sobre o assunto.

O jornalista insistiu, perguntando
sobre a sugestão do Deputado Fernan-
do Lyra para um entendimento direto
da Oposição com o Governo. Mas o
Senador fulminou:
/ — Minha mulher está na porta, gri-
tando por mim. Estou de saída.

¦ ¦ ¦
Entende-se porque a direção do

PDS quer aprovar o pacote eleitoral
por decurso de prazo.

Pelo telefone
Sábado passado um contribuinte

dos cofres federal, estadual e munici-
pai — e daqueles que pagam gordos
impostos, não só como pessoa física,
mas também como jurídica — feriu-se
na praia. Sua cadeira de alumínio e
lona quebrou e ele desabou sobre a
areia, sofrendo um arranhão na queda.
Ferimento leve, que pedia apenas de-
sinfetante e esparadrapo. /

Estava em Ipanema, Posto 12: diri-
giu-se ao posto de salvamento. Lá não
encontrou nada, nem água para lavar-
se. Incrédulo, perguntou ao salva-
vidas:

No caso de um acidente grave, o
que fazem como primeiro socorro?

Resposta:
Compramos uma ficha e vamos

ao orelhão pedir ajuda pelo telefone.
¦ ¦ ¦• Nào seria o caso de substituir os

postos de salvamento por cabines tele-
fònicas?

PT na Bahia
No encontro regional do Partido

dos Trabalhadores na cidade de Feira
de Santana, o PT definiu a sua lista de
candidatos para disputar o Governo
da Bahia e formar bancadas na Cama-
ra Federal e na Assembléia Legisla-
tiva.

Dos 17 nomes escolhidos "pela re-
presentatividade que possuem junto à
massa trabalhadora", nenhum exerce
mandato político, nem mesmo de ve-
reador.-

¦ ¦ ¦
Na lista tríplice que o PT mandará

à sua convenção para escolha do can-
didato a Governador da Bahia, estão
os nomes do presidente do Shídiquí-
mica, Nilson Bahia, do ex-dirigente da
Confederação Nacional dos Trabalha-
dores na Agricultura (Contag), José
Novais.

Mesmo com o pacote e a incorpora-
çáo do PP ao PMDB, o PT não perde
as esperanças. E se considera em si-
tuaçáo melhor do que o PTB, que
ainda não encontrou um nome que
queira assumir o Partido no Estado.

Lance-livre
No começo do ano o Deputado Flá-

vio Marcillo inaugura sua nova resi-
ciência no Lago Sul. É o primeiro imó-
yel a ser construído na nova área de
Brasília, denominada Setor de Habita-
çáo Individual Sul (SHIS). O projeto é
do arquiteto Oscar Niemeyer qué o
ofereceu como presente ao deputado
cearense. 

';
O Governador Francelino Pereira

aproveita este final de ano para des-
cansar. Durante o ano ele visitou cer-
ca de 500 dos 722 municípios minei-
ros. A passagem de ano, do Governa-
dor com a família, será em Araxá.

Embarcou para Paris o professor
Tarcísio Padilha. Foi participar da
reunião da Federação Internacional
de Sociedades de Filosofia, da qual é
vice-presidente para a América Lati-
na. Durante o encontro será discutida
à programação do órgão para 1982.

Na agenda do Ministro Mário An-
dreazza, para o primeiro dia útil de
82: reunião com o Ministro Delfim
Neto. Os dois Ministros vão discutir
dois assuntos: cotas de importação
para a Suframa (Zona Franca de Ma-
naus) e recursos para o Finor 9previs-
tos para CrS 100 bilhões).

Do vice-presidente da Federação
das Indústrias de Minas Gerais, Nan-
sen Araújo: "Nada há mais necessário
do que o supérfluo."

Acompanhado dos jornalistas Carlos" Alberto Wanderley e Haroldo Costa, do
índice Banco de Dados, o ex-Ministro Mário Henrique Simonsen visitou durante três
horas, na última terça-feira, a Torre Rio Sul.

• Presentes, também, o Cel Gustavo Borges, Diretor-Presidente da empresa
PERT, que fez toda a projeção da parte de proteção e segurança da Torre Rio Sul, e o
eng° Domingos Resende, coordenador técnico da Empreendimentos Imobiliários
Capri, entre outros diretores da empresa. —

Após a longa visita o ex-Ministro Simonsen colocou no livro dos visitantes
ilustres da Torre Rio Sul os seguintes comentários:"A Torre Rio Sul é uma obra-prima de construção civil nacional. Só um
empresário com a tenacidade e a capacidade de José Luiz Moreira de Souza seria
capaz de conceber e executar esta obra".

A Torre Rio Sul será entregue aos seus usuários no próximo dia 28 de fevereiro

Governo mineiro quer
legalizar terras de mais
de 100 mil posseiros

Belo Horizonte — Por constatar que existem, em
Minas, cerca de 100 mil pequenos proprietários de
terras em situação irregular, a Secretaria Estadual de
Planejamento está realizando um programa para
legitimação de terras para os pequenos lavradores,
com o apoio de várias dioceses. Já são 2 mil 330
beneficiários, em áreas onde a grilagem é cada vez
mais freqüente, mas o programa pretende abranger
todo o Estado, com as custas processuais de graça
para os agricultores.

Segundo o Secretário Paulo Haddad, as áreas já
beneficiadas — Norte e Nordeste do Estado — foram
escolhidas para dar inicio ao programa devido ao
assentamento de terra historicamente irregular só
com a ocupação, sem o processo de legitimação. São
áreas de 10 a 30 hectares, de famílias com nível de
informação precária;"onde estão projetos de reflores-
tamento e plantios para exportação, ficando a posse
ameaçada, surgindo daí o conflito", explicou o Secre-
tário.

O Governador de Pernambuco,
Marco Maciel, não acredita que o Go-
verno remeta ao Congresso nova men-
sagem estabelecendo a sublegenda
para Governador. E explica: "O Go-
verno sofreu duas derrotas e nâo vai
querer ter a terceira." O Governador
esquece que nas duas derrotas (suble-
genda e previdência social) o PDS não
fechou questão, permitindo que depu-
tados do Partido votassem contra os
projetos.

Ao ver o Senador biônico Murilo
Badaró despedir-se dos colegas no
Congresso, político mineiro comentou:"Ele só é bom de votos de Feliz Ano
Novo."

Em relatório enviado ao Governa-
dor Paulo Maluf, o Secretário de Ne-
gócios Metropolitanos, Silvio Fernan-
des Lopes, informa que o metrô de
São Paulo permitiu que o pais econo-
mizasse em 1981 27 milhões de litros
de gasolina e 17 milhões de litros de
óleo diesel.

Apesar dos esforços do Governo do
Distrito Federal, através do seu De-
partamento de Turismo, para transfqr-
mar Brasília numa cidade animada,
durante o Natal o êxodo ainda foi
grande. A maior parte dos ministros
de Estado passou as festas em seus
estados.

USUCAPIÃO

Disse que o programa está
abrangendo áreas de usuca-
pião onde os posseiros estão
até há 15 anos, o que gera
conflito somente entre mora-
dores de uma mesma gleba. "O
problema é diferente de re-
giões como a Amazônia e o
Araguaia, onde nào existe um
assentamento definitivo, e es-
tá enquadrado no programa
de apoio à melhora nutricional
para famílias de baixa renda",
afirmou.

Sua execução é feita com o
apoio técnico da Ruralminas e
de sindicatos de trabalhadores
rurais. Estima-se qüe a área
média por beneficiado seja de
29,15 hectares, a custo pago
pelo Prodecom de Cr$ 650 por
hectare, participando o pro-
prietário também com Igual
quantia. O Prodecom, a preços
de setembro de 1981, já aplicou
mais de CrS 8 milhões.

Segundo Paulo Haddad, a
seleção dos candidatos é feita
pelos sindicatos rurais. Levam
a relação ao Prodecom, que
entra em contato com a Rural-
minas, órgão executor, que no-

meia um advogado para acom-
panhar o caso. São enviados
técnicos à localidade para rea-
lizar pesquisa histórica da
ocupação da área.

O Secretário de Planejamen-
to de Minas disse que as áreas
beneficiadas de cerca de 30
hectares tendem a diminuir,
pois nos locais onde o progra-
ma está atuando predominam
a pecuária e o cerrado. Nas
outras regiões do Estado —
Zona da Mata e Sul—as áreas
serão reduzidas. A previsão é
de que, em 1982, os beneficia-
rios serão cerca de 2 mil famí-
lias, englobando aproximada-
mente 56 mil hectares. Consi-
derando o pequeno proprietá-
rio o que ocupa áreas de zero a
50 hectares, Minas tem 400 mil
agricultores deste tipo.

— Principalmente no Vale
do Jequitinhonha e Mucuri, a
Igreja está bem próxima do
nosso trabalho. Ela estimula a
formação dos sindicatos e a
conscientização de seus mem-
bros, funcionando como uma
espécie de um ponte para os
órgãos governamentais — res-
saltou Paulo Haddad.

Prefeito de Salvador não
cederá à pressão de
empresas de transporte

Salvador — "Se os diretores pensam que com
esta atitude vão conseguir abrandar as exigências
das Prefeituras estão enganados, porque as regras do
jogo vão continuar", reagiu o Prefeito Renan Baleei-
ro, ao saber que as duas maiores empresas de trans-
porte da Capital — Vibemsa e Beira Rio — estão à
venda em virtude dos prejuízos com o quebra-quebra
de agosto e depredações que continuam isolada-
mente.

As exigências a que se referiu o Prefeito represen-
tam basicamente a determinação municipal de mui-
tar as empresas — e muitas penas já foram aplicadas
— que não colocarem ônibus em número suficiente
nas ruas entre 4h e 6h da manhã, horário em que
vigora a chamada tarifa Superpovão, a Cr$ 10 para
qualquer linha. Os empresários reagiram à tarifa e às
multas.
IGUAL OU MELHOR

Apesar da declaração, Re-
nan Baleeiro disse ser normal
a decisão dos diretores das em-
presas — pertencentes a um só
grupo — porque trata-se de"um ramo de negócios como
qualquer outro e se eles que-
rem mudar de atividade a op-
ção é deles". Afirmou, no en-
tanto, que a prefeitura vai
acompanhar de perto a transa-
çáo, procurando saber quem
sáo os compradores, cadastros
e possibilidades.

Segundo o Prefeito, que as-
sumiu no inicio de novembro
em substituição a Mario Ker-
tesz e assinou, como um dos
seus primeiros atos adminls-

trativos, decreto reduzindo o
preço das passagens de ôni-
bus, o importante é "preservar
os interesses da população. A
nós náo interessa quem náo
tenha condições de prestar um
padrão de serviços igual ou
melhor do que o que é presta-
do hoje pelas empresas".

As duas empresas Já autori-
zaram um corretor para nego-
ciar o patrimônio ao preço de
Cr$ 5 bilhões e 22 grupos do
Centro-Sul já foram procura-
dos. O corretor, Walter Mala,
acredita que, dentro de pouco
tempo, as garagens e os mais
de 400 veículos que as conces-
sionárias têm estaráo ven-
didos.

Murilo acha
que empregos
crescem em 82

São Paulo — O Ministro
do Trabalho, Murilo Mace-
do, garantiu ontem que
nâo haverá em 1982 pro-
blema de desemprego no
país e que a política sala-
rial será mantida, e disse
que "em time que está ga-
nhando náo se mexe". Ad-
mitiu ainda que o número
de desempregados no pais
é de 2 milhões 500 mil pes-
soas.

Murilo Macedo passou
as festas de Natal em São
Paulo, e hoje deverá seguir
para Brasília. Salientou
que "o ano de 1981 foi bom
e se conseguiu manter a
política salarial de reajus-
tes semestrais intacta. Es-
ta política salarial foi res-
ponsável pela maior paz
social".

SEM GREVES
O Ministro garantiu que

a política salarial foi' res-
ponsável pela ausência de
greves em 1981.

— Não havia o que rei-
vindicar em termos de me-
lhores salários, porque a
política sempre adequou
os ganhos à inflação. Se
não houvesse uma política
deste tipo, o sacrifício do
trabalhador seria maior e
teríamos até intranqüili-
dade social. Os sindicatos,
ao invés de reivindicarem
questões relacionadas ao
salário, passaram para ou-
tros tipos de reivindica-
ções — disse.

Explicou ainda que o de-
semprego no Brasil foi
preocupante em 1981. "Sa-
bemos que todos países
tèm um percentual de pes-
soas desempregadas. Há
até o desemprego friccio-
nal, isto é, a transição de
uma pessoa de um empre-
go para outro. O nível de
desemprego no país é tole-
rável".

Tivemos um aumento
de desemprego em 1981. O
aumento ocorreu princi-
palmente em São Paulo,
Rio de Janeiro e Belo Hori-
zonte. Foram 300 mil pes-
soas desempregadas nes-
tas regiões, nos deixando
preocupados. O número de
desempregados total no
país é de 2 milhões 500 mil
pessoas.O meu plano de emer-
gència para o caso pratica-
mente foi liberado agora,
pois o Conselho Monetário
Nacional aprovou verba
para o BNH em valor supe-
rior a Cr$ 1 trilhão para a
construção de casas no
pais. Isto vai auxiliar a em-
pregar muita gente. Em
1981, foram aplicados Cr$
200 bilhões. O Ministro
Mário Andreazza também
é um homem preocupado
com a questão social, um
batalhador — disse.

— Imagino que o ano de
1982 será melhor em ter-
mos de emprego. Há tam-
bém outra decisão do Con-'
selho Monetário Nacional
que permite financiamen-
to com prazos maiores nas
vendas de bens de consu-
mo durável. Tudo isto vai
auxiliar a criar novos em-
pregos.

"por nova consciência1
em favor da família""*

Salvador — "No atual momento, para milhares. ¦
de criaturas, o Sacramento perdeu a sua sacralidade, ..
a nota de santidade institucional, seu caráter de".
indissolubilidade, seu papel fundamental na vida da
sociedade", afirma o Cardeal D Avelar Brandão Vile-''
Ia, Arcebispo-Primaz do Brasil, na sua predica domi-
meai, em que faz "um veemente apelo para que se crie ,
uma noVa consciência em favor da família".

D Avelar lembra que o Natal é uma festa da
família, e a instituição do casamento passou a ser _,
contestada "em sua imagem de matrimônio monogà-
mico e indissolúvel". Acentua que, "sem a censura "t
mais firme da sociedade, que se tornou permissiva e
libertária, o casamento encontra mais razões e pre-

• textos para sofrer dissolução do que estímulos sérios ;,
para continuar alimentando a unidade com sacrifício
e amor". q

"Idéias novas" />
É esta a predica do Cardeal:"O Natal é a festa da família. Deus, feito criança,

entra no aconchego do lar. ¦>
Penetra no mistério da vida humana e participa ..

de seu drama. ,g
Destarte, o Natal exige de nós uma reflexão sobre .-

o problema da família, no mundo contemporâneo. çNão se pode negar que os critérios mudam a
realidade e a realidade finda consagrando determina-
dos padrões outrora Inaceitáveis.

Aqui está um grave perigo, alimentado pelas 
'•*

comunicações. O pensamento de alguns, a respeito'»
do matrimônio, se impõe e a circulação de idéias
novas vai gerando fatos novos que se alastram de tal 'V
modo que nos parecem verdadeiros e definitivos.

Assim é que o homem avança ou recua, segundo a
natureza e a qualidade do teor de vida que admite e
proclama.A família estabelecida e consagrada passou àr !
ser contestada em sua imagem de matrimônio mono-Iu
gâmico e indissolúvel e as brechas foram crescendo e
se avolumando tempestuosamente. No atual momen-''
to, para milhares de criaturas, o sacramento perdeu a
sua sacralidade, a nota de santidade institucional,
seu caráter de indissolubilidade, seu papel funda-
mental na vida da sociedade. Encarado como um
encontro sem compromissos, já leva consigo o espec-
tro da desunião. Considerado como instrumento de
prazer, esgota-se com facilidade, quando as paixões,
se acalmam ou se enfraquecem.

Sem a censura mais firme da sociedade, que se
tornou permissiva e libertária, o casamento encontra "
mais razões e pretextos para sofrer dissolução do que
estímulos sérios para continuar alimentando a unida- ¦"'*
de com sacrifício e amor.

Mas, será que a família deve ser julgada pelas
fases de decadência moral dos povos, ou é uma
instituição que deve ser preservada, porque defende a "
nobreza do ser humano e sustenta e ilumina o edifício
da sociedade? . inNeste Natal, quantas defecções se registraram, .
a contar do outro Natal, no decorrer de um ano?,^
Quantos homens se sentiram abandonados por suas,'"
esposas? Quantas esposas foram traídas por seus
maridos?

O "prometo" solene do dia das núpeias passou a.'...
ser uma palavra morta, uma atitude hipócrita? 

'/j.
Há, sim, casos dolorosos que explicam, numa-,;'.

namente falando, o fenômeno das famílias incomple-,'^
tas. Mas, aqui, já não falamos das exceções dignas. \
pelo menos de compreensão e pena, ao mesmo tem-
po. Referimo-nos às situações claras de falência dos
compromissos por irresponsabilidade e despreparo-
para as difíceis funções da família. Fazemos um'
veemente apelo para que se crie uma nova conscièn-
cia em favor da família. E que este Natal reaproxime,
os que estavam afastados, afervore os tíbios, renove ,,„
as famílias em crise. A Igreja e a Pátria precisam de :
famílias dignas, santas e responsáveis. m

Senhor, vós qulsestes viver em família e sentis-
tes o calor humano de um lar, onde o trabalho e a H
oração se completavam. Restabelecei os lares tristes ¦
e frios em ambiente alegre e afetuoso, para o próprio
bem da Humanidade. „«,

^lp'
ONDE COMPRAR CARTÕES

DE SAUDAÇÕES
E AGENDAS UNICEF:

ESCRITÓRIO DO UNICEF
Rua México, 21 — Grupo 902"STANDS DE VENDAS"
1) Rachel Presentes
Rio Sul Shopping Center — 2o andar
Av. Lauro Müller, 116 — Botafogo
2) Barraca na Pça. N.S. da Paz — IPANEMA
3) Barraca na Pça. Serzedelo Correia — COPACABANA
4) Barraca no Largo do Machado — CATETE
5) Barraca na Pça. Saens Pena — TIJUCA
6) Barraca no CALÇADÃO da Av. Edgard Romero, em

frente ao n° 64 — MADUREIRA
7) Barraca no CALÇADÃO da Rua Dias da Cruz, em

frente ao n° 92 — MEIER
8) Barraca nas proximidades do Metrô —

LARGO DA CARIOCA

GUINDASTES
VEICULARES

MADAL
• VENDAS

• PEÇAS
• A. TÉCNICA
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S. Rangel _B
R. Gon. Corroía • Castro. 305
Jardim América • RJ
Tal.: 371-1619 • 371-7233

ftPastoral faz cartilha
sobre sindicalismo

Belo Horizonte — A Comissão Pastoral da Terra (CPT)
já pôs à venda a cartilha Construindo a CUT (Central Única
de Trabalhadores), na qual analisa o movimento sindical nos
últimos dois anos. Aflrrna que "o Govemo brasileiro amarrou
o movimento sindical dos trabalhadores ao Ministério do
Trabalho".

A cartilha também classifica o presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo de "pelego", e critica a
atuação da Confederação Nacional dos Trabalhadores
(CNT). Segundo a assessora jurídica da Comissão Pastoral da
Terra de Minas, advogada Maria Ruth Laranjo. a cartilha,
embora concluída no final de setembro, teve circulação
restrita em Goiânia, onde fica a sede da CFT. Com tiragem
de 3 mil exemplares, é vendida a Cr$ 30.

Documentos
O cartilha traz os documentos do encontro de trabalha-

dores em João Monlevade, Minas, em fevereiro do ano >
passado; de São Bernardo, em Julho de 1980; de Vitória, em
junho deste ano; e da Conclat, em agosto passado. Ruth
Laranjo declarou que o objetivo é levar ao homem do campo >¦:.-
a consciência do que está sendo feito pelos movimentos de .<¦¦¦
trabalhadores urbanos: «'i

Isto para que os lavradores também participem —'M
disse. — Os dois devem caminhar juntos, o homem do campo ''
náo está participando no nível que devia — afirmou a'"•
advogada. Na Introdução, a cartilha, que é ilustrada, afirma '"'

que a "prisão" do movimento sindical dos trabalhadores ao ""'
Estado impede os sindicatos de cumprirem suas legitimas' ¦-
atribuições em defesa da classe.

"Hoje em dia" — ressalta a cartilha — "os sindicatos, ,.
as federações e as confederações são como departamentos do ' J_
Ministério". E acrescenta: "O esforço, á luta, a presença de-
muitos trabalhadores, tanto do campo como da cidade,
dentro destas mesmas entidades, fez com que, apesar de '•'"

atrelados ao Estado, comecem a conquistar espaços de ;¦'"
autonomia e garantam boa parcela de liberdade para cami- -
nhar, coordenar e garantir a caminhada da libertação da ;"
classe trabalhadora". "

De acordo com a cartilha, do esforço para libertar "o ....
sindicalismo brasileiro", dando-lhe autonomia de atuação,.,
surgem os encontros de trabalhadores de Monlevade, Vitória,
São Bernardo e Conclat, dos quais apresenta as principais
conclusões, ressaltando a desvinculação dos sindicatos rela-:.....
tivamente aos partidos políticos. '•^j

freiras denunciam
ataque a índios

Belo Horizonte — Em documento encaminhado à presi-
dêncla da CNBB e ao Ministério do Interior, a Comissão ffl
Pastoral de Direitos Humanos desta arquidiocese denunciou.¦;"
demarcações arbitrarias, pela Funai, de terras dos índios stó
tapirapés, tribo tupi do Nordeste de Mato Grosso, em benerl-
cio de empresários paulistas que exploram a fazenda de ;.;,
Tapiraguaia, cujos posseiros estão sendo mobilizados contra w
os Índios.

A denúncia foi levada a Belo Horizonte pelas Irrnãzinhas
de Jesus, que trabalham com os Índios tapirapés desde 1952 e
moram em um convento de Roças Novas, Município de
Caeté. O documento é acompanhado por uma carta do
Conselho Indlgenista Missionário (Cimi), na qual é dito que a
tribo nâo aceita a redelimitação de sua terra e que as freiras
estão sendo acusadas pela Funai de terem insuflado os
índios.

Conflito iminente
— É iminente um conflito armado entre fazendeiros,

posseiros e índios, na área. Quem dispõe das armas são a
Polícia Militar enviada para a região e os fazendeiros que
procuram Jogar os posseiros contra os índios — afirma o
Cimi.

Segundo o Conselho Indlgenista Missionário, est* em
Jogo a sobrevivência de todo um povo do Município de Santa
Terezinha, Nordeste de Mato Grosso. No inicio do século, diz
o Conselho, os índios eram 1 mil 500; em 1950 era 50; hoje são
180 pessoas em luta pela sobrevivência.

»»l
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Egito vai processar
por corrupção viúva
e irmãos de Sadat

Cairo — O julgamento
do milionário e ex-parla-
mentar egípcio, Rashad
Osman, atuou como o es-
topim de uma ampla
campanha anticorrup-
çáo promovida pelo Go-
verno do Presidente Hos-
ni Mubarak e da qual não
escaparam nem mesmo
dois irmãos e a viúva do
Presidente Anwar Sadat.

Condenado a um ano
de prisão e tendo confis-
cados todos os seus bens,
Osman ameaçou denun-
ciar os que "corrompem
a vida política", "rouba-
ram do povo" e "aconse-
lh^mm mal" Sadat. Em
outro processo, Jihan Sa-
dat foi intimada a entre-
gar uma declaração de
todos os bens adquiridos
a partir de 1977, devido
às suspeitas de que te-
nha levado altas comis-
soes na compra de limu-
sines para o Governo.

PROTEÇÃO CARA

O ex-parlamentar, con-
denado por enriqueci-
mento ilícito, evasão de
impostos e tráfico de dro-
gas, acusou o irmão do
Presidente Sadat, Esmat
Sadat, de obrigar os co-

merciantes do porto de
Alexandria a lhe dar di-
nheiro em troca de pro-
teção.

Osman mencionou ain-
da os nomes de um mi-
nistro, um subsecretário
de Estado e do ex-Gover-
nador de Alexandria,
Abu Thaleb, um dos
principais empresários
do pais.

Jihan Sadat é suspeita
de ganhar dinheiro com a
venda das limusines, ne-
gõcio supervisionado pe-
Io Banco Social de Nas-
ser, instituição oficial
presidido na época por
Ibrahim Lufti, atual Go-
vernador de Gizan, que
também está sob investi-
gação.

O Presidente Hosni
Mubarak prometeu em
seu discurso de posse a
14 de outubro usar a"afiada espada da lei"
contra todos os culpados
de corrupção. Comentan-
do os novos aconteci-
mentos na campanha,
disse:

— O caso agora está
nas mãos da justiça. Não
interferirei no processo
judicial

-França prende 9 da Conexão Chinesa

Mujahedin exorta
iranianos

Londres — A organiza-
ção esquerdista Mujahe-
din exortou os trabalhado-
res iranianos a participar
de uma greve de protesto
contra o regime do aiatolá
Khomeiny, informou o es-
critório do líder da organi-
zação em Paris, Massoud
Rajavi

A nota lembra que o Mi-
nistro do Trabalho irania-
no, Ahmad Tavakoli, can-
celou recentemente os be-
neficios sociais e advertiu
que demitirá todos os em-
pregados que se rebela-
rem. Rajavi ressaltou que
foram as greves decreta-
das no final de 1978 que
acabaram derrubando o
Xá Reza Pahlavi em feve-
reiro do ano seguinte.

CONTA NO BANCO

O Governo iraniano ini-
ciou negociações secretas
com os Estados Unidos pa-
ra modificar o acordo que

a greve
prevê o pagamento de in-
denizações às empresas
prejudicadas com as na-
cionalizações e rompimen-
to de contratos após a vitó-
ria da revolução islâmica.
O acordo, assinado na oca-
sião da libertação dos 52
reféns americanos, deter-
mina a abertura de uma
conta de 1 bilhão de dóla-
res no Banco da Inglaterra
para atender às reclama-
ções mais urgentes.

Segundo o ex-presidente
do Banco Central do Irã,
Ali Reza Nobari, Teerã rei-
vindica o adiamento de ai-
guns pagamentos. Os pedi-dos de indenização são es-
timados de 3 bilhões a 4
bilhões de dólares, quantia
de que o Governo iraniano
não dispõe no momento.

O Irã enviará ao exterior
25 delegações "para divul-
gar a mensagem da revolu-
ção islâmica" e expor fotos
da guerra contra o Iraque,
informou a agência oficial
de notícias Pars.

Paris — A polícia francesa pren-
deu nove chineses, procedentes de
Hong-Kong, quando faziam entrega
de 10 quilos de heroína excepcional-
mente pura para um dos principais
traficantes franceses cujo nome não
foi revelado. Eles fazem parte da
Conexão Chinesa, a organização que
substituiu a Conexão Francesa des-
baratada em 1972 pela polícia france-
sa com a apreensão de 425 quilos de
heroína.

Os policiais investigaram as ope-
rações do grupo durante cinco meses
levantando as rotas do tráfico a par-
tir de Hong-Kong onde é refinado o
ópio procedente do Triângulo Dou-
rado—Birmânia, Tailândia e Laos. O
chefe do esquadrão antitóxico, Jac-
quês Franquet, afirmou que os trafi-
cantes chegaram a Nice de Copenha-
guen na véspera do Natal e foram
seguidos daquela cidade até Paris,
local marcado para a entrega.

Preço aumenta mil vezes
da plantação ao mercado

A rota da heroína para a Europa come-
ça no Triângulo Dourado que produz entre
SOO e 700 toneladas de ópio por ano, ocupan-
do cerca de 90 mü famílias que vendem o
ópio por quantias que variam de 40 a 100
dólares o quilo. Dez quüos de ópio refinados
fazem um quilo de heroina que pode render
até 100 mü dólares nas mãos dos traficantes
que fornecem a droga para os viciados nas
ruas.

A produção do Triângulo é carregada
para Hong Kong através da selva, em trir
lhas ou pelos rios, até os laboratórios clan-
destinos da colônia britânica que transfor-
mam o compacto pó preto em dois tipos de
heroína; brown sugar, com pureza de 40% a
50%, mais indicado para inalação em cigar-
ros e o pó branco, a heroína excepcional-
mente pura, com um índice de 90%, que será
injetado pelos viciados depois de diluído em
água destilada.

Mais viciados
O número de viciados em heroína, a

mais perigosa das drogas, cresce a uma
média de 20% ao ano nos principais países
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quilos de heroína poderiam rende

europeus. Na Inglaterra os viciados chegam
a 40 mü, 60 mil na Alemanha Ocidental e 35
mil na França. Os Estados Unidos detém o
recorde: 400 mü dependentes da heroína.
Muitos deles, para sustentar o vício — uma
grama chega a custar 30 dólares —, assai-
tam e matam.

A polícia de Nova Iorque informa existir
estreita relação entre os preços da droga e o
índice de criminalidade. Quando houve uma
escassez de heroína em 1976 provocando
aumento de preços, o número de roubos
cresceu: eram viciados em busca de mais
dinheiro para a dose diária.

Entre 1968 e 1972 uma tonelada de heroí-
na pura entrou nos Estados Unidos trans-
portada pela Conexão Francesa que trazia
o ópio das plantações da Turquia para
Marselha onde era refinada para distribui-
ção na Europa e Estados Unidos. A partir de
1971 a polícia começou a desbaratar a qua-
drüha com a apreensão de 106 quilos de
heroína avaliados, na época, em 2 milhões
de dólares.

No ano seguinte, a maior apreensão de
droga de uma só vez em todos os tempos, o
fim da Conexão Francesa. Na madrugada
de 2 de março de 1972, no porão do barco
pesqueiro Le Caprlce des Tamps apreende-
ram-se 32 sacos de plástico com 425 quilos

de heroína pura. A rota Marselha-Nova Ior-
que passava pelo México, Brasü e Argenti-
na. Começaram as prisões dos agentes da
conexão e um dos episódios se passou no
Brasil: 60 quüos de heroina foram apreendi-
dos num cargueiro americano nas docas do
Rio de Janeiro.

Desbaratada a Conexão Francesa, o
mercado americano começou a ser abasteci-
do pelo México, que passou a fornecer 80%
da droga consumida aos Estados Unidos. Os
viciados europeus foram atendidos peloTriângulo Dourado, via Hong-Kong, com o
centro de distribuição concentrado em Ams-
terdam, particularmente na colônia de dois
mü chineses daquela cidade.

A droga para a Europa também chega
através do Crescente Dourado, denomina-
ção criada pela Policia européia para uma
rede de tráfico que compreende Irã, Afegã-
nistão e Paquistão e que está realizando
uma ofensiva nos mercados do submundo
europeu com preços mais baixos. Em 1979
uma grama de heroína em Londres custava
21 mü cruzeiros. Um ano depois o preço caiu
para 8 mü 500 cruzeiros graças à invasão do
produto iraniano. A rota do Crescente éado
famoso Expresso Oriente, que passa pela
Turquia, Bulgária e Iugoslávia até alcançar
a Europa Ocidental.

Defesa do
Japão e
debatida

Anilde Werneck
Tóquio — O Gabinete Japo-

nès vai apreciar hoje o projeto
de orçamento para o ano que
vem. que chegará a 225 bilhões
818 milhões de dólares. A dota- ,
çào para a defesa, que vinha
centralizando as atenções des-
de que começaram as dlscus-
soes sobre a distribuição de
verbas, terá um aumento de
7,7%, mas ficará abaixo do te-
to de 1% do Produto Nacional
Bruto e na mesma faixa de
crescimento do ano passado.

O anúncio feito ontem à noi-
te por porta-voz oficial do Go-
vemo confirma que prevaleceu
o ponto-de-vista do Primeiro-
Ministro Zenko Suzuki e da
liderança do Partido Liberal
Democrata, contra a opinião
do Ministro das Finanças, Ml-
chio Watanabe, que queria li-
mitar o aumento da verba mi-
litar a 7,5%.

BEM ABAIXO

As autoridades japonesas
pretendem atender em parte
ao pedido do Governo ameri-
cano para que o Japão passe a
gastar mais com sua defesa,
mas os novos valores estão
bem abaixo do que queriam ps
americanos.

De acordo com o projeto de
orçamento, o Japão destinara
11 bilhões 700 milhões de dóla-
res aos gastos militares de
1982, o que representa um au-
mento de 7,7% sobre a dotação
deste ano. Este valor corres-
ponde a 0,93% do PNB.

A Secretaria da Defesa pro-
gramou a compra de 72 tan-
quês, 18 baterias antiaéreas,
um submarino, três navios de
guerra, 23 aviões F-15, sete
P3C Orion.

Três dos aviões P3C, de ob-
servação anti-submarina, Já
chegaram ao Japão e servirão
de modelo para os demais, que
serão construídos pela lndús-
tria local.

O aumento na verba militar
foi o segundo maior no orça-
mento, ficando atrás apenas
da dotação para a ajuda exter-

Colonos judeus rejeitam
negociar com o Governo
saída do Sinai em abril

Jerusalém — Os colonos israelenses de Yairrit, na
parte do Sinai que deverá ser devolvida ao Egito em
abril, rejeitaram ontem proposta do Governo para o
reinicio das conversações para a fixação de indeniza-
ções e ameaçaram usar de violência contra qualquer
pessoa que tente entrar na cidade. Os manifestantes
incendiaram um edifício, cavaram trincheiras e disse-
ram que bloquearão a comunidade.

O representante do comitê dos colonos, Avinoam
Margalit, declarou que "não há nada de novo na
exortação do Gabinete para a reabertura de negocia-
ções" e alertou que os "ânimos estão cada vez mais
exaltados". O Governo do Premier Menahem Begin
advertiu que eles terão que "arcar com as conseqüên-
cias" de qualquer atitude violenta.

FIM
DE ANO

NÃO SATISFATÓRIAS

As autoridades estão ofere-
cendo, em média, 65 mil dóla-
res de Indenização nos em-
preendlmentos comerciais e
industriais de 30 metros qua-
drados. A quantia varia con-
forme a localização e o tama-
nho do negócio, mas os colo-
nos reclamam que a compen-
sação proposta cobre apenas
um quinto do valor real das
empresas. Existem, ao todo,
100 negócios envolvidos na
disputa.

Embora se acredite que o
bloqueio de Yamit se destine
apenas a pressionar o Governo
para obter maiores vantagens
financeiras, há um grupo de
colonos mais radicais que se
recusara a deixar a cidade. Nas
íin-impE semanas diversas fa-
mulas saíram da regiáo, dei-

xando os edifícios abando-
nados.

Foi adiada até' a segunda
semana de janeiro a conferên-
cia de cúpula árabe, proposta
pela Síria, para discutir o pro-
blema da anexação das coli-
nas de Golan por Israel. A reu-
nião será realizada logo após
os debates no Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas so-
bre o mesmo assunto, dia 5.

O Presidente dos Estados
Unidos, Ronald Reagan, des-
mentiu a afirmação de Me-
nanem Begin de que o tratado
de cooperação estratégica com
Washington está anulado, res-
saltando que ele voltará a vi-
gorar no futuro. Em entrevista
ao Miami Herald, disse que"os amigos algumas vezes têm
suas divergências e esta é uma
delas".

•3B B

BRUTO.
NORSUL PIAÇ AGUERA

IO vezes
juros

Dezembro foi um mês de
muitas realizações no
Estaleiro Caneco.
Concluímos a construção
de 3. embarcações: o"ARGONAUT", graneleiro
de 39.000 tpb destinado à
exportação e duas outras

Eara 
a armação nacional,

ançamos ao mar dois
graneleiros, o"AMAZON" de

39.000 tonela-
das de porte

bruto para
exportação

e o "NORSUL PIAÇAGUERA" a ser empre-
gado na cabotagem.
Já em plena operação, na frota da CBTG -
CIA. BRASILEIRA DE TRANSPORTES ¦**$*#*
DE GRANEIS - se encontra o "ANA TOR-
REALBA", de 39.000 tpb, entregue ao tráfego
quatro meses após o seu lançamento ao mar.
E na frora. da LIBRA - LINHAS BRASILEIRAS DE NA
VEGAÇAO-o graneleiro, de 15.900 tpb, "MYRTHIS",

cujo lançamento ao mar ocorreu apenas
3 meses antes de sua entrega à companhia
armadora.

¦t O último período retrata bem o que foi a
atividade da empresa durante todo o ano.

Muito trabalho. Muita lu- ^tanasupê- ^
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ração de dificuldades.
Muita perseverança no
cumprimento dos objeti-
vos a que se propôs.
Mas, principalmente,

muita fé nos destinos
de um País jovem'* que não pode parar

de crescer.
Ao fim do ano de 1981, ^^F" AMAZON
exibindo o porte bruto de nossa produção, nos
credenciamos - com a honrosa confiança dos
armadores, nossos clientes, com o apoio das
entidades governamentais que fomentam a
construção naval - SUNAMAM e CACEX, ,
com a ajuda de nossos fornecedores e

financiadores e com o estímulo da
numerosa torcida que quer levar o

Brasil para frente - para um
desempenho ainda melhor em 1982.

ARGONAUT

gS8-S44§ / 3S9-7859

modulados
Av. Ataulfo dePâiva, 666- E~ leblon
Av. Aíriiaitáo Ikjmbaídi, 949 - Baorça
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Hak acha que aumentou perigo de invasão da Polônia
Reagan pode seI Armando Ourique

Z Washington — O Secreta-
«rio de Estado Alexander

Haig afirmou que a lei mar-
. ciai na Polônia não foi bem-
1 sucedida, pelo menos até o

momento, e que o perigo da
intervenção soviética pode
ser maior do que era antes" da repressão militar inicia-

-da hã mais de duas sema-
"nas. O Governo Reagan di-
. vulgarã hoje a resposta do

Presidente soviético Leonid
-Brejnev ã carta do Presi-
. dente Reagan ameaçando'Moscou com retaliações por

causa da situação na Po-
lônia.A carta de Brejnev foi re-" ccbida sábado, e a imprensa

-americana especulou sobre
«seu conteúdo. Alguns co-

mentaristas, citando fontes
i anônimas, afirmaram que o
. Presidente da URSS foi ris-

pido e condenou os Estados' Unidos por seu envolvimen-' to em assuntos poloneses;"outros 
disseram que Brej-

nev assegurou a Reagan que' Moscou náo exerceu in-
fluèncias sobre os aconteci-

•• mentos da Polônia e que o
estado de sitio deverá ter-

minar em breve.
NOVAS MEDIDAS

O Subsecretário de Esta-
do para Assuntos Politicos,
Walter Stoessel, assinalou a" importância da resposta do
Presidente Leonid Brejnev

>¦ a Reagan e disse que elaestá sendo cuidadosamente
, analisada. Nas Nações Uni-

das, a Embaixadora ameri-
cana, Jeane Kirkpatrick,~ afirmou que as represálias" 
anunciadas sexta-feira pelo
Presidente dos EUA contra
a Polônia e a URSS haviam
constituído uma resposta
inicial ao estado de sitio na
Polônia e que uma série"gradual" de novas medidas

. contra Moscou estão sendo
• consideradas pelo Governo

americano para se contra-
por ao aparente apoio sovié-' 
tico á repressão do regime
de Varsóvia.

Haig, em entrevista ao' jornal The Washington
Post, afirmou existirem
muitas evidências de que o

' estado de sitio na Polônia
não está sendo bem-

. sucedido, porque há muita
resistência passiva e está
continuará, agravada pelas' conseqüências da estagna-
çáo econômica e das priva-
ções porque passa o povo' polonês. Por isso, na sua
opinião, a opção militar de
normalizar o pais pela força

' limita alternativas futuras
' e aumenta o risco de uma
. intervenção soviética.

Haig — em argumentação
aparentemente endereçada
a aliados europeus dos EUA,
sobretudo à Alemanha Oci-
dental — disse existirem
duas possíveis interpreta-', 
ções para a intervenção dos
militares na Polônia. Eles
poderiam estar motivados' 
por um "nacionalismo pa-
triótico" e tentando agir do
sentido de impedir uma in-

1 tervenção soviética.
Mas, podem também estar

i agindo sob as ordens de
- Moscou. As duas teses, se-

gundo Haig, podem estar', "parcialmente" corretas.
Acrescentou que se a hipo-
tese "nacionalista" fosse ab-
solutamente verdadeira, se-
ria o caso de o Ocidente
apoiar os militares.

— Os países alidos devem
fazer tudo que for possível
para manter um grau ótimo
de unidade ocidental na
abordagem do problema po-
lonês — disse o Secretario.

Mas afirmou que náo cabe
aos Estado Unidos "marcar' 
o passo" das retaliações
contra a Polônia e a União
Soviética.

Se o passo for marcado
por considerações unilate-
rais (dos EUA), isso poderá
ter como conseqüência prá-
tica forçar os lideres euro-
peus a uma posição de

- maior simpatia com Moscou
do que com os Estados Uni-
dos nessa questão — disse
Haig.
LESTE—OESTE

Os acontecimentos na Po-
lônia "têm um significado
histórico, não só pelas suas
implicações internas mas,
também, pelos seus impac-
tos para as relações Leste-
Oeste", disse Haig. Afirmou
ainda que um dos principais
objetivos da União Soviéti-
ca nos últimos anos tem si-
do quebrar a aliança entre
os Estados Unidos e a Euro-
pa Ocidental, "especialmen-
te a Alemanha Ocidental".

— Esse tem sido o fator
subjacente da ofensiva de
paz (soviética), para aborda-
gem deles nas negociações
sobre armas nucleares e nas
relações Leste-Oeste — dis-
se o Secretário, que fez refe-
rência ainda ao fato de queo Governo americano está' sob pressão de sua socieda-
de para tomar medidas
mais enérgicas contra a Po-
lônia e a URSS enquanto

. que os Governos europeus

. estão sendo pressionados no
sentido opostos.

Haig afirmou que o pro-
nunciameato do dia de Na-
tal do dirigente polonês, Ge-
neral Jaruzelski, teve "um
tom extremamente modera-
do" e foi provavelmente in-
fluenciado pelas declara-
ções do Presidente Reagan
na véspera.

Racionamento
será ampliado

Viena — A Rádio Varsóvia
anunciou ontem à noite que a
oota de carne para os polone-
ses, à exceção dos trabalhado-
res manuais, será cortada em
janeiro devido a uma grande
escassez dos-suprimentos.

A rádio-pediu aos fàzendel-
ros particulares e do Estado
para restabelecer as entregas,
e disse que só grandea impor-
tações de carne da União So-
viética e de outros paises so-

• cialistas poderiam manter a
cota dos trabalhadores das mi-
nas de carvão e outros braçais

. no seu nível de dezembro.

Mltòo, Mia i». UPI

Mineiros morrem na Silésia
Londres e Viena — Vários mineiros e

soldados morreram nas últimas horas du-
rante a evacuação de uma mina perto de
Katowice na Silésia, informou a BBC de
Londres, citando fontes procedentes da Po-
lônia. A mina foi cercada pelas autoridades
que atiraram contra os trabalhadores em
greve.

Segundo o informe, "quando os mineiros
saíram da mina, as tropas dispararam con-
tra eles e carregaram seus cadáveres criva-
dos de balas em caminhões para enterrá-los
no campo". Alguns militares que se nega-
ram a colaborar na matança foram mortos
por outros soldados. A BBC náo Informou
em que mina isto aconteceu.

Resistência
As autoridades se mostram impacientes

com a ocupacâo,da mina de carvão de Piast
por cerca de 1 mil 200 trabalhadores, único
foco de resistência oficialmente reconheci-
do. Segundo a rádio de Varsóvia, um médico
desceu ontem de manhã á mina e constatou
que a maior parte dos grevistas necessita de
tratamento.

As famílias dos mineiros se reúnem na
boca da mina numa tentativa de convencer
os grevistas a acabarem com a resistência.
Sábado, o Coronel Bronislàw Zielecki exor-
tou os trabalhadores a sairem das galerias
para ver a situação, podendo voltar ao sub-
solo se assim desejarem .

Fontes do Solidariedade, no entanto,
acusaram as forças de segurança de usar
gás lacrimogêneo para obrigar os grevistas
a retornar ao trabalho. A agência soviética
Tass advertiu que a responsabilidade recai-
rá sobre os líderes grevistas em Piast. A
mina foi ocupada no dia 15 em protesto
contra a lei marcial.

A Rádio de Varsóvia disse, recentemen-
te, que as autoridades evitarão a violência
para acabar com as greves, mas a Tass
indica que a paciência se está esgotando. A
greve na mina de Ziemowlt, próximo a
Piast, acabou sexta-feira e na siderúrgica de
Katowice no dia anterior. Segundo a emls-
sora, 739 grevistas em Piast já atenderam ao
apelo oficial e interromperam o movimento.
As autoridades garantiram que só os agita-
dores serão punidos.

Expurgos no PC já começaram
Viena — O Comitê Central do Partido

Operário Unificado Polonês (Comunista) de
Koszalin, ao Norte do pais, expurgou de
suas fileiras o ex-Prefeito, Jan Urbanowicz e
o ex-Primeiro-Secretário Waldlslaw Kozdra.
A Comissão de Controle também expurgou
do Partido o Secretário do Comitê no De-
partamento de Koszalin, Janusz Wojnows-
ki. Segundo a agência oficial PAP as medi-
das fazem parte da"campanha de depu-
ração".

Fontes recém chegadas ao Ocidente, ei-
tadas pela agência Reunter, informam que o
processo de normalização na Polônia pode
resultar em expurgos em larga escala de
membros moderados do Partido e modificar
radicalmente o clima político no pais, a
julgar pela experiência da Tcheco-
Eslováquia, após a invasão pelas forças do
Pacto de Varsóvia, em 1968.

Segundo estas fontes, os expurgos já
começaram em todos os níveis, a semelhan-

ça do ocorrido em Praga, quando mais de
500 pessoas perderam seus postos. A norma-

' lizaçáo, considerado o jargão comunista pa-
ra justificar o retorno à ortodoxia política,
só se estabeleceu realmente na Tcheco-
Eslováquia em abril de 1969 e o processo se
arrastou por dois anos.

Um expurgo de 326 mil 817 membros do
PC tcheco, ou 21,6% do total, foi concluído
no final de 1970, incluindo a maior parte dos
intelectuais do Partido. Reallzaram-se tam-
bém expurgos em grande escala nas univer-
sidades, entre professores e alunos. Um dos
aspectos mais perseguidos foi o dos meios
de comunicação, considerado o mais liberal
no bloco oriental.

O Parlamento, os sindicatos e o setor
judiciário, que tiveram grande expressão
durante a reforma, retornaram ao seu papel
tradicional de cumprir as ordens do Partido,
sem questionamento.

Lech Walesa não está preso
Roma, Washington e Viena — O Núncio

especial Luigi Poggl, enviado pelo Papa
Joáo Paulo H a Varsóvia, disse ao retornar
ontem à Roma que o lider do Solidariedade,
Lech Walesa, "nào está preso". Dom Luigi
Poggl afirmou que Walesa "pode assistir a
missa", sem entrar em detalhes.

O Núncio itinerante, em entrevista cole-
tlva, disse acreditar que existem "esperan-
ças de diálogo entre as autoridades e as
forças sociais" e desmentiu as informações
divulgadas nos últimos dias sobre suas visi-
tas a campos de concentração na Polônia.
Hoje cedo, Monsenhor Poggl faz um relato
da viagem ao Sumo Pontífice.

Na Capital americana, o Secretário de
Estado para Assuntos Políticos, Walter
Stoessel, disse à rede de televisão CBS que
Walesa se encontra no edifício do Quartel-
General do Exército em Varsóvia e que se
nega a negociar com o Governo. Stoessel
declarou que há "informações sérias" de

que as autoridades estão pressionando Wa-
lesa para negociar, o que ele náo admite"sem a libertação de seus camaradas do
Solidariedade".

Segundo as escassas informações ofl-
ciais, Walesa foi autorizado a receber, a
família, pôde receber um sacerdote que lhe
oficiou missa semana passada e dispõe de
jornais e um rádio. Um boletim clandestino
do Solidariedade, chegado a Viena, afirma
que Walesa está preso na rua Rakowiecka,
em Varsóvia, onde está a sede da policia
secreta. Informações contraditórias dizem
que ele está em prisão domiciliar e que o
lugar de sua detenção tem variado, inúme-
ras vezes.

A revista Time escolheu ontem Lech
Walesa como o Homem do Ano 1981 e decla-
rou que o líder sindical se destacou não
apenas "o coração e a alma da luta polonesa
contra um regime comunista corrupto, mas
também como um símbolo internacional da
luta pela liberdade e dignidade".

Soviéticos usam uniforme polonês
Bonn — O General polonês Leon Duble-

kl, 66 anos, que pediu asilo à Alemanha-
Ocidental em agosto, declarou à revista Der
Spiegel que soldados soviéticos atuam na
Polônia com uniformes do Exército polonês.
Disse que uniformes fabricados em Varsó-
via, Poznan e Lodz foram enviados ano
passado a Moscou que os entregou a solda-
dos destacados para servir em aeroportos,
depósitos de munições e instalações de co-
munlcações russos em território polonês.

Dublckl estudou na Academia do Estado
Maior na mesma época em que ali esteve o

Primeiro-Ministro Wojciech Jaruzelski. Ele
afirmou que o Exército russo pretendia in-
tervir na Polônia há um ano, chegou a se
marcar data para a invasão —15 de dezem-
bro de 1980 — mas o plano não foi adiante
pois o Kremlin temeu a reação do povo
polonês e considerou desnecessária a inter-
venção na época.

O General afirmou que os soldados so-
viéticos servem de elemento de Intimidação
nas fileiras polonesas e "provavelmente es-
tão agora tomando parte nas ações milita-
res contra o sindicato Solidariedade."

Cidod. do Votlcano/AP
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João Paulo II lembra aos fiéis a importância dá família

Papa agradece solidariedade
Cidade do Vaticano — O Papa João

Paulo n agradeceu ontem da janela de seu
apartamento a uns 40 mil peregrinos e turis-
tas reunidos na Praça de São Pedro por suas
"orações e demonstrações de solidarieda-
de",.no que pareceu uma alusão a seu país
natal, embora não tenha citado a Polônia.

Na breve alocução da hora do Àngelus,
falou da Sagrada Família de Nazaré — a
Igreja celebrou ontem o Dia da Família —
exortando a que se seguisse o exemplo de
Cristo, pelo qual ficou demonstrado, disse,
"que a família é a comunidade em que nasce
o homem para viver para Deus e para a
humanidade".

Ao abrir sua fala aos peregrinos, João
Paulo n disse:

Neste momento os nossos pensamen-
tos se dirigem para aqueles que, em qual-
quer parte do mundo, sofrem como conse-
qüència de amar a Cristo e a seus irmãos,
são humilhados e ofendidos ém seus pró-
prios paises, suas próprias vizinhanças e
suas próprias comunidades. Exorto-os a le-
vantar os olhos e ver que o céu está aberto.'

E dirigindo-se ao auditório:
Agradecemos a vossa presença. Agra-

decemos as vossas orações. Agradecemos a
todos os sinais de solidariedade. Jesus Cris-
to seja louvado.

Por fim, o Papa recordou-o grande inte-
resse da Igreja pela instituição da família
recentemente assinalado na sua exortação
apostólica Familiaris Consortio.

CNBB discute situação polonesa
Brasüia — A Comissão Episcopal de

Pastoral (CEP) da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil iniciou ontem sua reunião
anual e entre os temas debatidos pelos
representantes das suas oito linhas de pas-
toral figurou a situação da Polônia. A CEP
decidiu enviar uma carta ao episcopado
polonês, expressando a posição da Igreja
brasileira sobre os últimos acontecimentos
naquele pais.

O Bispo de Santo André, SP, Dom Cláu-
dio Hummes, que representa na CEP a linha
de Açáo Social, observou que, diante do que
está acontecendo na Polônia, percebe-se
que "não basta uma organização de opera-
rios pm nftrçi nsoicncLl, porqus os pcuêies
internacionais são fortemente organizados
para destrui-los". Dom Cláudio foi o bispo
que assistiu os operários do ABC paulista
durante suas greves.

Vigília pela paz
• Recife — Uma vigília eucaristica pela

paz na Polônia será realizada hoje, a partir
das 16 horas, na paróquia de Belém, no
bairro da Encruzilhada, nesta cidade, orga-
nizada pelo Padre Amaury de Paula, que fez
questão de ressaltar que o ato nào terá"qualquer conotação política, apenas pie-
dosa".

O sacerdote—que também é compositor
e foi autor dos hinos Tu és Pedro, Aleluia,
que saudou o Papa Joáo Paulo n em sua
visita ao Recife, e o Hino Jubilar, em come-
moraçâo aos 50 anos de vida sacerdotal do
Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder
Câmara — disse que está atendendo ao
apelo do Papa que pediu aos cristãos ora-
ções por sua pátria.

— Estamos diante de um impasse e va-
mos enfrentá-lo: conseguir a paz na Polônia,
cujo povo tem uma destinaçáo histórica-
religiosa. O Papa pediu orações e é o que
vamos fazer.

encontrar com
Brejnev em 82

Washington — O Presidente Ronald
Reagan admitiu a possibilidade de um
encontro com o Presidente Leonid Brej-
nev, em 1982. Em entrevista ao Jornal
Detroit Free Press, declarou que preten-
de prosseguir as conversações com os
soviéticos sobre a limitação de armas
nucleares.

Sobre a Polônia, Reagan disse que
nào se surpreendeu com o desenrolar
dos acontecimentos depois que o Solida-
riedade pediu a realização de um plebis-
cito sobre o Governo:

— Nào creio que o Solidariedade foi
longe demais como pensam alguns, mas
devia saber que estava pedindo a única
coisa que um Governo comunista nâo
pode permitir.

EUA desejam
Moscou — A União Soviética disse

que os Estados Unidos desejam a inva-
sáo da Polônia para destruir o processo
de dlstensào e as conversações sobre
desarmamento de Genebra, mas assegu-
rou que isto não acontecerá. A afirmação
foi publicada em forma de comentário
pelo Pravda, órgão do Partido Comu-
nlsta."Círculos imperialistas nos Estados
Unidos e em outros paises da OTAN
sentem-se irritados porque os aconteci-
mentos não se desenrolaram conforme
suas expectativas, que inevitavelmente
incluíam uma Intervenção soviética",
diz o jornal. Também criticou o Presi-
dente Ronald Reagan por seu discurso
da semana passada anunciando sanções
econômicas à Polônia.

O Pravda acrescentou que os Esta-
dos Unidos "esperavam uma oportuni-
dade para lançar suas atividades para
aumentar as tensões internacionais, des-
cartar tudo o que se relacionasse à dis-
tensão e abandonar qualquer conversa-
ção sobre limitação e reduçào de
armas". *"Mas a maligna provocação planeja-
da, na qual se destinava à Polônia o
papel de gambito da dama no grande
jogo dos Inimigos da paz e do socialismo,
fracassou. A Polônia está resolvendo
seus problemas por si mesma", afirmou.

Material velho
atrasa descarga
em porto russo

Moscou — A União Soviética, que
vem importando grandes quantidades
de grãos para atenuar a escassez de
cereais internamente, está enfrentando
atrasos na descarga em um de seus por-
tos mais movimentados devido à falta de
equipamento, informou ontem um jornal
soviético.

Em artigo de primeira página, o So-
vietskaya Rossiya (Rússia Soviética)
disse que 23 graneleiros aguardavam vez
para descarregar na cidade báltica de
Kaliningrad, um dos poucos portos que
nào congelam no inverno. Cita o coman-
dante do barco Baltiski 31 como tendo
dito:

— Estamos cansados de esperar.
Bastariam i6 horas para descarregar,
mas já estamos retidos aqui há 10 dias.

Equipamento obsoleto
O jornal não diz quantas toneladas de

grãos estão envolvidas, mas informa que
os atrasos já custaram 300 mil rublos
(450 mil dólares).

Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos calcula que Moscou im-
portará um total recorde de 43 milhões
de toneladas de grãos este ano, obrigan-
do seus portos a trabalhar no limite
máximo da capacidade. Previu que de-
zembro seria um mês excepcionalmente
movimentado com embarques proce-
dentes dos Estados Unidos e do Canadá.

Kaliningrad tem apenas metade dos
700 vagões ferroviários cobertos de que
necessita para transportar os cereais,
disse uma autoridade ferroviária. O jor-
nal acrescentou que a situação se agra-
vou porque o equipamento se acha em
mal estado, precisando de conserto. Al-
gumas vezes, a descarga tem de ser feita
a mão, disse.

Testes com mísseis
A União Soviética anunciou ontem

ter completado os testes com mísseis em
duas áreas do Pacífico. A agência Tass
disse que a partir de hoje os vôos sobre a
região e a passagem de barcos poderiam
recomeçar. No anúncio feito sexta-feira,
a Tass dissera que os testes durariam até
6 de janeiro.

Há três semanas que os correspon-
dentes da agência France-Presse em
Moscou vêm sendo vítimas de atos de
vandalismo, soube-se ontem. A janela
traseira do carro de um deles foi destruí-
da a pedradas no dia 10 deste mês. A 22,
dois pneus do veiculo de serviço da agèn-
cia foram cortados no mesmo local—em
frente à guarita de um miliciano encarre-
gado de zelar pela segurança dos resi-
dentes estrangeiros em Moscou.

Explosão Subterrânea
O Instituto Sismológico de Uppsala,

na Suécia, informou que ontem de ma-
dragada seus aparelhos registraram
uma explosão nuclear soviética subter-
rànea na Sibéria Ocidental. Ela ocorreu
na província de Semipalatinsk e atingiu
6,8 graus na escala Richter.

O Primeiro-Ministro da Nova Zelàn-
dia, Robert Muldoon, pediu à França
que suspenda seus testes nucleares no
Pacífico, mas descreveu as noticias so-
bre contaminação no ato\ de Mururoa
como "bastante exageradas".

Figueiredo é a
Personalidade
do Ano na AL

Nova Iorque — O Presidente João
Figueiredo foi escolhido a personalidade
latino-americana de maior destaque em
1981 em pesquisa da agência de noticias
Associated Press. Os assinantes da
agência consideraram que Figueiredo
defendeu com êxito sua decisão de rede-
mocratizar o Brasil.

Lula ficou em 7o lugar na lista das 10
personalidades de maior destaque. O
General argentino Roberto Viola, afasta-
do da presidência ficou na 6a posiçáo.

O resultado da pesquisa é o seguinte:
— Joáo Figueiredo; 2—Javier Perez de

Cuellar (eleito novo Secretário-Gerai da
ONU); 3 — José Lopez Portlllo (destaca-
do pelo reconhecimento político que deu
à guerrilha salvadorenha); 4 — José Na-
poleón Duarte; 5 — Octávio Paz (vence-
dor do Prêmio Cervantes 19811; 6 —
Roberto Viola; 7—Lula (devido à conde-
nação por organizar greve reivindicando
maiores salários); 8 — Luis Herrerra
Campins (pela cooperação dos paises da
Bacia do Caribe); 9 — Rômuio Betan-
court e 10 — Isabel Martinez de Perón.
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Dozier seqüestrado segura a declaração dos brigadistas

(Í3&

Seqüestradores iniciam
julgamento de Dozier

Roma, Milào e Verona, Itália — As
Brigadas Vermelhas italianas, que se-
qüestraram o Brigadelro-General do
Exército americano James Lee Dozier,
de 50 anos, subcomandante das forças
da OTAN na Europa Meridional, disse-
ram em comunicado encontrado ontem
à noite que seu julgamento por um "tri-
bunal do povo" começou.

O Comunicado Número 2 — divulga-
do oito dias após o primeiro, e 10 depois
do seqüestro — foi achado numa lata de
lixo em Milão depois de um chamado
telefônico anônimo para o escritório da
agência ANSA nessa cidade, junto a
uma foto do militar, mostrando apenas
seu rosto (com uma mancha escura sob o
olho esquerdo, que pode ser hematoma)
e o símbolo das BV, uma estrela de cinco
pontas.

Guerra contra guerra
Além da foto e o comunicado, a poli-

cia encontrou na lata de lixo três exem-
plares de uma Resolução da Direção
Estratégica da organização terrorista,
datada de dezembro. O documento, de
quase 200 páginas, começa com a frase:"A crise capitalista provoca a guerra
imperialista. Só a guerra antilmperialis-
ta pode sepultar a guerra.""Camaradas, proletários, o julgamen-
to proletário do porco Dozier começou",
diz o Comunldado Número 2, de três
páginas, informou a polícia. Diz tam-
bém: "Este porco, este assassino, é um
herói dos massacres americanos no Viet-
nam, onde ganhou várias condecorações
por seus méritos."

Moçambique
sofre ataque
de guerrilha

Maputo e Lisboa — Várias pessoas,
entre elas dois professores estrangeiros,
foram seqüestrados por guerrilheiros da
Resistência Nacional de Moçambique
(RNM), de orientação pró-ocidental,
num ataque à cidade turística de Chi-
tango, a 200 quilômetros a Oeste de
Beira.

Um porta-voz do Ministério da Defesa
anunciou que o seqüestro ocorreu a 17
deste mês no Parque de Gorongoza, no
centro do país, e que os dois professores
sào o britânico John Burlison, de 28
anos, ecologista, e o chileno Moisés Car-
ril, que ensina Matemática, ambos ser-
vindo na Escola de Vida Selvagem desse
parque nacional.

O Ministério da Defesa informou que
os guerrilheiros levaram alimentos e di-
nheiro, e quebraram Instalações do res-
taurante e do complexo de chalés do
parque, além de uma escola primária e
uma agência dos Correios. Vários traba-
lhadores, de origem moçambleana, tam-
bém foram levados pelos atacantes, de-
clarou o porta-voz.

Em Lisboa, um porta-voz da RNM
disse náo ter informações sobre o desa-
parecimento dos dois estrangeiros du-
rante um ataque que descreveu como
contra Instalações militares no Parque
de Gorongoza. Segunda-feira, a RNM
anunciara em Lisboa que suas forças se
haviam apoderado de Chitango, a cida-
de mais próxima, numa tentativa de
destruir duas basses militares e desman-
telar a rede política da Frente de Llber-
taçào de Moçambique (Frelimo), dirigen-
te, nessa área.

O porta-voz da RNM disse que o
movimento náo tem interesse de atacar
a escola por ser de utilidade para Mo-
çambique. Nos últimos meses, a RNM
tem concentrado seus taques em estra-
das e ferrovias vitais, e linhas de forças,
mas sua base principal foi capturada
pelo Exército moçambicano há três se-
manas.

Não ficou claro se o seqüestro assina-
Ia uma mudança de tática consciente,
destinada a assustar os técnicos estran-
geiros de que Moçambique tanto neces-
sita para ajudá-lo em seu ambicioso pro-
grama de desenvolvimento.

"N

O General James Lee Dozier, subco
mandante da equipe logística e adminis-
trativa da base da OTAN em Veropa.
lutou na guerra do Vietnam, e comandou
uma brigada da 2a Divisão Blindada"rio
Texas antes de ser designado parti o
Norte da Itália no ano passado. As Bri-
gadas Vermelhas, responsáveis pelo «e-
qüestro e morte do ex-Premier e chefe da
Democracia Crista italiana Aldo Mqro,
em 1978, seqüestraram o multar ameri-
cano em seu apartamento de Verona.

O Bispo de Verona, Dom Giuseppe
Amari, visitou ontem a mulher do Gehe-
ral Dozier para entregar-lhe uma merisá-
gem do Papa João Paulo U. O Pontífice
expressou "solidariedade crista" à famí-
lia do oficial-general americano e sua
esperança de "uma conclusão positiva"
do seqüestro, disse o Bispo aos jorná-
listas.

Foguetes e armas
Pretória, África do Sul — Um policial

foi morto e quatro ficaram feridos quan-
do atacantes nào identificados dispara-
ram foguetes e armas automáticas con-
tra uma delegacia policial ao Norte de
Pretória ontem à noite, informou a poli-
cia. O ataque foi o terceiro na Capital
sul-africana nas últimas seis semanas.

Delegacias de policia tèm sido alvos
freqüentes de guerrilheiros pertencentes
ao proscrito Congresso Nacional África-
no, que se opõe ao Governo de minoria
branca da África do Sul. Ninguém se
responsabilizou pelo ataque, e a policia
disse que foi iniciada uma busca em
grande escala dos atacantes.

Com a CIA
A polícia italiana, auxiliada por espe-

cialistas da Agência Central de Informa-
çáo (CIA) dos EUA, continuava ontem
intensa operação de busca de Dozier e
seus captores. Policiais revistavam cá-
sas, embarcações e automóveis, enquan-
to helicópteros vasculhavam campos; e
montanhas, vigiando qualquer movi-
mento em casas Isoladas. •!

Segundo a polícia, o comunicado tias
Brigadas divulgado ontem nào contém
exigência ou condição para a libertação
de Dozier, e é datado de 27 de dezembro.

Bomba explode;
no Congresso
da Guatemala ;:

Guatemala — Uma bomba de alta
potência explodiu no Congresso Nacio-
nal da Guatemala, causando grandes
prejuízos materiais nos prédios situado»
numa área de 200 metros sem, no entan-
to, causar vitimas. O atentado não foi
reivindicado por nenhum grupo. Os cln-
co policiais que vigiavam o Congresso
não ficaram feridos.

Em La Messllla, lado guatemalteco
da fronteira entre México e Guatemala,
um ataque guerrilheiro matou, sábado,
cinco agentes policiais, segundo lnfpr^
maram as autoridades. Os guerrilheiros
atacaram uma delegacia, incendiaram a
alfândega local, o correio e outras cons-
truçôes. ;

> <
Jornalista preso j

Na Cidade do México, um grupo de
jornalistas e escritores mexicanos, pediu
às autoridades guatemaltecas que liber-
tassem Valentin Ferrat, jornalista argèn-
tino e membro da Associação dos Cor-
respondentes Estrangeiros no México,
que foi preso há três semanas, quando
cumpria sua missão profissional na Gua-
temala.

- í.í'' YEl Salvador
• A rádio clandestina Venceremos,

do grupo guerrilheiro Frente Farabundo
Marti de Libertação Nacional (FMIiN)
voltou a transmitir seus programas de-
pois de quase um mès de recesso, según-
do ela para consertar seus equipamen-
tos. A Venceremos transmite duas vezes
por dia, de manha e à noite, relatando as
ações nas diferentes frentes de guerra da
FMLN. A 14 de dezembro, o Governo
salvadorenho havia anunciado a captu-
ra dos equipamentos da estação clan-
destina.

Gorda rouba e
compra carros j
para ser notada

Boulder, Colorado — Sandra 'Lee
Smart, de 21 anos de idade, roubou 32
mil dólares (pouco mais de CrS i.rxú-
lhões) da conta bancária de seus pais.
comprou 11 automóveis e um cavalo.e só
foi descoberta quatro meses depois, do
golpe. Ao ser presa, disse que nào queria
ser só uma "moça gorda":

— Quando se vai a casa de alguém
em uin carro novo, logo prestam aten-
çáo. ):

Sandra Smart disse que teve a idéia
do roubo em 1978, quando viu um com-,
provante de depósito e alguns extratos
da conta de seu pai. Ela foi retirando o
dinheiro em três ou quatro meses e as
autoridades ainda nào sabem explicar
como ninguém percebeu o golpe. I
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Cabotagem terá prioridade durante 82
¦SLA Superintendência Na-
Tronai da Marinha Mercan-""te:— Sunamam — fecha

1981 com um saldo positi-¦^o na área financeira, que-«apresentava grandes pro-
blemas no inicio do ano.
IrX A área de construção na-
«Üal, que se queixava da".feita de novas encomendas"jno. inicio do exercício,
Xápresenta, agora, um qua-

2 -dro totalmente diferente,
X_§om o n PCN seguindo seu
Xíritmo acelerado — confor-"3ne determinações do Mi-
2-iistro Eliseu Rezende — e
ííío Programa Permanente
2fle Construção Naval, com

um milhão de toneladas Já
^contratadas.No setor de Marinha
.XJdfercante, duas situações
^aparentemente antagôni-

cas se apresentavam du-
*-4&nte este ano: o Brasil ex-
"üpándla seu comércio exte-
iíáíor, aumentando suas ex-
«sípartaçoes, com uma de-

-manda cada vez maior de
.... -navios, na navegação de
»4ongo curso; e buscava
X-economizar combustível,
•-«alterando a distribuição
dSjnpdal de seu transporte
- ^Interno de cargas, procu-**írando passá-las, cada vez
Xímais, da rodovia para a
«^tjârovia, com novo au-
r^prifento da demanda de na-
-hjvíos na navegação de ca-"T^jòtagem e na taterior.

O Brasil necessitava,
sem dúvida, de mais na-
vios para atender ao au-
mento da exportação, con-
seqüência do esforço em-

INFORME ESPECIAL I
preendido pela industria e
agricultura nacionais.

O pais se defrontava,
também, com a escassez
de recursos que, em volu-
me compatível, exigia em
resposta sacrifícios indivi-
duais e setoriais como quo-
ta necessária de contribui-
ção para o bem maior da
nação.

"A própria Sunamam so-
fria com esta falta de re-
cursos", explica Élcio Cos-
ta Couto, superintendente
da autarquia — "O déficit
de sua caixa havia levado
a autarquia a atrasar seus
compromissos de financia-
mentos com os estaleiros,
trazendo à tona o proble-
ma da falta de encomen-
das para o setor de cons-
trução naval, cujos prazos
de entrega são contados
em anos. Os estaleiros es-
tavam com suas carreiras
cheias, mas alguns já co-
meçavam a sentir vácuos
em suas programações, em
seus primeiros eventos, co-
mo elaboração de projetos
e encomendas de sub-
contratações à indústria
subsidiária, setor de navi-
peças que estava vivendo
concretamente um proces-
so de crise".

Tornava-se imperioso,
portanto, desenvolver to-
do o esforço possível para

^p4_^K^___________Kjffi_^____l "55
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Elcio. Costa Couto,
Superintendente da
Sunamam
incorporar, no menor pra-
zo de tempo, à frota mer-
cante do Brasil, os 2 mi-
lhões de TPB que atada
estavam para ser entre-
gues no n Programa de
Construção Naval. Em
1980 haviam sido entre-
gues à operação mais de 1
milhão de TPB.

Era necessário que em
1981 fosse entregue um nú-
mero semelhante para que
restasse outro tanto, a ser
entregue em 1982, a fim de
que pudesse a Construção
Naval partir para um pro-
grama sólido, firme e per-
manente, de financiamen-

to, sem que fosse onerado
o nosso balanço de paga-
mento, e, utilizando, tão
somente, a nossa capaci-
dade de poupança.

Em contrapartida, a Su-
namam estava Iniciando o
saneamento financeiro de
entidade.

Segundo Costa Couto,
durante o ano de 1981, o
total de desembolsos a es-
talelros por eventos de
construção naval, ou ou-
tros a eles ligados, atingiu
cerca de Cr$ 78 bilhões de
cruzeiros. Destacando-se
então a regularidade com
que esses desembolsos
previstos foram efetivados.

"Com o caso das dupli-
catas—continua—divida
que chegou a atingir a so-
ma de Cr$ 40 bilhões, a
rápida participação do Go-
verno Federal dando pode-
res a Sunamam de substi-
tuir esses papéis por títu-
los de sua emissão, fez com
que chegássemos ao final
do ano com apenas Cr$ 1.7
bilhões em dividas para se-
rem negociadas em 1982".
Todo o restante foi trans-
formado em Nota promis-
sõria e está sendo agora
administrado diretamente
pela Sunamam.

Na parte da construção
naval, foram reconsidera-
dos conceitos que se mos-
traiam prejudiciais e afe-
taram o sistema durante a
execução do n PCN, con-
tributado para a descapi-
talização do Fundo de Ma-
rinha Mercante e pressio-

nando o fluxo de caixa da
Sunamam. Os estudos fl-
xaram novas normas para
contratações.

A nova sistemática ado-
tada para a análise e flnan-
cianiento de embarcações
a armadores nacionais,
construídas no país, se-
gundo o Superintendente
da Sunamam, teve como
premissa principal que o
construtor e os armadores
negociassem livremente o
tipo de embarcação, suas
características, preço, pra-
zos de entrega e conse-
qüentemente um crono-
grama de construção ca-
paz de assegurar tal entre-
ga na data acertada.

As diretrizes estabeleci-
das pelo Decreto Lei 1801
tornavam significativas as
mudanças também em re-
lação ao armador. "As
principais foram, sem dú-
vida, a extinção do prêmio
como regra nas encomen-
das de navios e o paga-
mento do excedente entre
o preço nacional sobre o
internacional com recur-
sos oriundos do AFRMM".

"Aliado a esses fatores—
prossegue — houve o au-
mento de 50% na arrecada-
ção do Adicional de Frete,
que passou de 20% a 30%
sobre os fretes marítimos
de longo curso. O substan-
ciai aumento nessa taxa
(112% se compararmos a
arrecadação dç 1980 e de
1981) dará condições a que
maiores recursos sejam ca-
nalizadas para que os pró-

prios armadores nacionais
ampliem e modernizem
suas frotas".

O Programa Permanen-
te de Construção Naval
chegou ao final do ano com
uma tonelagem contrata-
da acima do previsto pelo
Ministro Eliseu Resende
no inicio do exercido. Fo-
ram contratadas 1.008.700
toneladas de porte bruto
divididas em 33 navios
com o desembolso de 9 dó-
lares. Nota-se que o total
em financiamentos situou-
se abaixo do limite máxi-
mo a que a Sunamam se
dispôs a financiar, isso por-
que a partir das negocia-
ções diretas, conseguiu-se
diminuir substancialmen-
te o preço tonelagem de
cada navio.

"Para o próximo ano —
informa—será dado segui-
mento ao PPCN com a en-
comenda de mais 1 milhão
de tpb. Nessas novas enco-
mendas, será dada priori-
dade aos navios de cabota-
gem e para a navegação
fluvial e portuária grandes
prioridades da Sunamam
para o ano de 1982.

No próximo ano serão
debatidos e analisados
programas de incentivos a
essas duas áreas numa for-
ma de dar condições de
competição aos armadores
na luta com o caminhão
pelo transporte das cargas
entre as regiões brasi-
lelras.
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Nesta data festiva
a Docenave faz uma pausa para homenagear

aos homens da Marinha Mercante,
especialmente a todos os tripulantes,
do Comandante ao Moço de Convés.

A Marinha Mercante
viabiliza o comércio, que aproxima

os povos e enriquece as nações,
através do transporte em seus navios,

que deslizam nas águas dos
7 mares do mundo.

A Docenave,
com sua frota sempre em expansão,

incorpora-se ao espírito de festas
neste 28 de dezembro

e como parte integrante que é da
Marinha Mercante Brasileira,

considera-se no mesmo barco.

Dia da Marinha Mercante
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Expansão da indústria naval no país-

irH*

A tendência recente do crescimento
da indústria De construção naval no Bra-

c sil mostra, em linhas gerais, três etapas
distintas. A primeira que compreende o
período de implementação do Plano de
Metas, se destaca como a primeira expe-
riência efetivamente posta em prática, no
sentido de ampliar, renovar e recuperar a
frota mercante nacional via a formulação
e institucionalização de um excepcional
conjunto de incentivos à expansão do até
então incipiente setor de construção na-
vai.

À luz dos resultados alcançados, é
i possível afirmar que o plano de Metas foi

bem-sucedldo na formulação e implemen-
tação de planejamento na área marítima.' Com efeito, o acerto e prioridade da estra-
tégia de qualquer política econômica veri-
fica-se através dos resultados obtidos e
segundo este enfoque, os dados sáo signi-
flcativamente expressivos. No setor de
•marinha mercante, para a meta prevista-•de incorporação de 30.000,TPB no longo
'curso, 330.000 TPB de petroleiros, e"200.000 TPB na cabotagem, atingiu-se
^eõ.OOO TPB, 300.000 TPB e 190.000 TPB,
.'respectivamente no longo curso, petrolei-

ros e cabotagem.
Não obstante o êxito obtido, não foi

possível, porém, sustentar, a partir de
1961, o crescimento alcançado. Assim é
que a indústria de construção naval pas-
sou a enfrentar a sua primeira grande
crise, entrando numa gase de relativa
estagnação, que refletia a própria crise
econômica da primeira metade da década
de 60.- A recuperação do ritmo de crescimen-
to de construção naval no Brasil dar-se-ia,
finalmente, na primeira metade da déca-
da de 70, com a definição e instituição do
Io PCN-1971/75. A sua consolidação seria
alcançada com o 2o PCN-1975-79, atingin-
do-se em 1979, a produção de 665.000
toneladas brutas, contra as 164.000 ou as
136.000 toneladas brutas, respectivamen-
te entregues em 1974 e 1971.

Fica portanto demonstrado que em
contraposição a recessão que atingiu a
construção naval mundial, o Brasil conse-
guiu, ao longo da década de 70, acelerar e
manter, em alguma medida, o ritmo de
crescimento do setor, o que o colocou,
hoje, ao nível dos mais evoluídos centros
de construção naval.

O quadro econômico hoje existente, e
suas perspectivas, demonstra que o pano-
rama mundial se apresenta extremamen-
te difícil, face a exístênòia de pelo menos
três elementos perturbadores: i) altas ta-

xas infiacionárias na maioria dos países;
ii) pronunciada baixa no ritmo de cresci-
mento do produto real dos países indus-
triais; e, BI) grandes desequilíbrios no
balanço de conta corrente dos principais
grupos de países.

Essa realidade internacional, aliada
aos problemas internos, torna crucial a
necessidade de atuar energicamente, no
sentido de que aplicados de forma a me-
lhor atender aos interesses de seu desen-
volvimento e bem-estar.

Do anterior torna-se evidente que a
ênfase na área dos transportes requer a
prática de uma política econômica que
seja, simultaneamente, austera, realista e
estimulante o que, indiscutivelmente, exi-
ge seletividade e disciplina na definição e
prática de prioridades que a realidade e
os objetivos determinam.

Segundo esta linha de ação foram
estabelecidas as diretrizes para que a
Sunamam executasse uma atividade per-
manente de financiamento de embarca-
ções, a serem construídas nos estaleiros
do pais.

Dentro desse enfoque, foi fixada como
meta a contratação anual de 1 milhão de
toneladas de porte bruto.

28 DE
DEZEMBRO,
DIA DA
MARINHA
MERCANTE

vamos iembrar os lU mii oficiais e
marinheiros que,' a bordo dos navios

nercantes brasileiros, passaram o Natal
¦m .ii'') mar.-
ni .'in aigum entre 300 portos, espalhados por
odos.os continentes banhados por todos
is inaies --

até onde eles levam os produtos do trabalho
ie nos.i • povo e de onde trazem divisas;
? tudo mais que é preciso para a construção
iu um Brasil melhor para todos nós.

Vamos levar o nosso carinho a esses
brasileiros-do-mar'
Assim, com o
carinho de
130 milhões de
compatriotas, eles
se sentirão menos
sozinhos na
passagem do
Ano Novo

ASSOCIAÇÃO DOS ARMADORES
BRASILEIROS DE LONGO CURSO
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SOBERANIA NOS MARES
As indústrias da construção e da reparação navais bra-

sileiras participam das comemorações do Dia da Marinha
Mercante oferecendo ao Pais uma magnífica demonstração
de solidez e de maturidade.

Superando as dificuldades conjunturais que o Pais conti-
nua enfrentando, a construção naval alcançou em 1981, com
a entrega de 32 navios, uma produção de cerca de 1.300 mil
toneladas de porte bruto, além de avultado número de pe-
quenas embarcações, indispensáveis ao tráfego portuário, à
navegação interior, às atividades off-shore, etc. Graças a tal
desempenho, pôde o Brasil manter a posição de destaque
que conquistou, nos últimos anos, entre os primeiros cons-
trutores de navios em todo o mundo.

A produção dos estaleiros brasileiros resulta na integra-
ção, este ano, de 25 navios à nossa marinha mercante, num
total de 945.660 TPB. Somando-se esta produção à dos anos
anteriores, a partir de 1960, a indústria naval já incorporou à
frota nacional mais de 8 milhões de TPB, criando assim, em
escala considerável, as possibilidades para que o Pais exerça,
em favor de sua soberania, o necessário controle sobre os
fluxos do transporte marítimo.

Por outro lado, merece ser registrado o fato de que
exportamos, em 1981, 9 navios, totalizando 323.280 TPB, no,
valor de US$ 186 milhões, encomendados por alguns dos
mais destacados armadores internacionais, figurando entre
eles navios especializados, do mais sofisticado padrão tec-
nológico.

A indústria naval brasileira comprova que está apta para
produzir navios de qualquer tipo, não só para atender às
crescentes necessidades da frota nacional como para a ex-
portação, contribuindo, desse modo, no esforço comum para
o equilíbrio do nosso balanço de pagamentos.

Na área da reparação naval, atividade essencial à auto-
nomia do nosso transporte marítimo e, por isso, do mais alto
significado para a segurança nacional, foram também assi-
nalados importantes êxitos. O trabalho realizado pelos es-
taleiros de reparos propiciou ao País, este ano, uma econo-
mia de divisas da ordem de USS 200 milhões.

As indústrias da construção e da reparação navais bra-
sileiras, mais do que nunca conscientes de sua responsabili-
dade perante o País, reafirmam, no Dia da Marinha Mercante,
a sua inabalável decisão de enfrentar e vencer todos os
desafios, para servir cada vez melhor ao Brasil, assegurando
a soberania nacional nos caminhos do mar.

n m%L 
"¦ Rio 

de Janeiro, 28 de dezembro de 1981
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No mundo de hoje, marcado pela interdependência dia-a-dia mais
intensa entre povos, nações e regiões geográficas, o transporte de
mercadorias assume papel relevante, tanto no processo de evolução das
sociedades, quanto na sobrevivência do homem.

A importância do mar reside na própria história, desde os tempos
mais remotos até a abertura das modernas rotas oceânicas.

Nelas o Brasil se faz presente por vocação e direito de. conquista.

O País é grato aos que, entre nós e em nossa época, transformaram
a Marinha Mercante em força econômica.

Seu dia comemorativo, 28 de dezembro, encontra nos mares,
portos, estaleiros, oficinas e escritórios, os que a engrandeceram.
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
I m A Superintendência Nacional da Marinha Mercante-SUNAMAM
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Um Fato Político
Nenhuma estranheza deveria causar a decla-

ração do Deputado Ernani Sátiro, segundo a qual
seria político seu parecer sobre o projeto eleitoral
do Governo. Conseqüentemente, político seria o
critério de apreciação das emendas, tanto que sobre
elas pretendia ouvir a Presidência da República
antes de emitir sua opinião.

Relator de uma comissão mista do Congresso
em que domina, como não podia deixar de ser, o
Partido do Governo, que outro critério haveria de
adotar o representante da Paraíba? Dizer que o
parecer será político não é senão proclamar uma
regra da vida parlamentar. Nem de longe significa
deslocar para segundo plano o aspecto jurídico do
projeto, evidentemente abrangido e não anulado
pelo político. Não há dificuldade técnica a vencer,
em matéria na qual é, aliás, o Sr Ernani Sátiro
especialista.

0 assunto é evidentemente político e não seria
um parlamentar da experiência do relator que se
deixaria conduzir, pela malícia bacharelesca dos
interessados, a esquecer o principal. A política
legislativa é ditada ou, pelo menos, liderada pelo
Presidente da República, salvo a hipótese em que se
encontre em minoria no Congresso e não tenha
condições de orientar a atividade normativa para
atender aos interesses gerais da administração. Em
altíssimo sentido, a elaboração legislativa é uma

questão eminentemente política porque guarda rela-

ção íntima com a finalidade do Estado e as necessi-
dades a serem atendidas no cotidiano do trabalho
governamental.

Na hipótese, o que vinha ocorrendo até no-
vembro era a perda progressiva do .controle que no
sistema presidencial deve o Chefe do Executivo
exercer sobre a atividade parlamentar. Era fato
grave esse, que já muito antes de novembro recla-
mava a atenção do Planalto. Em novembro, chegou-
se ao clima inevitável de crise com a derrota da»

sublegendas propostas pelo Governo para atender a
um dos aspectos do projeto político, relacionado
com o processo eleitoral. O que aconteceu foi que o
Governo despertou para o risco que começava a
correr, vendo escapar às suas mãos o controle da
política que lhe cabia liderar para manter em
desenvolvimento o processo de aprimoramento do
regime. Como despertava tarde, teve que agir com
energia dobrada e recursos extremos para chamar à
responsabilidade o seu Partido e reconquistar a
maioria praticamente perdida na Câmara.

Que critério teria orientado as oposiçoes, com
ajuda crescente da bancada governista, para rejei-
tar as proposições oficiais relativas ao pleito de 82?
Jurídico? Foi jurídica a razão pela qual o Congresso
repeliu a extensão da sublegenda à eleição de
governadores? Não há ninguém suficientemente in-

gênuo para não reconhecer que se tratava de

questão política e que político foi o voto que
massacrou o projeto.

Juridicamente, tão certo seria rejeitar como
aprovar a proposição. O Direito é instrumento da

política. E censurável é apenas o mau uso desse
instrumento. 0 Governo usava-o corretamente na-

quela hipótese para preservar o processo democrá-
tico de tropeços indesejáveis. Vencido pelo fato
político da reação dos adversários, voltou a usá-lo
de modo mais forte, cerceando de certo modo a
liberdade do eleitor na próxima eleição mas garan-
tindo o essencial, que seria o pleito de 82 em si
mesmo e — mais importante — a continuidade do
processo de normalização da vida democrática. Foi
ato político. E foi fato que interessaria, e muito, à
consciência jurídica voltada para a necessidade de
restauração da ordem democrática.

0 relator do projeto na comissão mista, ao
adiantar que seu parecer será político, está atento à
realidade mas também fiel ao Direito e à tradição de
liderança do processo legislativo.

Velhos Filósofos
Por uma boã iniciativa da Secretaria Estadual

de Educação, a filosofia está voltando aos currículos
do segundo grau, depois de um inexplicável período
de ostracismo. Sua susêricia era indício de uma
visão estreita da Educação e da confusão que se
instalou, desde há alguns anos, nos currículos das
nossas escolas.

Estas sofreram' a refração provocada pela
febre do vestibular. Entronizada a "múltipla esco-
lha", a "corrida para a universidade" assemelhou-
se cada vez mais a uma cega acumulação de dados.
Como Aristóteles e Platão não cabiam nos quadri-
nhos das provas eletrônicas, foram deixados para
trás. Suas conhecidas virtudes como formadores de
um raciocínio mais amplo e mais profundo também
já não eram indispensáveis: o vestibular tal como
era praticado exigia apenas um certo adestramento
— nem amplo nem profunde.

É essa deformação pedagógica que o estudo da
filosofia pode ajudar a corrigir. Eis um estudo que
não tem finalidades imediatas e nem chega a resulta-
dos quantificáveis. Também não é capaz de propor
soluções instantâneas para problemas do nosso
tempo. *>

Há, aqui, uma armadilha a ser contornada. A
politização que caracteriza a nossa época também
deixou marcas no estudo da filosofia. Fala-se muito,
hoje, numa "filosofia crítica" que seria a única^
apropriada para o nosso tempo, enquanto se colo-
cam os filósofos antigos na categoria dos supérfluos,
como pensadores comprometidos com sistemas so-
ciais iníquos.

Essa "filosofia crítica" é pleonástica — e às
vezes é bem pouco crítica. Já na velha Grécia, a
filosofia era concebida como uma forma de auseul-
tar a realidade e distinguir o falso do autêntico e do
consistente. Com esse propósito é que Sócrates
andava pelas ruas de Atenas fazendo perguntas
inconvenientes. "Filosofia crítica", portanto, é uma
redundância.

Ao mesmo tempo, essa filosofia critica limita,
muitas vezes, o seu raio de ação. Coube ao século
XIX desenvolver uma cerrada crítica ao sistema
capitalista, que então chegava ao seu pleno desen-
volvimento. 0 século XX pôde assistir à ascensão de
diversos modelos socialistas — e pôde conhecê-los
tão bem quanto o século XIX conhecia os mecanis-
mos dè acumulação capitalista. A crítica ao marxis-
mo já chegou, na Europa, a um estágio bem
avançado; por aqui, ainda há quem se limite à
crítica do capitalismo tal como ela era feita no
século passado.

Mas este ainda não é o ponto. Aristóteles já
tinha a mais perfeita noção de que a filosofia não
deve ser o estudo das obras concretas dos homens —
mesmo de obras tão complexas quanto os sistemas
sociais — e sim da motivação profunda das ações
humanas. Quando se entra nesse terreno, abando-
na-se o domínio das certezas — e descobre-se que o
homem é um ser contraditório. Essa descoberta não
condena ninguém ao desânimo e à perplexidade;
mas é um antídoto contra o fanatismo e a estreiteza.
É neste sentido que o estudo da filosofia — e dos
velhos filósofos — seria mais necessário à formação
da nossa juventude.

Obras Trágicas
Em ritmo de urgência — exigido pela situação

de calamidade e recomendado pelo ano eleitoral —
o DNOS abriu concorrência para obras de vulto nos
rios Piabanha e Paquequer. O objetivo é resolver
definitivamente os problemas crônicos das.popula-
ções de Petrópolis e Terésópolis: as enchentes se
repetem e se agravam com a demora dás soluções
municipais.

A impressão que domina este ano as cidades
serranas é exatamente a de que as administrações
das duas estão sendo premiadas pelas circunstân-
cias. E por terem deixado de fazer obras indispensá-
veis, o Governo federal se vê na obrigação de
realizá-las agora com um sentido de emergência.
Ninguém pode desconhecer, e os cidadãos não
esquecem este aspecto, que existe o problema das
enchentes em Petrópolis e Terésópolis, mas também
existem programas federais com recursos para em-
prestar aos municípios.

Se as Prefeituras deixaram rolar o problema,
para que um dia o Governo federal tivesse, em
ultima instância, a iniciativa, não observaram um
comportamento político. Não se habilitam, portan-
to, a receber o crédito político da ação federal.

A intenção eleitoral é patente, mas nem por
isso as providências serão mal recebidas pela popu-
lação. A intenção se evidenciou no ato de assinatura
dos editais de abertura da concorrência a ser

julgada em janeiro próximo. Estiveram presentes os
prefeitos das cidades beneficiadas, o Ministro do
Interior e políticos do PDS. Pensará o contribuinte:

pelo menos para isto servem eleições.

Engana-se, no entanto, o administrador ou o
político que acreditar ser o eleitor ingênuo a ponto
de não distinguir os aspectos e a realidade. A
situação chegou ao ponto em que se encontra por
incapacidade de sucessivas administrações, munici-
pais. E só será resolvida pela disposição federal.
Insuficiência de recursos municipais? Ê a parte
menos importante: a pior insuficiência é da vontade
de administrar. Recursos aparecem quando há
disposição de fazer e senso de responsabilidade do
mandato. .

É bom que administradores e políticos estejam
preparados: obras de emergência não dão dividen-
dos eleitorais. Trata-se de obrigação dos Poderes
Públicos. Os administradores precisam entender
que os recursos fornecidos pelos contribuintes se
destinam à execução de obras e não a outras
aplicações menos produtivas. Certo estilo habitual
pensa que administrar é nomear, porque cada
nomeado é pelo menos um voto. Quando a eleição se
aproxima, então o desatento administrador se lem-
bra de que obras de interesse geral podem gerar
muitos votos.

Na mesma oportunidade ficou decidido o
início de estudos técnicos para a retificação do rio
Guapimirim, tendo em vista aliviar a situação de
Magé, assediada pelas cheias. Tanto bastou para
que a voz dos ecologistas se fizesse ouvir. As
ponderações partidas da sociedade devem ser devi-
damente acolhidas e analisadas desde o começo. £
melhor conversar-se antes do que depois: além dos
custos adicionais da revisão dos projetos, pesa
também a perua de tempo. Tudo é custo contra o
contribuinte.

1 opico
Águas Vivas

A FEEMA acaba de fornecer índl-
ces considerados animadores quanto à
qualidade das águas no Estado do Rio
de Janeiro. Só em carga orgânica, in-
forma-se, deixaram de ser lançadas
mais de 4 mil toneladas por ano nos
rios e lagoas do Estado, devido à entra-
da em funcionamento de 114 estações
de tratamento de despejo industriai.
Resultados promissores foram obtidos
na região de Campos com o controle as
usinas de álcool e açúcar.

Ao mesmo tempo, desde que se
passou a dispor de mapas relativos à
poluição das águas, os avanços obtidos
ressaltam a situação de desleixo a que
se tinha chegado neste terreno. Anun-
cia-se que este e aquele rio retomaram
aos padrões mínimos de salubridade;
mas que, em outros, continua a preva-
lecer a contaminação pelo cobre, pelo
zinco, pelo cãdmio, pelo chumbo.

O panorama é sobretudo contras-
tante no que se refere ao rio Paraíba,
que tem trechos recuperados e trechos
ainda abaixo dos padrões mínimos.

Ziraldo

mm
iíoAOi

X
Cartas

Ora, o Paraíba é a pérola do nosso
sistema fluvial, dando vida e subsis-
téncla à maior parte do Estado. Nôo se
justificam, assim, os retardos na "ope-
ração de salvamento" que se planeja e.
discute há tanto tempo, e que ultima-
mente esbarrou numa intrincada
disputa de soberanias. À população do
Estado importa menos que a responsa-
bilidade a esse respeito seja municipal,
estadual ou federai do que saber quan-
do voltará o Paraíba a ser uma fonte de
vida, e nào de morte.

Teste de eleições
Um observador estrangeiro que che-

gasse ao Brasil de uns tempos para cã
teria a impressão que somos um pais
altamente politizado. Sem falar dos pró-
prios políticos — por razoes óbvias — a
televisão, a imprensa e até a Igreja co-
oram do Governo, a cada dia, eleições e
abertura política. E, pressionado e im-
pressionado com a penetração — dos
meios de comunicação (que são domina-
dos por uma minoria), o Presidente, ln-
variavelmente, a cada pronunciamento
público não se cansa de repetir o mesmo
chavão: "Hei de fazer deste pais uma
democracia."

Com relação a eleições: será que a
grande massa popular esta realmente
indócil para votar? Por que não se faz
um teste? Por que o Congresso não apro-
va o projeto que lá se encontra, abolindo
o voto obrigatório? É simples: porque
seria uma grande vergonha para os poli-
ticos que constatariam que no máximo
10% dos eleitores compareceriam as ur-
nas. Se nos EUA, que é um pais mais
politizado e com interesses políticos e
econômicos por todo o planeta, pouco
mais de 30% do eleitorado comparece-
ram as urnas, imaginem aqui. (...)

Eleições e democracia só interessam
a um pequeno grupo. O que o povo
realmente necessita é de alimentação,
escolas, casa para morar, trabalho e saú-
de, o que nos vem faltando desde os
tempos de Cabral. Adovaldo José de C.
Fonseca — Rio de Janeiro.

A política salarial
Muito se fala e se discute sobre a

atual política salarial. No entanto, o que
parece é que todos que a defendem o
fazem senão de má fé, pelo menos basea-
dos em analise superficial, apressada e
soflsmada. Sendo que um dos argumen-
tos de peso a favor é ter como objetivo—
Distribuição de Renda'. (Mas que Ren-
da? Desde quando salário é renda?) O
que ocorre, entretanto, é que na sua
atual forma, a lei esta sendo o calvário
da classe média, pouco dá a mais ao
trabalhador e quem se banqueteia são
outros que náo os assalariados.

Senão vejamos:
Hã pouco os jornais publicaram ex-

tratos do último censo sobre população
e faixas de renda. É verdade que os
dados publicados pelo JORNAL DO
BRASIL nôo apresentam em detalhes
toda a pirâmide trabalhadora nível a
nível de salários em número de salários
mínimos. Entretanto, nôo só os econo-
mistas e estatísticos como qualquer pro-
flssional ligado a planejamento sabe que
obedecendo às regras do bom senso se
pode, a partir desses dados disponíveis,
construir uma pirâmide salarial até 50
salários mínimos. Assim, se se tomar o
salário mínimo vigente em setembro e se
utilizar um INPC de 40% (out), pode-se
calcular os valores de incrementos de
reajustes salariais das classes mais bai-
xas (até 10 SM) e os valores de reduções
dos salários mais altos. Desta forma, se
observa que a atual lei em vigor tira
daqueles que ganham mais Cr$ 100 bi-
lhões mensais (verdadeiro confisco) e dá
aos que ganham menos apenas Cr$ 20
bilhões. Será isto distribuição de renda?

Sem dúvida que não. É mais uma
espoliação que sofre a massa trabalha-
dora. Como se observa, a maior diferen-
ça para mais que a atual lei contempla
os níveis mais baixos é de apenas Cr$ 1
mil 75,78 por mês, nas faixas de 3 SM e
que nôo representa nada em realidade
para o assalariado. Um simples aumento
de metrô de Cr$ 15 para,Cr$ 30, como se
anuncia, já lhe absorve quase a totalida-
de do Incremento com que foi contem-
piado (façam as contas: Cr$ 30 x 25 dias
= Cr$ 750).

O esmagamento da classe média o
que traz? Achatamento da pirâmide co-
mo um todo no panorama da renda
nacional, com detrimento do fator traba-
lho era proveito do fator capital. E todas
as conseqüências de agravamento do
quadro recessivo e de desemprego que se
vive.

Uma breve análise econômica indica-
rã que esta política é de pleno favoreci-
mento às empresas de prestação de ser-
viços e aos bancos. Nào havendo poder
de compra para os bens de consumo,
duráveis ou não, não há empregos para
os assalariados de baixa renda; sào des-
pedidos e «contratados com salários

mais baixos, não se beneficiando, por-
tanto, de fictícia distribuição de renda.
As empresas prestadoras de serviços se
beneficiam por terem seus custos lncor-
ridos cobrados com reajustes a níveis de
inflação enquanto suas folhas de paga-
mento não são reajustadas a esses ní-
veis, em virtude do que se tira do pessoal
qualificado. A economia em recessão e
dinheiro necessitando ser reciclado, pa-
ra onde vai? Para o mercado financeiro,
especulativo, fazendo subir as taxas de
juros que voltam a fechar o cerco e o
ciclo das empresas-indústrias que não
tèm para vender e precisam de financia-
mentos para sua produção.

Senhores economistas e políticos do
sistema, pensem e analisem em profun-
didade esta política salarial. Tenham
presente que é a classe média, com seus
profissionais e executivos, o grande col-
chão amortecedor das tensões sociais
que dã equilíbrio ao sistema político-
social que vivemos. É preciso que o
capital é que seja distribuído e não con-
tlnue a ser subsidiado enquanto nós
assalariados é que pagamos todos os
Impostos, para náo falar no de renda que
na realidade é imposto sobre salário,
pois as rendas de capitais contribuem na
arrecadação deste tributo com apenas
30%. Por fim, perguntamos aos senhores
juristas se esta lei não seria inconstitu-
cional, uma vez que fere o princípio
constitucional da irredutlbilidade dos
vencimentos. José Americano da Costa,
engenheiro civil — Rio de Janeiro.

WèÉÈÈÈ
Propaganda abusiva

Aposentei-me recentemente, após
exercer por quase 30 anos, nos munici-
pios de Miracema, Pádua, Volta Redon-
da e Nova Priburgo o cargo de juiz de
Direito, e, correlatamente, as funções de
juiz eleitoral.

Sei, por isso, dos trabalhos, preocupa-
ções e aborrecimentos que sofri para
manter nos limites legais a propaganda
de Partidos e candidatos. Porflei, sem
desânimo, para atalhar abusos a que sào
propensos muitos políticos nas épocas
da realização dos pleitos eleitorais. Tive
de empenhar-me a fundo para coibir a
poluição das vias públicas com a afixa-
ção de cartazes e faixas, com o picha-
mento de muros, paredes e postes e com
a propaganda sonora proibida.

Estou agora livre dessas canseiras,
mas começo a lastimar a sorte dos juizes
eleitorais, pelo que vejo e leio no noticio-
rio da imprensa. A legislação eleitoral,
em matéria de propaganda, Jã principiou
a ser escancaradamente descumprida.

Segundo a minha interpretação, a
propaganda por comícios pode exerci-
tar-se pelos Partidos em qualquer época,
mas genericamente, para, por exemplo,
a divulgação programática e o debate de
questões de interesse público, no objeti-
vo de atrair aderentes ou simpatizantes.
Todavia, a propaganda específica de
candidatos só pode ser realizada, segun-
do dispõe o Art. 240 do Código Eleitoral,
após a respectiva escolha pela conven-
ção partidária

Vemos, no entanto, que a propagan-
da de pseudocandldatos Já se acha nas
ruas e comícios, sem que nenhuma con-
venção os tenha escolhido. Verdadeiro
desafio à Justiça Eleitoral e às normas
legais. Ao que parece, a tão decantada
abertura passou a ser tida como autori-
zaçào plenária para um vale-tudo, Inclu-
sive a violação das leis vigentes. Obser-
vamos ainda, em diversos casos, que
essa propaganda abusiva vem assoman-
do com a radicalização extremada de
posições e tremenda virulência de lin-
guagem.

A vida do pais será tumultuada pre-
maturamente se tal situação perdurar. O
radicalismo crescerô de voz, se tudo não
for reconduzido aos trilhos legais. Tere-
mos a multiplicação de comícios de pro-
paganda de candidaturas legalmente
Inexistentes.

Por tudo Isso, parece ser da máxima
conveniência, e mesmo urgente necessi-

dade, que o Tribunal Superior Eleitoral,
no âmbito nacional, os Tribunais Regio-
nais, nas respectivas jurisdições esta-
duais, e os juizes eleitorais, nas suas
2*onas, adotem desde Já providências
eficazes que ponham cobro ao pandemô-
nio propagandistlco ilegal que tomará
conta do pais se as rédeas não forem
sustidas a tempo. Lembremos de que
todas as eleições, em todas os níveis,
serão, desta vez, efetuadas para todos os
cargos eletivos, excetuado, apenas, o de
Presidente da República. Rivaldo P.
Santos — Nova Friburgo (RJ).

Morosidade
Em 16/4/80, dei entrada no IAPAS—

Agência de Volta Redonda, com uma
declaração de Tempo de Serviço por
mim prestado nas Casas Pernambuca-
nas—matriz, no período de 10/11/47 a
2/6/48, solicitando averbaçâo deste tem-
po para efeito de aposentadoria. Que por
sua vez foi encaminhada à Agência do
Rio de Janeiro, para fins de comprova-
ção através da OSP n° 126/80.

Como não obtive resposta nem solu-
ção durante quase um ano, resolvi ape-
lar ao Sr Ministro da Previdência e As-
sistència Social (por duas vezes), para
que intercedesse junto ao citado órgão a
fim de solucionar o meu problema.

Recentemente (agosto/81) recebi uma
comunicação da Agencia de Volta Re-
donda, de que estavam aguardando a
resposta da OSP n° 126/80, para atender
ao meu pedido de averbaçâo, e que na-
quela data (3/8/81) tinha sido reiterado o
pedido através do Mem0 147/81, entre-
tanto, também até a presente data sem
resposta ou solução.

Face ao acima exposto, venho nova-
mente, por intermédio desta seção, ape-
lar ao Sr Ministro, no sentido de sua
interferência pessoal junto ao IAPAS,
para a solução de meu problema, que se
arrasta há mais de um ano. Paulo Gomes
— Volta Redonda (RJ).

Sem resposta
Dirigi-me por carta no dia 3/12/81 ao

Sr diretor do Transito solicitando-lhe a
gentileza de atender a um caso restrita-
mente ligado ao órgão comandado por S
Sa e até hoje apenas obtive como respos-
ta o seu silêncio.

Várias sôo as muitas suposições da
recusa tomada por S Sa talvez a redação
da minha carta (eu tenho cópia) tivesse
sido considerada de baixo nível literário
proporcional as que o DD. diretor está
habituado a receber em seu gabinete de
trabalho dificuldades em julgar a causa
do pedido ou o assunto nâo tem o mere-
cimento de sua consideração. O que não
obsta de S S" ter-me encaminhado ao
sector competente onde eu pudesse ob-
ter o certificado que necessito.

Lamento como tributário federal e
estadual a recusa de uma resposta do
órgão ao qual Indiretamente Já servi com
a minha modesta colaboração como as-
sessor particular do nosso querido e
inesquecível' General Menezes Cortes.
Júlio José Batista — Rio de Janeiro.

Dedicação
Registro e desejo tornar público o

excelente acolhimento e atendimento
dados a parentes meus por ocasião de
internamente através do INPS, no Hos-
pitai Universitário do Fundão, onde,
desde a direção ao mais modesto funcio-
nário, sente-se dedicação, desvelo e cart-
nho para com os enfermos, acompa-
nhantes e visitantes. Mário D. Müller —
Rio de Janeiro.

Suécia
Sem empresas estatlzadas, a maior

renda per capita do mundo, a mais bem
distribuída, a maior liberdade e direitos
humanos respeitados fazem da Suécia
uma Democracia Social liberal Impar no
mundo. Se se comparar o padrão de vida
deste povo com os dos países de soclalls-
mo marxista onde tudo é do Estado e a
liberdade não pode ser confirmada, a
Suécia dã de goleada Antnio da Costa
Fontelas — Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as qua
tiveram assinatura, nome completo e legl-
vel e endereço que permita confirmação

prévia.

JORNAL DO BRASIL LTDA
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Coisas da política

A batalha
inútil
Almyr Gajardoni

EST 

AO, no momento, o Sena-
dor Tancredo Neves e o
Deputado Magalhães Pinto

a travar aquela que bem pode vir a
ser considerada, um dia, a verda-
deira última batalha entre o PSD e
a UDN, aqueles Partidos que foram
os representantes*das duas maio-
res vertentes do pensamento polui-
co brasileiro, no fugas intervalo de-
mocrático vivido pelo país, de 1945
a 1964. Estéril batalha, por sinal,
travada fora do tempo, sem quedisponham os dois galantes conten-
dores de arsenal suficiente para
causar, com sua atoarda, qualquer
dano à paisagem que os circunda.
Podem, no máximo, ferir-se a si
próprios, levarem-se ao encerra-
mento das próprias carreiras, que
já vão longas e terão produzido
tudo quanto delas se poderia es-
perar.

O Senador, como se sabe, enga-
jou-se no plano de criação do PP
depois de muita insistência dos'Mi-
nistros Petrônio Porteüa e Golbery
do Couto e Silva, que em determi-
nado momento julgaram indispen-
sável usar argamassa de outra era
para construir o püar central do
monumento democrático que pre-tendiam erigir a partir da terra
arrasada providenciada pelo movi-
mento de 1964. Esse püar, soube-o
logo o Senador Tancredo Neves,
voou com as explosões do Rio-
Centro, em abril deste ano, e seus
destroços começaram a ser varri-
dos para o depósito do lixo quandoo General Golbery foi convencido
de que nada mais tinha afazer no
Paláciâ do Planalto.

Era, de qualquer forma, um pro-
jeto de transição do autoritarismo
que o país bem conhece e lamenta,
para alguma espécie não bem defi-
nida de liberdade — ou, quando
menos, de maior participação nas
decisões que dizem respeito ao inte-
resse geral. Por isso o desastre foi
lamentado, e por isso o Senador,
em mais de uma oportunidade, nes-
ses longos meses que separaram
um acontecimento do outro, cobriu-
se de cinzas e, no melhor estüo
bíblico, amaldiçoou seus algozes e
os tristes dias de sua peregrinação
sobre a terra.

O PP fracassou antes de ser sub-
metido ao primeiro teste. Um tanto
por ter sido uma construção artifi-
ciai, no terreno da política, do mes-
mo tipo daquelas idealizadas pelo
Ministro Delfim Netto, acumulando
números sobre números para con-
vencer a todos que daqui a tantos e
tantos anos a inflação terá caído a
tanto, a dívida externa a tanto e a
interna se tornado uma pálida lem-
branca dos tempos em que JK cons-
trato Brasília. Que nem por se des-
tinarem ao areai algo mais sólido
da economia, tem funcionado a

contento, pelo menos aos olhos do
homem comum que vai ao super-
mercado e aos guichês de paga-mento do BNH.

Outro tanto, voltando aqui afa-
lar do PP que fracassou antes do
seu primeiro teste, por ter-se verifi-
cado uma inesperada mudança no
comando político do Governo e,
com ela, uma mudança nos proje-
tos de construção do novo regime
com que se pretende brindar o país.
Do Senador Tancredo Neves, ho-
mem de pés solidamente plantados
no chão, um tanto puxado para o
pessimismo, segundo testemunham
os que privam de suas confidên-
cias, sabe-se que hesitou muito an-
tes de atirar-se à aventura de cons-
trução desse Partido. Que motivos
terão levado o Deputado Maga-
lhões Pinto, seu adversário tradi-
cional em Minas, que ostenta como
maior feito de sua vida pública a
derrota infligida a Tancredo, numa
disputa pelo Governo de Minas em
que todos consideravam o Senador
favorito, a lançar-se junto com ele
nessa empreitada?

Fantástico mistério. Mas, na ho-
ra da verdade, verifica-se que o
Senador, mais uma vez a contra-
gosto, engaja-se na aventura da
incorporação ao PMDB, enquanto
o Deputado insiste em levar suas
frases curtas repletas de sugestões
sibilinas às vizinhanças do Palácio
do Planalto. Ele imagina que, com
Leitão de Abreu no Gabinete Civil
da Presidência, passa a desfrutar
das mesmas condições que teve
Tancredo, com Golbery e Petrônio,
para se tornar uma das bases de
sustentação do poder que aí está e,
pelo visto, daí não deseja sair.

E assim vai o Deputado Maga-
Ihães Pinto enchendo-se de ilusões,
como de ilusões encheu-se Tancre-' do Neves, num passado não muito
distante que ele hoje lamenta. Ma-
galhães Pinto foi uma voz decisiva
quando se tratou de tomar a deci-
são de enterrar, bem enterrada, a
experiência democrática que ele
havia ajudado a começar a cons-
truir, quando assinou o Manifesto
dos Mineiros, aquela cautelosa pri-
meira estocada no autoritarismo
do Estado Novo. A mesma assina-
tura, por sinal, que 25 anos depois
ajudaria a dar vida ao AI-5. Sua
biografia, com tais lances e tantas
assinaturas, está pronta è acaba-
da. Não foi Magalhães Pinto quem
destruiu o PP, porque lhe faltava
poder de fogo para isso; nem será
Magalhães Pinto o encarregado de
construir as novas pilastras do no-
vo projeto de institucionalização
do país que, esperamos todos, está
por vir.

Almyr Gujardcni é «ditor político da mista Isto ê

Morrer em Varsóvia
Luiz Maria de Oliveira Dias

A Cultura e o futuro
A 

Fundação Calouste Gulbenkian,
de Lisboa, acaba de doar 12 bi-
bliotecas de cultura portuguesa

a Universidades brasileiras. Trata-se da
primeira fase de um projeto cuja finali-
dade é colocar à disposição dos profes-
sores da Língua e da Literatura Portu-
guesa um minimo de bibliografia que
lhes permita exercer as suas funções no

; magistério sem precisar de recorrer, co-
mo tantas vezes vem acontecendo, às
apostilas e as fotocópias de livros que
não se encontram no mercado brasi-
leiro.

O projeto, apoiado também pela
Fundação Cultural Brasil-Portugal, pa-
ra surtir os resultados que se esperam,
deverá prosseguir com a criação de"centros de estudo portugueses" dentro
das Universidades contempladas pela

. oferta. E seria por ai que se passariam a
organizar e a promover ações culturais
de grande alcance, como, por exemplo,• a realização de cursos de férias, a pes-

: quisa e a troca dè experiências, o inter-
. câmbio a diversos níveis, etc.

Enquanto as iniciativas governa-
mentais, nos últimos anos, foram muito
reduzidas e pouco se produziu no cam-
po das relações culturais luso-
brasileiras, observa-se curiosamente
que existe uma certa disponibilidade de
recursos e de interesse por parte do
setor privado, que pode vir a ter uma

... influência muito positiva na viabiliza-
ção e no desenvolvimento de programas
comuns dentro do espaço da lusofonia.

O levantamento de "pontes"'entre as
Universidades brasileiras e portuguesas
ou entre institutos congêneres, como o
Laboratório de Engenharia Civil, os Ins-
titutos de Advogados, as Academias de
Ciências, e as próprias Fundações cons-
titui, em nossa opinião, a tarefa prioritá-
ria, onde vale a pena investir, pois te-
mos muito material que nos podemos
oferecer reciprocamente, e essa permu-
ta terá um efeito multiplicador extraor-
dinário e a custos compatíveis com os
limitados recursos de cada País.

Os centros de estudo dentro das uni-
dades universitárias, "portugueses" os
do Brasil e "brasileiros" os de Lisboa, de
Coimbra, do Porto, de Évora ou de
Braga, nos moldes projetados pelo Prof.
Agostinho da Silva, quando há alguns
anos tentou a experiência na Universi-
dade de Brasília, muito mais do que
focos da cultura e do pensamento, pode-
rão ser autênticas matrizes, onde os
patrimônios e valores da Comunidade
Luso-Brasileira se enriqueçam e poten-
cializem.

A. Gomes da Costa
É importante que as novas gerações

tomem conhecimento da força cultural
que representam os povos de Língua
Portuguesa no mundo' de hoje. Para
isso, terão de saber alguma coisa da
História que escrevemos; da Literatura
que possuímos; da Arte que criamos;
das Ciências que desenvolvemos; da
nossa maneira de ser e de estar em
todos os continentes; da nossa contri-
buição ao humanismo e à Fé crista,
enfim, da nossa epopéia que começou
na meseta hispânica e ainda continua
no Brasil, em Angola, em Moçambique
ou em S. Tome, nos Açores, na Madeira
ou em Macau.

Esse é o maior desafio dos que têm
responsabilidades pela transferência de
patrimônios de uma geração para outra,
Como poderão os moços de hoje sentir
orgulho do passado se desse passado
lhes damos a correr uma pincelada inco-
seqüente? Como vão defender a língua
que falam contra as interferências es-
trangeiras ou os desacertos dós "refor-
madores", se nâo têm condições de ler
os clássicos e se reduzimos nas escolas o
ensino do Português a um quebra-
cabeças da sintaxe? Como vão saber
das obras de arte de que somos titulares
se não as mostramos? Como vão desce-
brir as técnicas desenvolvidas por nos-
sos engenheiros para a construção de
barragens, ou pelos nossos médicos .pa-
ra combater as doenças tropicais, ou
pelos nossos agrônomos, ou pelos nos-
sos economistas, se continuamos a omi-
tir na cátedra as próprias experiências?
Como vão inteirar-se da exuberância do
nosso Direito, da riqueza da nossa Lite-
ratura, dos contrastes da nossa Geogra-
fia, dos gens e patterns que fomos con-
servando e desenvolvendo através dos
séculos — se tudo isto não lhes é mos-
trado na Universidade, onde os avanços
de outras culturas vão reduzindo cada
vez mais o espaço da nossa, num fenô-
meno avassalador que provoca a pró-
pria desfiguração nacional?

Esta é a hora de nos virarmos para o
que somos. Temos conosco os acervos
que nos identificam na construção de
uma comunidade sem paralelo, e se os
perdemos, por desconhecimento ou de-
suso, estaremos a empobrecer o nosso
destino e a demitirmo-nos do papel que
nos cabe desempenhar no mundo do
futuro.

A. Gomos da Costa, advogado, 4 prasidanto da F*d*raç6o das
Associaooss Portuguesas « Uíso-Brasiliiras.

COMENTÁRIO 

ouvido ao acaso num
qualquer noticiário de rádio dizia que
D. Paulo Ams e seus coadjutores, bem

como D. Hélder Câmara e os seus acólitos,
devem estar por certo em incomunicável reti-
ro espiritual para se não terem ainda pronun-
ciado em favor dos trabalhadores da Polônia,
agora violentados por brutal ditadura militar.
Não foram apenas, porém. Suas Excelências
Re verendissimas que permaneceram surdas e
mudas aos apelos de vida e morte de nossos
irmãos polacos. No Brasil, por exemplo, quem
mais frontalmente vem condenando os últi-
mos passos do genocídio das últimas e efême-
ras liberdades polonesas foi o Lula. Isso mes-
mo, Luiz Inácio da Silva, o Lula. Por sinal,
impossibilitado ele mesmo, por sentença judi-
ciai, do uso de seus direitos políticos.

Mas não é caso único. Os países ociden-
tais, de forma geral, têm reagido com uma
prudência, uma timidez — uma pusilanimida-
de — estarrecedoramente chocante ao drama
vivo da Polônia. Os próprios Estados Unidos
comentam a tragédia com eufemismos muito
mais próximos da vulgata carterina do que
com os metais das trompas que o General
Haig amiúde assopra. Em Portugal, uma de-
claração, até que serena e bem educada, do
Gabinete presidido por Francisco Balsemão,
imediatamente lhe custou severa reprimenda
do inefável democrata que preside a Repúbli-
ca saída do 25 de abril. Este, o mundo em que
vivemos.

E afinal, o que realmente acontece na
Polônia é que um país inteiro foi posto na
prisão. São 36 milhões de pessoas que estão
agora presas por força da lei(?) marcial impôs-
ta à nação polaca. E 36 milhões que ninguém
ajuda nem ao menos com uma palavra simbó-
lica de solidariedade clara. Não é, por certo, a
primeira vez que isto acontece. Nem sequer
nos tempos mais recentes. Há pouco, a URSS
fez exatamente a mesma coisa no Afeganis-
tão. Uns tempos antes, já isso fizera na Etló-
pia. E, mais atrás, na Guiné-Bissau, em Ango-
Ia e em Moçambique. E pelo meio, em Cuba e
na Nicarágua. E qualquer dia em El Salvador.
E, logo a seguir à guerra, com o beneplácito
expresso dos países democráticos do Ociden-
te, na própria Polônia, na Hungria, na Romê-
nia, na Tchèco-Eslováquia, na Bulgária, em
metade da Alemanha e na Estônia, na Letánia
e na Lituânia. E, bem recentemente, no Cam-
boja. E para futuro, onde mais lhe der a
soviética gana. E por que não?

Como diz o meu amigo José Miguel Júdi-
ce, "ser marxista hoje em dia é tão ridículo
como vestir-se alguém à moda do século XIX
fora de um baile de máscaras". Lutar-se com o
comunismo no plano político ou no ideológico
é hoje tarefa à altura de qualquer estudante
do vestibular. Só que o comunismo, nos dias
que vivemos, passou a ser uma arma ao
serviço da potência militar mais forte e mais
imperialista da atualidade. E isso sim, é preo-
cupante. Tão preocupante que, quando a
URSS brande tal arma, todo o Ocidente se

põe de cócoras à sua frente. Todos se calam,
todos consentem. Porque todos têm medo.

O medo de uma reação mais viril contra a
tirania que prende e mata a Polônia tem uma
face visível: algo de mais efetivamente conde-
natório poderia acarretar uma intervenção
soviética em território polaco. E tal interven-
çáo náo está ocorrendo desde o início? É
preciso que venha um refugiado dizer que há
já militares russos com uniforme polonês nas
ruas de Varsóvia e de Gdansk para que "se
suspeite" dessa realidade?

Oficialmente, a Polônia está sozinha. Re-
siste, luta, é aprisionada e morre, abandonada
pelos que dizem defender os mesmos ideais de
liberdade. Cristo pregado na Cruz por esses
Pilatos todos que hoje se chamam Reagan,
Thatcher, Mitterrand, Schmidt, Trudeau, Bal-
semão, Sotelo, Pertini e quejandos. E que
teoricamente também se chama ONU.

A Associação dos Antigos Combatentes
Poloneses mandou celebrar Missas por inten-
ção da Polônia nas cidades brasileiras onde é
mais numerosa a respectiva colônia de imi-
grantes. Estive na capelinha da Rua Marquês
de Abrantes, aqui no Rio. Apesar de não
haver quem não conheça a extensão da tragé-
dia, e de a Associação promotora da solenida-
de ter convidado expressamente a população
da cidade para rezar com e pelos poloneses
nesta hora de amargura, o Rio, oficial ou náo,
esteve ausente. O sol estava quente, a praiaestava boa... Na Polônia os prisioneiros da

liberdade estào em campos de concentração t
10 graus negativos de temperatura.

Nào obstante, o sacrifício maciço de todo
o povo polonês, embora idêntico a duas ou
três dezenas de outros genocídios nacionais já
obrados pela URSS quando tal lhe aprouve,
tem uma particularidade que surge pela pri-
meira vez na História. Foi a derrocada estron-
dosa do mito da ditadura do proletariado
como objetivo máximo das doutrinas marxis-
tas-leninistas. Porque, na Polônia, precisa-
mente quem se revoltou e revolta, quem é
preso e morre, é o proletariado.

A Polônia demonstra que náo foi possível
instituir a ditadura do proletariado. Mais do
que isso, que para o Estado totalitário resistir
era necessário construir uma ditadura sobre o
proletariado. É o desmoronar, às claras, de
todo o aparelho de hipocrisias e falsidades
com que a propaganda soviética nos satura a
alma e os ouvidos desde há meia dúzia de
dezenas de anos.

O que se sabia, foi agora escancarado aos
olhos dos mais cegos ou dos mais sectários.
Alguém imagina que, a começar pela Rússia,
todos os países de obediência soviética nào
passam de outras tantas ditaduras militares
impostas ao proletariado?

Em todo o caso, o ser isso agora tão
ostensivamente demonstrado, deveria contri-
buir, ao menos, para que o Ocidente receasse
um pouco menos o poder soviético. Por ser a
prova provada de que todo esse mundo de
construções abstratas caminha agora rápida-
mente para o fim. O caráter totalitário dos
regimes socialistas de Leste, as suas brutais
injustiças a anquilose econômica e social de
que enfermam por essência, e sobretudo, no
plano político a falta de capacidade interna
de reproduzirem-se, condenava tais regimes a
um fim que nâo poderia tardar multo.

Por saber isso melhor que ninguém é quea União Soviética decidiu arrostar com todas
as conseqüências (quais?) e tentar, em deses-
pero, recuperar alguns dos escombros da pri-meira implosáo pública das suas mentiras e
erros.

Era o momento de os bem pensantes da
liberdade, da democracia, e do que se tem
chamado "o pensamento liberal", sairem a
público e dizerem isto mesmo. Da CNBB aos
Partidos (?) ditos democráticos, aos esquerdi-
nhas festivos da televisão e da imprensa escri-
ta, à Ordem dos Advogados, às Universidades
e às conspícuas Comunidades Eclesiais de
base. Mostrem agora que são sinceros e que
são lógicos nas suas exigências e nas suas
críticas. Mostrem, ao menos, que não têm
medo. E mostrem, se forem capazes, que vi-
vem num pais livre.

Morrer em Varsóvia, pela Fé e pela Liber-
dade, é a mais bela oferenda de Natal, tal queos Homens do nosso tempo "alter Christus",
jamais ofereceram ao Senhor. Por esses mes-
mos valores, afinal, é que Cristo foi crucifl-
cado.
Luis Mario d* Oliwira Dias • jornalista, diretor àm O Mundo Português.

Agora a Rádio Cidade fica no ar 24
horas por dia, todos os dias.
E a liderança em FM ainda maior.
Estendendo até a madrugada os
altos índices de audiência de todos
os outros horários.
Cidade, sempre no ar. Um sucesso
que não pára mais.
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Prioridade interna
— O mercado interno continuará crês-

cendo e provavelmente mais rápido que a
demanda de exportação. Assim, a agricultu-
ra e a produção de alimentos deveriam
atender primeiro ao mercado interno.

A opinião é do presidente da Cargill
Agrícola SIA, Tyrone Thayer, em recente
seminário de negócios em São Paulo. E ela
ganha relevo quando se sabe que a empresa
— uma das mais importantes do mundo na
produção, industrialização e comercializa-
ção de alimentos — é extremamente discreta' em seus pronunciamentos.

Segundo Thayer, o mundo tem atual-
mente excesso de commodities em estoque e
os preços estão baixos. Sobre o mercado
brasileiro acha que deve permanecer livre
dos mecanismos de controle de preços.

A seu ver, "um setor agrícola forte é
indispensável se o Brasil pretende ser uma
economia forte e um ambiente social e políti-
co sadio".

Diagnóstico

Para o Ministro da Agricultura, Amau-

31 
Stabile, os maiores problemas da cultura

e hortigranjeiros são a falta de armazena-
mento adequado e a inexistência de um
parque agroindustrial que atenda ao volume
da produção nacional.

Stabile reclama também da coincidência
de várias safras, o que provoca sensível
redução de preços a nível de produtor,
levando os que não conseguem colocar sua
produção no mercado a pressionar o Gover-
no para comprá-la.

Embora reconheça a ajuda que a Cobal
tem prestado nesse sentido, acha que a
iniciativa não pode ficar restrita à área fede-
ral, pregando a necessidade de envolvimento

. do setor privado na produção, industrializa-
ção e distribuição de hortigranjeiros.

Televisor Gradiente

Não será surpresa se a Gradiente, que já
anunciou sua disposição de produzir vídeo-
cassete no país, também comece a produzir
televisores. A empresa entende que a conju-
gação som e imagem, terá predominância no
mercado eletro-eletrônico dentro de pouco
tempo.

Lançamento do ano

O lançamento da indústria automobilfs-
tica mais importante de 1982 será o do carro
mundial da General Motors do Brasil, cha-
mado hoje de Projeto J. Data do lançamen-
to: maio.

Caminhão elétrico

A Agrale, de Caxias do Sul, lança no
dia 7 de janeiro o seu caminhão elétrico TX,
da linha utilitário, que realizou testes durante
um ano, rodando do Sul do Norte do país.

Ledo engano

Quem pensou que os Cr$ 152 bilhões
aprovados para aplicação no Programa Na-
cional do Álcool, em 1982, serão utilizados
em novos projetos, ainda não aprovados,
cometeu um ledo engano. Os recursos serão
utilizados para financiamento de projetos já
aprovados e que desde junho último ainda
não receberam o dinheiro para sua implanta-
ção. Há cerca de 100 projetos nesta situação.

Compasso de espera

Os Grupos Atlántica-Boa Vista, Dedini,
Votorantim e Pedro Ometto aguardam apro-
vação para o projeto de implantação de uma
destilaria para 800 mil litros/dia de álcool na
Fazenda Bodoquena. Ainda há dificuldade
para a aprovação e, segundo os dirigentes
dos grupos 

"a desculpa é a poluição". O
projeto é superior a CrS 3 bilhões.

Fórmula de bilhões

O empresário Horácio Cherkassky, que
representa o Grupo Klabin na privatização
da Riocell, está otimista quanto ao negócio.
Uma das fórmulas de compra prevê o paga-
mento, pelo Grupo Klabin/Votorantim, de
Cr$ 7 bilhões pela fábrica.

Mais luz

A Companhia Estadual de Energia Elé-
trica (CEEÉ), que abastece o Rio Grande do
Sul, assinou contrato de empréstimo de 35
milhões de dólares, liderado pelo Bank of
America e do qual participam nove bancos
internacionais.

Faz parte de um co-financiamento lide-
rado pelo Banco Mundial no valor de 114
milhões de dólares. Os recursos destinam-se
ao plano de expansão da CEEE, com quatro
anos de duração, que beneficiará 35 mil
usuários.

Argentina
vende "know-
how" nuclear

Salta, Argentina — A Argen-
tina começa a exportar tecno-
logia nuclear para paises da
América Latina. Seu primeiro
cliente é o Peru. A Informação
é do presidente da Comissão
Nacional de Energia Atômica,
Vlce-Almirante Carlos Castro
Madero. Explicou que no pró-
ximo ano serão Intensificadas
as transações com os paises
vizinhos.

A Colômbia encomendou à
Argentina projeto para a cons-
trução de um centro nuclear,
com um reatar e equlpamen-
tos de radioisótopos. Também
o Uruguai e a Guatemala pedi-
ram projetos de centros nu-
cleares similares.

O Vlce-Almlrante Castro
Madera acredita que seu pais
será o líder, no próximo século,
em energia nuclear no hemis-
ferio. Informou também que já
está em desenvolvimento um
projeto como México. Argenti-
nos e mexicanos poderão de-
senvolver trabalhos comuns,
caso aquele pais da América
do Norte se disponha a utilizar
energia tendo por fonte o urâ-
nio natural.

A Argentina tem atualmen-
te, em funcionamento, uma
central nuclear que consome
urânio natural, utilizando
água pesada como moderador.
A construção da segunda cen-
trai Argentina está em fase
avançada de construção.

Cosipa faz
remessa de
tubos aos EUA

Sáo Paulo — Através de seu
terminal marítimo de Cuba-
tão, a Companhia Siderúrgica
Paulista (Cosipa), iniciou on-
tem nova remessa de tubos de
aço para os Estados Unidos,
onde serão utilizados na cons-
trução de plataformas petrolí-
feras no Golfo do México. São
86 tubos de aço que integram
uma encomenda de US$ 2 mi-
lhões e 500 mil, da qual partici-
pam três Indústrias paulistas
que utilizaram o Aço da Cosi-
pa para a confecção dos tubos.

Os tubos, cujo carregamento
demorou todo o dia foram em-
barcados através do sistema
lash (barcaças especiais), o
que aumenta o seu grau de
competitividade. O sistema
lash reduz a permanência do
navio no porto. As barcaças
são carregadas com os tubos
no terminal da Cosipa e trans-
feridas por reboque até o Porto
de Santos para serem embar-
cadas nos porões do navio
"Deltasud".

Revista inglesa acha que
Carajás vai prejudicar
recursos de outros países

Noênio Spínola
Londres — Os projetos brasileiros para o desenvolvimen-

to da mineração e agricultura na Amazônia vem despertando
criticas aqui, mal um dos motivos é claro: concorrência.
Somente o projeto de Carajás, que com seus múltiplos
Investimentos deverá absorver cerca de 81 bilhões de dólares,
Já eqüivale a todos os planos australianos para a Indústria de
mineração e manufaturas nos próximos 10 anos.

A comparação entre os planos dos australianos (mem-
bros da Comunidade Britânica) e os projetos dos brasileiros
foi feita no último número da publicação londrina The
Economlst, que tomou o partido da Austrália considerando
os investimentos nesse pais como "mais firmes".

No fundo, toda a polêmica sobre a mineração na Amazô-
nia decorre de um fato simples: com a recessão internacional,
os preços dos minérios se desvalorizaram, e todas as grandes
corporações que aplicaram dinheiro nas ações de compa-
nhias do ramo estão sofrendo prejuízos, ou com dificuldades
para obter o retorno desejável do capital.

Segundo o próprio Economlst, no ano que passou os
Índices de preços dos produtos primários em geral caíram
17%, com os alimentos registrando uma baixa de 22%,
influenciado pelos preços baixos de fibras. Os metais ficaram
praticamente estáveis, com uma valorização de apenas 1%
durante o ano.

Perspectivas
O que é singular no processo atual é o fato de que nem

mesmo a crise da Polônia provocou uma alta nos preços do
ouro, severamente deprimidos para cerca de 400 dólares por
onça, nem subiram os preços (também baixos) do cobre.
Cotado a menos de 75 centavos por libra, o cobre está em
seus níveis mais baixos em 30 anos. Calcula-se que mais da
metade da produção mundial está sendo mlnerada com
prejuízo e as minas estão funcionando abaixo de 75% de sua
capacidade instalada. Economlst sugere que novos cortes na
produção parecem Inevitáveis.

De um modo geral os mlneradores estão considerando a
Amazônia brasileira como um terrível competidor, se em
algum momento nos próximos anos os gigantescos recursos
minerais e agrícola da região forem efetivamente acionados
de maneira econômica e racional Um mapa publicado pela
revista chama a atenção para os depósitos de cobre, ferro,
manganês, níquel, ouro, alumínio e outros.

No entanto, o que se destaca é a retirada do milionário
americano Ludwig do projeto Jari, que passará ao controle
de outros grupos. O texto publicado pela revista sobre o
projeto é equilibrado, conquanto deixe a Impressão de que a
Amazônia continuará um desafio pelos anos afora e será
capaz de derrotar até mesmo outros Ludwig que se interes-
sem por ela no futuro.

O desinteresse britânico por Investimentos em minera-
çâo no Brasil decorreu de vários fatores. Um deles foi a
facilidade para aplicar em paises da Comunidade com os
quais Londres mantinha uma relação mais estreita, ou um
controle mais efetivo sobre os Governos locais. Assim, em
larga medida, os capitais orientaram-se para África, Austrá-
lia, o Canadá, enquanto diminuíam no Brasil. O surto recente
de contatos entre Brasília e Londres poderá redirecionar os
negócios, pois os horizontes são complicados na África e as
economias de escala dos australianos terão de esperar pelas
décadas para competirem com o volume dos negócios no
Brasil.

Segundo o OECD, cuja perspectiva para 1982 está sendo
divulgada esta semana, os principais paises capitalistas
crescerão na modesta taxa de apenas 0,75% no primeiro
semestre do próximo ano; mas dai em diante devem seguir
um ritmo mais firme, em torno de 3% positivos. Isso seria o
suficiente para estabilizar as taxas de desemprego na média
de 8%.

Crescimento
As perspectivas da economia americana, segundo a

OECD, são de um crescimento do produto bruto em torno de
3,5% com uma taxa de inflação de 7,2%. Os japoneses devem
expandir sua economia com passos ligeiramente mais râpl-
dos, de 4,5%. A Alemanha ficará quase no mesmo nível que os
Estados Unidos, com 3,5%. A inflação será mais severa na
França (14%) e Itália (15,5%).

Estima-se que o Japão deverá registrar um grande supe-
râvlt em sua balança em Conta Corrente (comércio e capi-
tais) com o exterior, o que ocorrerá pelo terceiro ano sucessl-
vo.

ESTAÉATVQUE
0 POVO ESTÁ FAZENDO
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14:00 24.0 17.3 1.0
14:30 30.0 15.3 4.3
15:00 27.7 23.0 1.0
15:30 30.0 19.7 1.0

16:00 24.3 20.0 0.7
16:30 26.0 14.7 1.0
17:00 21.0 20.0 0.7
17:30 24.7 9.7 1.7
18:00 17.7 21.0 1.3
médias 25.0 I 17.8 1.4

...... Arquivo •

WBÈBÈBÊÊSÊEfi "¦,:^f$_^_^Ê ¦ *
wSÊ ;. '",'•'¦".... x. ¦ - '
! §&» l,w,al"»»w»*»WBaWÍ KM

iFà in^*H1MHn ¦ . .• WS?
QBHn i^gÇggBBBBBB]K*iX*;X hSEPH §3 '

*fi 111 fl Ü ' '¦
f*i Xw"y-SJH fttísa& BB Vi ''->£ y'B '

ji 11 1 I
pfètiffi m ¦ n ¦
tte;. mm nas ^^B WB
p^x^l^SBgl farol BK^rí^B *

|fe|y|!^H . :';Xj?XÍX;'> Üêi ffltXSBi .

BR SU» BB lãfil

|B ^XM BRB'"|Mb kaflH B£;::';:^l a^E¦l, •** '^SKaKâH Lm«fe^iáf»v, «s^LV M ¦ ¦

¦áá|ilr^*M*^ '^Ha BÜBB ¦
ffl HPPP»' iiiliiaaWÉÍJÍ H ' flH '

¦PSSg'?c^.: VH ¦¦ •
tff\^_____r?%_lsJ/&4jBfc Z_.-l_'__\&JlmjL. -* fK^iifMfjrJMSÉM

^D-*.* * JrüJtbH^Ql BPlfSljS a^B '

B"3 ^B 1
¦¦ ^B ^

EP*"- fl BnSSfl I'
^?5^H Hl

H^v .v)jB|

h^ ^^^B BB *

^^^^^^^^ru^lternCr^28^^ulí^esaar^de 
privada em 81 , !

I" 1
A produção

Dólar alto e mercado
de carne em queda
fazem empresas falir

A valorização do dólar, a re-
tração do Mercado Comum
Europeu e a desvalorização no
preço da carne no mercado in-
temo e externo fizeram com
que as empresas gaúchas, Pri-
gorifico Serrano — Indústria
Brasileira de Alimentação S.A
e a Lanifício Thomaz Albornoz
S.A. tivessem a sua falência
decretada.

A Lanifício Thomaz Albor-
nos S.A., de Livramento, passa
para o controle de uma hol-
ding formada entre o Bank Of
America, City Bank, Banco do
Brasil, Banco do Estado do
Rio Grande do Sul, Comlnd e
Banco Auxiliar de São Paulo
enquanto que ao Grupo Ale-
mão Herta, proprietário do
Frigorífico Serrano, Ingressará
nessa semana com recurso na
Justiça contestando a falência
das unidades industriais de
TJui, e filiais em Embu (Rlbel-
rão Preto, São Paulo) e Rio de
Janeiro, onde dispõe de 600
funcionários.

LANIFÍCIO ALBORNOZ

A holding, que também con-
grega cooperativas de lãs do
Rio Grande do Sul, é denomi-
nada Esquila — Empreendi-

. mentos e Participações 8.A., e
foi formada no inicio da sema-
na passada, em São Paulo, em
reunião dos principais credo-
res. A dívida do Lanifício Al-
bomoz está estimada em Cr$
13 bilhões, sendo que 90% des-
se passivo foi contraído junto
aos bancos e 10% às cooperati-
vas. O Banco Auxiliar de São
Paulo foi designado pelos de-
mais credores para gerenciar o
lanifício.

Com um capital de CrS 3
bilhões 200 milhões, o Lanifi-
cio Thomaz Albornoz S.A., es-
tava com suas unidades indus-
triais em Livramento paralisa-
das hã dois meses, despedindo
cerca de 500 funcionários, e se
constituía numa das princi-
pais indústrias da fronteira
Oeste do Estado, com volumes
de exportações que chegaram
a 30 milhões de dólares em
tops de lã — o maior exporta-
dor de lãs do país. A produção
do Lanifício de 350 mil quilos
de lãs, correspondia a 35% da
produção de lãs do pais.

Entre as principais razões da
crise financeira da empresa
gaúcha — cujo presidente é
Dilney Albornoz uma das
maiores fortunas pessoais do
país —, especialmente a maxi-
desvalorização do cruzeiro em
30% há dois anos; elevação das
taxas de juros; valorização do
dólar em .relação as moedas
européias, e baixa cotação da
carne no mercado interno, se-
gundo o vice-presidente Tho-
maz Albornoz Neto.

Além das unidades indus-
triais em Livramento, o Lanifi-
cio dispõe de um patrimônio
composto por estâncias em 33
mil 800 hectares, 100 mil cabe-
ças de ovinos, 26 mil bovinos e
2 mil cavalos, e que está sendo
avaliado por auditorias a pedi-

do dos credores. O Lanifício
também dispõe de indústria
em Pelotas, com 450 operários,
que também estava parado.

Além das dividas junto aos
bancos, correspondentes prin-
cipalmente a empréstimos
contraídos pela Resolução 63
(para obtenção de recursos ex-
temos), e para capital de giro a
juros superiores a 100%, o La-
nlficio deve mais Crt 800 ml-
lhões às cooperativas de lãs,
também suas fornecedoras. A
Cooperativa de Lãs de Santa-
na do Livramento, também —
Integrante da holding que ad-
quiriu o controle acionário da
indústria — atravessava dlfl-
culdades por não ter recebido
do Lanifício os pagamentos
correspondentes a safra 80/81,
no valor de Cr$ 450 milhões.

O fazendeiro Dilney Albor-
noz, ex-presidente da empresa,
detinha 55% das ações, e os
restantes 45% pertenciam a
outros irmãos e parentes da
família Albornoz. A holding de
bancos deve assumir oficial-
mente o controle do grupo no
próximo dia 2 de Janeiro.

FRIGORÍFICO SERRANO

Em novembro, o frigorífico,
com uma divida estimada de
Cr$ 180 milhões, havia encami-
nhado pedido de concordata
preventiva, mas a Metalúrgica
Matarazzo de São Paulo, que é
credora de um débito da in-
dústria no valor de Cr$ 1 ml-
lhào, decidiu solicitar falência
do Serrano no dia 15 deste
mês, o que foi deferido pelo
Juiz Aramls Nassif. Desta for-
ma, o pedido de concordata
pela qual a empresa de TJui
pretendia renegociar sua divi-
da no período de dois anos,
tomou-se nulo.

Segundq o gerente do Serra-
no, Sr Adoras Faller, a preocu-
paçào maior é com os funclo-
nários da empresa, que com a
falência ficarão desemprega-
dos, afirmando que no período
de dois anos, caso fosse decre-
tada a concordata, a situação
do frigorífico estaria saneada.
Os problemas financeiros do
Serrano começaram neste ano,
com a redução das exporta-
ções de carne â Europa, cujos
negócios representavam 50%
da comercialização de bovinos
e suínos. A valorização do dó-'
lar em relação ãs demais moe-
das européias, o que encareceu
o produto brasileiro no exte-
rior, e a retenção natural do
Mercado Comum Europeu, le-
varam o frigorífico a reduzir
suas atividades, gradual-
mente.

No ano passado, o Frigorifl-
co Serrano — uma das maiores
indústrias de alimentação de
Ijuí, e fundado há 35 anos —
apresentava em seu balanço
um patrimônio liquido de Crt
373 milhões, e um lucro liquido
de Cr$ 377 mil, com 6% de
liquidez e 0% de lucratividade,
segundo levantamento da pu-
blicação Ano Econômico de
Zero Hora.

Bancos dão
mais crédito ] \
à agricultura;'.

Brasília — Se a admissão ' I
da rede bancária privada ' ;
nas operações de preços mi- "
nimos alcançar o êxito espe- . :
rado pelo Governo, o Banco • <
do Brasil poderá economizar
até Cr$ 120 bilhões nas apli- , \
cações globais de crédito ru- . «
ral (estimadas em Cr$ 654 i
bilhões 300 milhões) em 82. " 

jEste ano, poucos acredita- 1 j
vam que os bancos privados •• \
atingiriam Cr$ 250 bilhões
em aplicações agrícolas e no -'
entanto fecharão dezembro.
em tomo de Crt 280 bilhões.« -

Na hipótese de o êxito se ¦ ,
concretizar em 82, o Conse- • •
lho Monetário Nacional -se"* !
inclinaria a' autorizar o rea-«;
manejamento dos recurso®*»"-
obedecendo a fluxos deter"-»*
minados, exclusivamente^?*,
para operações de mvesj&u.."*
mento agrícola, autêntica-<
prioridade oficial. ^ÍJ

ECONOMIA t l
O diretor de crédito rural* i

do Banco Central, Kléber de. ;
Castro, considera a possibili- - •
dade real por duas razões: os h *
bancos comerciais não terão *j *
mais reduzida a obrigatorie-J) -
dade de aplicar 25% de seus. .
depósitos avista na agricul-* i
tura; e serão estimulados a" C
operar empréstimos do Go-" í
verno federal (EGFS) para- g
produtores, beneflciadores e- *
Indústrias. Isso aliviaria ex-; !
pressamente os compromis-. I
sos do BB com relação ao- *
crédito para o campo. ' J

©TVS-TVSTUDIOS¦ 'A sua opção'no Rio de Janeiro.

Sociedade Rural entra
no Conselho da FIESP ^

Sáo Paulo — O empresário Renato Ticoulat, presi-
dente da Sociedade Rural Brasileira, será um dos novos
integrantes do Conselho Superior de Economia da FIESP
em 1982. Ele aceitou o convite que lhe foi feito pelo
presidente da Federação das Indústrias, empresário Luís
Eulálio de Bueno Vidigal Filho, na véspera do Natal.

Com a entrada de Ticoulat no Conselho, Vidigal
pretende ter maiores subsídios sobre o setor agrícola, o
que lhe dará maior sustentação na elaboração de relato-
rios e documentos em 1982.

No dia 4, o presidente da FIESP anunciará as modlfl-
cações que realizará na diretoria da entidade, principal-
mente no Conselho Superior de Economia e em alguns
departamentos. O empresário Abílio Diniz deverá ser um
dos novos integrantes do Conselho Superior de Econo-
mia. O convite já foi feito e sua resposta será dada ainda
esta semana. Nos departamentos, Nildo Masinl, responsa-
vel pelo setor sindical, está concentrando a maior atenção
em razão das divergências que hú muito tempo mantêm
com o presidente da FIESP.

Em contraposição a essa" j
boa perspectiva, contudo, o; ''
Orçamento Monetário règis-» .
tra más notícias para os to-. •
madores de recursos através., •
de modestos (porém gênero-, ;
sos) programas de financia-. -
mento rural, especialmente- .
nas regiões mais carentes. O" ;
Banco Central resolveu de-* í
sativar em 1982 seis progra- 

',
mas especiais: Programa- ;Nacional da Pecuária—Pro-- ¦
pec, Programa Nacional de» »
Armazéns..— Pronazem-- *
Rural, Programa Nacional-, 1!
de Calcáreo — Procal-Rural," I
Programa Nacional de Ex-, |
pansâo de Áreas Agrícolas ,

Proexpan e Programa de- 8
Aplicações Seletivas —*
Proase. - »-

Quando soube da desati-" "
vaçáo deste último, o Sr Ca- £
milo Calazans, presidente do- -
Banco do Nordeste do Brasil» '

BNB, revelou sua preocu- !
pação, especialmente com a» B
sustentação de financiamen-- P
tos para o custeio agrícola; '
em caso de ocorrência de, •
chuvas no Nordeste. Foi. ji
tranqüilizado com a lnfor-^ ü
mação de que, nessa hipóte-" S
se, o Banco Central autoriza-* j
ria desembolsos de progra— .
m^ de emergência, como os« ;
destinados a socorrer seque-- |
Ias de estiagem. » t;

Ficou claro que as desati-" S
vações — temporárias — se. '-
referiam às destlnações "ru-» '
rais" e não "Industriais" de- ';
dois programas atingidos. O. •
motivo alegado pelas autori-, .;
dades é que eles podem per-. -
feitamente ser enquadrados" •
nas categorias comuns de* .
crédito agrícola, e o BC pre- >
cisa trabalhar crescente-- ]mente com regras gerais, e* Jnão com exceções. * *

No entanto, há também o* ;
fator crucial da estreiteza de -
recursos, além da clrcuns-» .
tâncla nova criada pelo Pro- • j
grama Nacional do Alcool,,T
que obteve Cr$ 152 bilhões- '.
900 milhões de aporte de re- - *
cursos monetários, compri-__ ~
mindo outras prioridades^.»g
menos urgentes. Para se ter-ii-
uma idéia do quanto o- yt
Proálcool demanda verbas***;
do BC, até segunda-feira, d*?"..
21, ele havia recebido adia»^--..
tamentos de Crt 58 bilhòw» »
200 milhões do Tesouro Na«-
cional e de Cr$ 38 bilhões IJJfi.':;:
milhões do Banco Centrai-
no seu orçamento deste ano, --"
Em 82 esse perfil poderá sJT^
acentuado.
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JSrasil "arquiva" executivos aos 50
ECONOMIA 13

t~ Sáo Paulo — Ao contrário do que
ocorre nos Estados unidos e na Euro-
pa, no Brasil — pais carente de máo-
de-obra qualificada — semanalmente
são arquivados dezenas de proflsslo-* nais gabaritados. Sáo executivos commais de 50 anos, vitimas do preconcel-
to existente na sociedade brasileira de
que a partir desta faixa etária o indlvl-
duo passa a ser improdutivo.

Normalmente, as empresas buscam
profissionais na faixa entre 35 e 45
anos. A partir dai, consideram o invés-
«mento muito elevado para um retor-
no nem sempre seguro. O conceito de
que o homem depois de 50 anos come-ca a perder sua capacidade de trabalho
talvez se explique, segundo Guilherme
de Noronha Dale, da Spencer Stuart

-Consultores Gerenciais, pelo fato de o
Brasil ser formado por uma população

^extremamente jovem e por Isso mesmo
existe uma espécie de culto á juven-
tude.

Número mágico
Na Europa e nos Estados Unidos,

onde a sociedade inclusive obedece a
mudanças menos bruscas, o jovem de
30 anos é que tem dificuldades em

^encontrar emprego. Há todo um res-
peito pelos conhecimentos adquiridos
pelos mais velhos. Nos Estados Uni-"dos, inclusive, os idosos sáo respeitosa-
mente tratados como seniors citizens

-¦•— um cidadão com mais experiência
—de vida.

No Brasil, 50 "é o numero mágico",
diz Dale. Depois dessa idade pipocam
os problemas para encontrar e mesmo
conservar o emprego. Isso se aguça
ainda mais em tempos de crise como o"atual. 

Nessa hora, o mais velho — e
possivelmente o mais caro — 6 demiti-
do em primeiro lugar, operário ou exe-
cutlvo.

•*» Aliado ao preconceito, há tambéma base do mercado de trabalho presslo-
nando para a expulsão daqueles que

_estáo no topo. Antigamente, a profls-
sionalizacào começava dentro da em-
presa. O funcionário entrava como of-

iJice Jwy e podia chegar até a presidên-
cia. "Hoje, esses casos ocorrem na pro-porção de um para mil", estima Antô-'nlo Carlos Rodrigues de Moraes, da
Rodrigues de Moraes & Consultores
Associados.

Moraes atende a um grupo seleclo-
nado de 20 empresas na procura de
executivos — trabalha também com
óut-placement, um programa para a
colocação de funcionários qualificados
dispensados pelas empresas. Seus
clientes não parecem fazer questão de~ Idade, sexo ou cor, mas normalmente
ao traçarem o perfil do executivo que
gostariam de encontrar enquadram-no-na faixa entre 35 e 40 anos. Cada dia
mais, acha Moraes, o mercado procura
profissionais mais jovens.

Formação prática
Entre as empresas de consultoria e

de reciuios humanos, não há concor-

Foto» de Joei Corloe Bro.lt
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Guilherme Noronha. Dale

B'-fll Bai

Antônio Carlos de Moraes

dãncla quanto á dificuldade de coloca-
cão de executivos maduros. O Sr Si-
mon Franco, da Simon Franco Recur-
sos Humanos, acha que no Brasil o
executivo não tem dificuldade de colo-
cação. "Nós formamos executivos aln-
da através da experiência prática. Só
nos últimos 15 anos começou a profls-
sionalizacào. Não podemos assim nos
dar ao privilégio de desperdiçar esta
mão-de-obra."

Para os executivos com mais de 50
anos, o Sr Thomas Case, de Catho
Progresso Profissional, tem três conse-
lhos a dar na procura de emprego:
identificar empresas pequenas ou mé-
dias que não têm tempo disponível ou
recursos para treinar um jovem; am-
pilar o máximo possível o número de
empresas consultadas; e se preparar
de tal maneira para a entrevista pes-

Sônia Carvalho
soai de forma a eliminar os bloqueios
do entrevistador quanto à Idade.

Além do medo do desemprego, o
executivo de idade avançada teme a
aposentadoria por representar um
rompimento com um modo de vida
que dã equilíbrio a sua existência. Um
aposentado em cargo de CrS 500 mil
terá de se contentar com um salário
próximo a CrS 100 mil, se for. depender
unicamente do INPS.

Aos 58 anos, aposentado, Cyrril
Schokalsky foi durante os últimos cln-
co anos presidente da Union Carbide
Pan American Sociedade Civil Ltda. e
da Eletro Magalhães. Iuguslavo natu-
ralizado brasileiro, do que mais se res-
sente é do "encolhimento do seu uni-
verso" após a aposentadoria. Reduziu-
se o circulo de amigos e conhecidos. "É
necessário ocupar o tempo porque,
senão, vem um processo psicológico
degradante. A pessoa entra no vazio."

No seu caso, a saida foi procurar
desenvolver projetos de consultoria e
atualmente atende a três empresas —
uma multinacional interessada em In-
gressar no mercado brasileiro, uma na-
cional que quer ir para o exterior e
uma outra que pretende ingressar na
área da exportação.

Assistência
A perspectiva da aposentadoria

acaba por desarmar as pessoas que,
privadas de sua rotina diária de traba-
lho, ficam sem um motivo para seguir
vivendo. Isso explicaria o elevado nú-
mero de óbitos nos primeiros anos de
aposentadoria, segundo a psicóloga
Maria Teresa Montalvanl. De repente,
as pessoas descobrem que só desempe-
nhavam um papel, o de profissionais,
sufocando os outros que devem exer-
cer no decorrer da vida como o de pai e
esposo.. .

Em 1963, em Nova Iorque, David
Rockefeller estava presente na despe-
dlda de dois funcionários do staff que
se aposentavam, quando alguém co-
mentou a estupidez que era perder a
colaboração dessas pessoas com a car-
ga de conhecimento que portavam.
Nesse mesmo ano, o presidente do
Chase Mannhatan criou uma organiza-
ção sem'fins lucrativos — Internatio-
nal Executlve Service Corps — com a
finalidade de usar os executivos ameri-
canos na prestação de assistência a
países em desenvolvimento.

No Brasil, o Centro Internacional
de Serviços Executivos tem agora no-
ve profissionais americanos desenvol-
vendo projetos. Um deles, o arquiteto
George Thomas, com mais de 20 anos
em experiência na construção de hos-
pitais e ex-presidente da Hospital
Plannlng and Construction, de Santa
Mônica—Califórnia, assessora agora o
projeto do novo Hospital Sírio Liba-
nês. Outro americano ajuda a Abril
Cultural no desenvolvimento da divi-
são de mala direta. Ao todo, desde
1965, mais de 900 projetos já foram
executados com a assessoria de execu-
tivos americanos aposentados.

Protecionismo menor favorece
concorrência e produtividade

Milton F. da Rocha Filho
São Paulo — O final do proteclonis-

mo exagerado e da reserva de mercado
em algumas áreas, assim como a volta
ao controle do Conselho Interministerlal
de Preços—CIP de setores considerados
cartéis, são pontos básicos a serem alte-
rados na economia nacional na década
de 80, segundo análise de alguns empre-
sários paulistas. Com o protecionismo
exagerado, o carro que Zico ganhou no
Japão, um Toyota, que lá custa 10 mil
dólares, no Brasil deverá chegar a 25 mil
dólares. •

Zico nào vai pagar o frete (cerca de 1
mil 500 dólares) ou o seguro do veiculo,
uma vez que a Toyota se dispõe a paga-
los Integralmente, apenas para ter seu
veiculo circulando nas ruas brasileiras.
Toda essa sistemática protecionista po-
de ser exemplificada até com as diflcul-
dades que a Fiat Automóveis enfrentou
pára entrar no mercado nacional em
1976. As outras montadoras criaram
uma série de empecilhos.

O golpe mais importante ocorrido
nos últimos meses contra a reserva de
mercado foi desferido pelas empresas de
telecomunicações, que levaram ao Go-
vemo uma posição favorável à livre con-
corrêncla. A reserva hoje é geográfica:
cada empresa atende a determinado
centro consumidor. E elas querem aca-
bar com esse sistema restritivo.

Contra o protecionismo
Empresários industriais estão cons-

cientes hoje de que, para derrubar a
estrutura protecionista com que esbar-
ram no exterior, devem dar exemplo
dentro de casa. Como as medidas prote-
cionistas internas persistem, as exporta-
ções nacionais serão afetadas. Não há
país que consiga manter e expandir um
comércio bilateral, com êxito, criando
dificuldades nas importações, admitem
empresários e o presidente da AEB —
Associação de Exportadores Brasileiros,
Laerte Setúbal.

A melhor proteção para a indústria
nacional, segundo eles, será o desenvol-
vimento de uma ampla competição In-
terna, buscando a melhoria tecnológica,
e nào opor entraves à importação. Sem-
pre haverá alguma barreira, mas de for-
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com Ziraldo
aNem sempre o que

está enunciado é
o que importa. Muitas

vezes o mais importante
são os eteceteras."

ma suave e discreta, como existem em
muitos países mais desenvolvidos. No
Brasil, os bens de consumo em geral
sofrem hoje uma taxação de 105%, mais
uma sobretaxa (que se renova anual-
mente) de 100%, o que dá um total de
205%. Além disso, o importador tem que
pagar 25% de IOF sobre o preço do
produto importado. Há ainda as taxas
de desembaraço aduaneiro e de utiliza-
çào dos serviços do porto, além de ou-
trás.

O vice-presidente da FIESP, Cláudio
Bardella, admitiu que o parque indus-
trial brasileiro está superdimensionado
e por isso seus produtos apresentam
preços mais altos: "Há uma escala in-
dustrial inatingível, impedindo que os
preços se tornem mais baixos." Ele é
favorável à extinção dos subsídios e a
uma política industrial definida para so-
luclonar nossos problemas. E acima de
tudo evitar a instalação de novas indus-
trias em áreas já completamente satu-
radas.

— Em determinadas áreas em que o
Japão e outros países desenvolvidos têm
três indústrias apenas, estamos com cer-
ca de sete ou oito. Nâo há condições de
obter um preço mais baixo, porque as
nossas empresas em geral trabalham
com uma escala de produção abaixo da
normal. O superdimensionamento foi
terrível para o país, tendo a ociosidade

, produtiva como primeira conseqüência
— disse.

O Governo brasileiro, segundo reco-
nhecem os empresários, hoje, analisa a
questão do protecionismo com respon-
sabilidade e procura adaptar sua posi-
çào as normas internacionais do Acordo
Geral de Tarifas e Comércio, GATT. O
protecionismo na importação seria redu-
zir das atuais taxas de 200% a 60% e até
30% em alguns casos. Isso deverá ocor-
rer ainda nesta década. Caso o pais
queira continuar crescendo a taxas de
30% a 20% nas vendas externas de ma-
nufaturados.

Reserva de mercado
Uma reclamação geral na área de

eletroeletrónica é contra a postura da
SEI — Secretaria Especial de Infoimâtl-

ca — que vem adotando reservas de '
mercado até no setor de mlcroeletrõnlca. '
Já se admite que essa política atingirá o <
setor de produção de Instrumentação. E *
ela é executada, sob a alegação de que :
são setores de segurança nacional. <

Toda essa história começou com a ,
Capre, que pertencia ao Ministério da jFazenda e foi a primeira a regulamentar jo mercado de computadores no pais. A ,
Capre foi criada para ser um órgão de
coordenação; posteriormente passou a '
ser um órgão de definição de política na "
área de informática, Já ligada ao Minlsté-
rio do Planejamento. A SEI, sucessora '
da Capre, é ligada ao Conselho de Segu- •
rança Nacional, está definindo a reserva .
de mercado para os fabricantes de com- i
ponentes microeletrônlcos e, rüturamen- ¦
te fará o mesmo para os aparelhos de ,instrumentação. Tudo está sendo feito ,
sob o conceito de segurança.

Controle de preços \
O controle de preços, sobre a maioria

dos produtos nacionais, deixou de ser
exercido em 1981. Já a partir de dezem-
bro de 1980, houve as primeiras defini- -
çóes nesse sentido. Este mès completa |
um ano da prática de livre preços para a :
maioria dos produtos industriais. Abílio ,
Diniz, membro do Conselho Monetário ,
Nacional e superintendente do Grupo
Pão de Açúcar, com mais de 300 lojas |espalhadas pelo Brasil, adverte que os
produtos industrializados tiveram, este
ano, reajustes superiores a 100%, maio- '
res, portanto, do que a inflação. "O que
puxou a inflação para baixo foram os
produtos agrícolas", afirmou.

Nossa estrutura Industrial é fun-
damentada em monopólios e ollgopó-
lios. Quando o Governo libera os preços,
as empresas se cartelizam e determinam
seus preços. Com isso, no setor indus-
trial a Inflação cedeu menos em 1981.
Está comprovado que seus reajustes fo-
ram superiores a 100% — disse o Sr
Diniz.

A indústria automobilística, por
exemplo, praticou um aumento médio
de 125% em seus preços este ano.

A liberação de preços por parte do
CIP não mudou a estrutura.
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ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA SIDERÚRGICA BELGO MINEIRA
Companhia Aberta Privada Nacional

Cr$ 5.000.029.668,00
Emissão de 38.167 debêntures não conversíveis da espécie

sem preferência em uma única série

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA E O LANÇAMENTO:
l.a EMISSÃO

i
i

1

r

i í

1. Razão e Sede Sociais:
Companhia Siderúrgica Belgo Mineira - Rua da Ponte, n" 102 - Sabará - MG
2. Ramo de Atividade:
A sociedade tem como objetivo social a fabricação de aço. de laminados e trefilados. a importação e exportação
dos produtos siderúrgicos e de suas matérias-primas,.
3. Características da Emissão:

3.1. Autorização da Emissão: A.GE. de 12.11.81:
3.2. Série. Forma. Quantidade. Valor Nominal: uma série de 38.167 (trinta e oito mil. cento e sessenta e sete)

debêntures. ao portador, não conversíveis em ações, ao valor nominal unitário de CrS 131.004.00
(cento e trinta e um mil e quatro cruzeiros) equivalentes a 100ORTN no mês de novembro de 1981.
perfazendo neste mesmo mês a um total de CrS 5.000.029.668,00 (cinco bilhões, vinte e nove mil e
seiscentos e sessenta e oito cruzeiros):

3.3. Espécie: sem preferência:
3.4. Datada Emissão: 01 de novembro de 1981;
3.5. Data de Vencimento: 01 de novembro de 1986:
3.6. Correção Monetária: as debêntures terão seu valor nominal acrescido de correção monetária no primeiro

dia de cada mês, a partir da data de emissão. aos mesmos coeficientes fixados para a correção das ORTN
e o produto da correção agregar-se-á ao valor nominal para pagamento no vencimento final, no resgate
antecipado ou na aquisição obrigatória:

3.7. Preço de Subscrição e Forma de Pagamento, as debêntures serão integralizadas avista, no ato da
subscrição, pelo valor nominal acrescido de: a) correção monetária idêntica à das ORTN. calculada
cumulativamente desde a data da emissão até o primeiro dia do mès em que ocorrer a subscrição e
exponencialmente, por dias decorridos, até o dia da subscrição, de acordo com a variação das ORTN
verificada entre o mês da subscrição e o mês imediatamente posterior; b) juros calculados
exponencialmente, por dias decorridos, desde a data de emissão ou, conforme o caso. do último
vencimento de juros trimestrais até o dia da subscrição:

3.8. Juros: às debêntures serão conferidos juros remuneratórios de 9% (nove por cento) ao ano. vencíveis
trimestralmente, sobre o valor nominal acrescido de correção monetária, à taxa de 4.4031% Iquatro
inteiros, quatro mil e trinta e um décimos milésimos por cento) ao semestre nos dias 01 dos meses de
maio e novembro de 1982. 1983. 1984. 1985 e 1986;

3.9. Aquisição Obrigatória: a emissora se compromete a adquirir as debêntures em circulação, à opção dos
debenturistas, nos dias 01 de novembro dos anos de 1982, 1983. 1984e 1985. ,

3.10. Resgate Antecipado: com carência de um ano da data de emissão, a empresa poderá, a qualquer época
de vencimento de juros, promover o resgate total ou parcial das debêntures em circulação
O valor de resgate, neste caso. será acrescido de um prêmio de 0.1% (um décimo por cento) calculado
linearmente por mês a decorrer até a data de aquisição obrigatória ou resgate final, conforme o caso:

3.11. Aquisição Facultativa: a emissora poderá, a qualquer tempo, procederá aquisição das debêntures em
circulação, à opção do debenturista:

3.12. Agente Fiduciário: Escritório Ruy Lage Sociedade Corretora de Títulos Ltda. - Rua dos Carijós, n? 146
- Belo Horizonte -MG:

3.13. Procedimento Previsto para a Distribuição: será adotado procedimento diferenciado de distribuição, nos
termos do Art. 33 da Instrução CVM n° 13/80;

3.14. Data do Início da Distribuição: 28/12/1981:
3.15. Local de Pagamento de Juros. Prêmio. Correção Monetária e Valor Nominal: serão efetuados no

escritório da emissora situado à Av. Carandaí. n° 115- 22? andar, Belo Horizonte- MG. ou nos
estabelecimentos de instituições finapeeiras que venham a ser oportunamente indicados.

4. Registro na Comissão de Valores Mobiliários • CVM:
Esta emissão foi registrada na CVM sob o n° SEP/GER/DEB-81/139em 15.12.1981.
"O registro na Comissão de Valores Mobiliários significa que se encontram em poder da Comissão e também do
líder da distribuição e dos consorciados os documentos e informações necessárias à avaliação, pelo investidor,
do investimento.
O registro da presente distribuição não implica por parte da CVM em garantia de veracidade das informações
prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre as debêntures a serem
distribuídas."
5. Informações Adicionais:"Para maiores esclarecimentos a respeito da referida emissão. bem como para a obtenção de exemplares do
prospectô. deverão os interessados dirigir-se às instituições abaixo citadasou à CVM:

JSàUNISmNCO
^m\maW Banco de Investimento do Brasil S.A.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE
MINAS GERAIS

BANCO CREF1SUL DE INVESTIMENTO S.A

INC CORRETORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

UNIBANCO CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.

BANCO DE INVESTIMENTO
CREDIBANCOS.A.

¦ 
;
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Álvaro Ferreira dos Santos,
36, de peritonlte fecalvide, úl-
cera gástrica perfurada e cân-
cer, no Instituto Nacional do
Câncer. Natural de Portugal,
motorista, era solteiro. Morava
em Botafogo.

Horáclo Vieira Ramos Fl-
lho, 60, de parada cardlo-
respiratória, acidente vascular
cerebral e neoplasla cerebral,
Hospital da Beneficência Por-
tuguesa. Natural do Rio de Ja-
neiro, aposentado, era casado.

Amllcar Laurindo Ribas, 68,
de choque cardlogènlco, Infar-
to do auocárdlo e câncer, na
Casa de Saúde Sâo José. Natu-
ral do Paraná, desembargador,
era casado com Alclna de Oli-
velra Ribas e tinha um Alho.
Morava na Barra da Tijuca.

Margarida Maria Valladao
da Silveira, 52, de lnfarto agu-
do do miocárdlo e choque car-
dibgenlco, no Hospital Miguel
Couto. Natural do Rio de Ja-
neiro, aposentada, era casada
com Álvaro da Silveira Filho e
tinha um Olho. Morava em Co-
pacabana.

Ambrosina Campello Duar-
te, 87, de esquemla cerebral,
arterloesclerose generalizada e
bôcio atóxico intratorácico,
em sua residência em Botafo-
go. Natural do Rio Grande do
Sul, do lar, era solteira e não
tinha filhos.

Maria Pereira. 94, de insufl-
ciência respiratória, pneumo-
nia basal bilateral e arterioes-
clerose senil, em sua residên-
cia em Botafogo. Natural de
Portugal, do lar, era viúva de
Isaac Ribeiro e tinha uma
filha.
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O caminhão atingiu os fundos da casa e derrubou parte de uma parede antes de tombar

Caminhão sem freios bate
Preso da Ilha Grande

l ficou paralítico e
acusa os policiais

Luiz Paulo de OUveira, 47,
de septicemla, adema agudo
de pulmão, na Clinica Radio-
teráplca Newton Gabriel de
Souza. Natural do Rio de Ja-
neiro, fiscal de tributos fede-
rais, era casado com Silvia
Candellero «e OUveira e tinha
sete filhos. Morava na Gávea.

Benvinda Arcanjo de Souza,
61, de acidente vascular cere-
bral, trombose cerebral aguda
e hipertensão arterial, em sua
residência em Botafogo. Natu-
ral de Minas Gerais, do lar, era
casada com Ricardo Pinto da
Rocha e tinha quatro filhos.

Esmeralda Lopes de Carva-
lho da Silva, 55, de parada
cárdic-respiratória, no Institu-
to de Neurologia. Natural do
Rio de Janeiro, do lar, era ca-
sada com Washington da Silva
e tinha um filho. Morava em
Botafogo.

Severino Ferreira dos San-
tos, 44, de edema agudo de
pulmão, insuficiência respira-
tória aguda e broncopneumo-
paüa crônica, na Clínica Gá-
vea. Natural da Paraíba, ape-
sentado, era solteiro e nào ti-
nha filhos. Morava em Coelho
dà Rocha.

Manoel Oliveira do Nasci-
mento, 21, de hemorragia In-
trapulmonar, lesão dos vasos
subclávlcos e contusão do to-
ráx, no Hospital Miguel Couto.
Natural do Rio Grande do Nor-
te, comerciário, era solteiro e
náo tinha filhos. Morava em
Copacabana.

Flávio Djalma Costa Brito,
81, de infarto agudo do miocár-
dio, broncopneumonia, na Ca-
sa de Repouso Santa Isabel.
Natural do Rio de Janeiro, fun-
clonário público aposentado,
era casado com Jaria da Costa
Brito e tinha seis filhos. Mora-
va na Tijuca.

Estados

Antônio Rodrigues Teixeira
Júnior, 38 anos, de edema pul-
monar, na madrugada de on-
tem. Jornalista, cearense de
Itapipoca, Teixeirinha foi che-
fe de Redação da sucursal de O
Globo em Brasília. Atualmen-
te chefiava a sucursal do Dlá-
rio da Manha, de Goiás. Há
quatro anos foi operado em
Recife e recebeu duas pontes
safena. Era casado com a jor-
nalista Dilze Machado Telxei-
rá, da revista Veja e tinha três
filhos — Roberta, Bruna e An-
tônlo Peruo.

Joviano Moreira Rodrigues,
71, de anemia e insuficiência
cardíaca, em sua residência,
em Belo Horizonte. Mineiro de
Sáo Pedro do Suaçuí, era tra-
balhador braçal. Filho de
Américo Gonçalves de Olivei-
rá e Maria Moreira Rodrigues,
era casado.

Astor Alves Pinto, 80, de
choque séptico, no Hospital da
Previdência, em Belo Horizon-
te. Mineiro de Guanhães, era
professor aposentado. Casado
com Julita de Souza Roque,
tinha oito filhos: Maria Ral-
munda, Maria da Conceição,
Clarita, Acir, Nice, Maria do
Carmo, Ivani e Antônio.

João Fernandes Fischer, 80,
de edema pulmonar, no Hospi-
tal Conceição, em Porto Ale-
gre. Gaúcho de Santa Maria,
empreiteiro de obras aposen-
tado, casado com Maria Cor-
deiro Fischer. Tinha quatro fl-
lhos, sete netos e cinco bis-
netos.

•Félix Magno, 73, de insufl-
ciência respiratória, em sua re-
sidèncla, em Porto Alegre. Na-
tural do Uruguai, era técnico
de futebol, treinou o Interna-
cional da Capital e o Guarani
de Bagé durante muitos anos.
Na década de 30 foi jogador do
Internacional. Casado com Di-
vá Pereira Magno, tinha um
filho: Gildo Roberto Magno.

Sebastião Pereira, um dos
torturados no Instituto Penal
Cândido Mendes, está paraliti-
co, internado no Hospital Pe-
nltenclário (no Presidio Lemos
de Brito). Deveria estar em 11-
berdade desde o dia 16 de se-
tembro, quando a Vara de
Execuções Criminais expediu
alvará de soltura, com o nume-
ro 190. Mas não se sabe por
que. Sebastião permaneceu
preso, até que, dia 30 de outu-
bro, houve uma tentativa de
fuga do Instituto Penal Esme-
raldlno Bandeira.

Por isso, ele e mais 12 inter-
nos foram transferidos para a
Una Grande. No final de no-
vembro, Mimoso e outros três
presos conseguiram fugir. Por
isso ele foi espancado e está
paralítico. Acusa o ex-Diretor
da Ilha Grande, o ex-Sub-
Diretor do Departamento de
Segurança, o Capitão Lima
Silva, Evangelista e Geraldo
Hulk de o terem espancado.
Sebastião foi condenado a três
anos e quatro meses de prisão
como Incurso no Artigo 12 da
Lei de Entorpecentes.

"CUBlCüLO 15"
"Cubículo 15!! Sobe a esca-

da, dobra à esquerda e segue
até ò cubículo 15. Mas conver-
se com ele lá dentro mesmo.
Ele não pode sair." O tom da
recomendação de um dos se-
guranças do Hospital Peniten-
ciàrio (Presídio Lemos de Bri-
to) não foi agressivo. Constran-
gedor, embora faça parte dos
hábitos da casa, foi o "arreia as
calças até os pés", automático
e corriqueiro, dentro da peque-
na saleta improvisada para re-
vista de mulheres.

"Sebastião Pereira? Ah, o
Gatão! É. Ele está aqui, sim.
Mas vai sair dentro de poucos
dias. Me dá uma identidade
sua. Você é amiga dele?" Pas-
sadas a inspeção e a roleta, um
cartão cor-de-rosa é o passe-
livre do cubículo 15. Nele, a
inscrição: "Caso este cartão
não seja devolvido, o visitante
não poderá sair nem receber
de volta sua Identidade." A
identidade, portanto, funciona
como uma espécie de refém, e
é.bom mesmo que não se co-
meta o descuido de perder o
passe cor-de-rosa.

MARCAS NO CORPO

Um lance de escadas, segun-
do andar, um corredor agita-
do: é domingo de visita. Logo à
direita, uma enfermaria con-
centra várias camas. Sobre
elas, presidiários doentes,
olhares atentos a toda e qual-
quer presença que as escadas
levam até eles.

Cubículo 15. O guarda não
exagerou. Ali vive Sebastião
Pereira; num espaço dois por
três preenchido por uma ca-
ma, uma mesa, um banco, rou-
pas e revistas espalhadas. Na
cadeira de rodas, silencioso,
apático e com marcas no corpo
que já devem ter sido muito
mais visíveis, ele nào chega a
se surpreender com a presença
de um repórter. "Eles deixa-
ram você entrar?" — pergunta.

Ninguém me perguntou
se eu era repórter. Disse que
gostaria de vè-lo. Foi só isso.
Você se incomoda de conver-
sar dentro do quarto?

Ao lado da irmã e de dois
sobrinhos pequenos, Sebas-
tiáo transfere seu corpo do cor-
redor para o quarto. Náo per-
gunta nada, responde educa-
damente à rápida e tensa en-
trevista:

Estou aqui, desse jeito
que você está vendo. Mas já
estive muito pior. No dia da
fuga do Mimoso eu estava com
ele dentro do carro. Mas não o
conheci na Ilha Grande. Só
vim conhecê-lo aqui dentro.
Como ele é? Ele é um homem

extraordinário, tem bons sen-
timentos, tem cultura, estu-
dou e lê muito. Quer conhece-
Io? É só chamar que ele vem
aqui e conversa com prazer, é a
pessoa mais Indicada para
contar tudo o que você gosta-
ria de saber.

Mas Mimoso, além de estar
com suas visitas, permanece
numa cela especial, não pode
se locomover com tanta _clll-
dade pelos cowedores. E de-
pois, o tempo é pouco, o com-
binado foi uma visita de 10 a 15
minutos.

Sebastião, você se incomo-
da de contar como foi que
aconteceu tudo? Como você
veio parar aqui?
"QUASE ME MATAM"

Eu nem sei. Só sei que qua-
se me arrebentaram, quase me
matam. Na Ilha Grande eles
acharam que eu sabia de todos
os planos do Mimoso e eu nem
o conhecia. Estava com ele
dentro do carro, mas não sabia
de nada. Não sabia mesmo. E,
mesmo que soubesse, não ia
contar, nào ia entregar uma
pessoa como ele.

Nem qualquer outra pes-
soa. O problema é da pessoa,
me entende? Por que eu nave-
ria de falar sobre os problemas
de outras pessoas? Quem me
arrebentou? Evangelista, Ca-
pitáo Lima Silva, Geraldo
Hulck e o subdiretor do Depar-
tamento de Segurança. O dire-
tor da Ilha Grande bateu na
minha cabeça (Sebastião mos-
tra algumas pequenas marcas
na testa), não sei como conse-
gui viver. As pancadas mais
violentas foram nas pernas.

Elas ficaram do Jeito que
a senhora está vendo. Mas já
estiveram muito piores. Na
Ilha Grande fui o preso mais
espancado. Fiquei num cubí-
culo menor do que este, sem
poder andar. A cabeça ficou
tão arrebentada que tive de
raspar o cabelo (que já começa
a crescer). Aqui dentro só apa-
nhel no primeiro dia. Eles que-
riam saber do Mimoso.

Hoje posso dizer que es-
tou ótimo, se comparar com os
espancamentos que sofri. O
problema são essas pernas. Se
cuidam de mim aqui? Bem, eu
estaria mentindo se dissesse
que cuidam. Que realmente es-
tá me ajudando, inclusive com
exercícios de fisioterapia, são
os outros presos, Eles é que me
dão assistência, que me aju-
dam. Estou com medo de ficar
paralítico.

numa casa e vira mas o
motorista consegue escapar

O c__inhào Mercedes Benz placa CE-7543, de
Campos, dirigido por Ediel Gomes da Silva, per-
deu o freio na Rua Juerana — uma ladeira — e
atingiu a casa número 118 da Rua da Barra
Grande, no Parque Columbia, em Acari, destruin-
do parte de uma parede do quarto. Na casa havia
sete pessoas, mas só o motorista sofreu alguns
arranhões.

Segundo o relato de Ediel, ao perceber que o
caminhão estava sem freios e ia em direção a duas
casas, ele tentou desviar mas bateu nos fundos da
casa 118. O veículo virou, a cabina ficou totalmen:
te afundada na lama e o motorista só conseguiu
sair porque uma das portas abriu durante a queda.

"essas coisas só Deus pode ex-

Encoberto com chuvas, períodos de melhoria. Temperatura
estável. Ventos Este a Norte fracos. Máxima de 29.8 em
Jacarepaguá e mínima de 18.2 no Alto da Boa Vista.
As Chuvas — Precipitação (mm) Últimas 24 horas — 0.2 —
Acumulada este mes — 303.3—Normal mensal —126.9 —
Acumulada este ano — 997.3 — Normal anual — 1075.8.
O Sol — Nascerá às OShOVm e o ocaso será às 18h40m
O Mar — No Rio de Janeiro — Preamar—03h56m/l .3m e
15h47m/1.2m — Baixa mar— 1 lh02m/ü.4m e _hl6m/0.1m

Em Angra dos Rela — Preamar — 03h00m/1.3m e
14h59m/l .2m — Baixa mar — 10h59m/0.5m e 23h00m/0.2m

Em Cabo Frio — Preamar — 03hS2m/1.2m e
I5h31m/l.lm — Baixamar—10h08m/O.5m e 22h22m/0.2m
O Salvamar informa que a temperatura da água é de 19
graus fora e dentro da barra. O mar está agitado com águas
correndo de Leste para Sul.

Grande parte das regiões Centro-Oeste e Norte
e parte da região Nordeste do Brasil aparecem com
áreas brancas, indicando 

"nebulosidade e chuvas
isoladas.

A Lua  DDB-I

A zona de convergência intertroptcal está sobre
o Oceano Atlântico, na altura das regiões Norte e
Nordeste do Brasil.

Uma frente-fria está localizada sobre o Oceano
Atlântico, na altura do litoral do Espirito Santo,
ondulando como quente pelo interior de Minas,"
São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e atingindo
também o Paraguai. A área branca que cobre estas
regiões indica nebulosidade e chuvas associadas ao
sistema frontal.

Uma nova frente fria, ainda em formação, está
localizada no Sul do Continente.

As imagem do satílltt meteorológico GÓES sao recebidas
diariamente pelo Instituto de Pesquisas Espadais (IN-,
PE/CNPq), em Sáo José dos Campos (SP), transmitidas em
Infra-vermelho. Ai áreas brancas indicam temperaturas
baixas e as áreas pretas, temperaturas elevadas. Conheceu-
do-se a temperatura das áreas brancas e das áreas pretas
pode-se. com uma escala croraátlca, determinar as tempera-
turas da superfície da Terra, das massas de ar e do topo dai
nuvens.

CHEIA
09/01/82

MINGUANTE NOVA
16/01/8! 23/01/82

CRESCENTE
03/01/82

MUITA SORTE

Quando aconteceu o aclden-
te, cerca das 15h, estavam na
casa, de propriedade de Os-
waldo da Costa Ataliba, sua
mulher Dalva, de 37 anos, a
sogra Emília, de 60, os filhos
André, de seis, Ana, 12 e An-
dréia, nove, e os sobrinhos
Zante, de seis e Vanessa, de
três anos, que nada sofreram
porque encontravam-se na
sala.

Uma guarnição do Corpo de
Bombeiros de Ricardo de Al-
buquerque lançou jatos de
água no caminhão, para evitar
incêndio. Policiais do 9o BPM
também estiveram no local, e,
surpresos, comentavam a sor-
te do motorista. Um dos solda-
dos chegou a exclamar que

plicar"
O caminhão pertence à flr-

ma João José manhães — Car-
pintaria, situada na Rua Ml-
neiros, em Campos, e fora em-
prestado pelo motorista Ma-
nuel de Assis, para que Ediel
fizesse uns biscates. Com 36
anos, residente em Campos
Eliseos, ele entregara tijolos
em Realengo e fora à rua Jue-
rana apanhar os dois filhos,
que estavam na casa de sua
irmã.

Na 39a DP, na Pavuna, onde
o acidente foi registrado, Os-
waldo Ataliba, revoltado, disse
que o motorista do caminhão
era um irresponsável e que ia
tentar um contato com a firma
proprietária do veiculo, para
que seus prejuízos sejam cb-
bertos.

Nos Estados
Amazonas — Nublado ene. chvs. Temp.: estável. Máx.,
30.4; mfn.. 23.6; Roraima — Nub. a ene. chvs. esparsas.
Temp.: estável. Máx., 31; mfn., 22.3; Acre — Pte. nub. a
nub. possibilidade chvs. isoladas. Temp.: estável. Min., 23;
Part _ Nub. a ene. chvs. Temp.: estável. Máx., 30.7; mfn..
23; Rondônia — Nub. a ene. chvs. esparsas. Temp.: estável.
Mfn.. 24; Plaul — Nub. chvs. esparsas ao Norte; demais
regs. pte. nub.. possibilidade chvs. isoladas. Temp.: estável.
Máx., 34; min.. 28; Ceara — Nub. chvs. esparsas. Temp.:
estável. Máx., 30.4; mfn., 26; Rio Gde. do Norte—Nublado
chuvas esparsas. Temp.: estável. Máx.. 29; mfn., 26; Amapá
— Nub. a ene. chvs. esparsas. Temp.: estável. Máx., 30.9;
mfn., 24; Maranhão — Nub. a ene. chvs. Temp.: estável.
Máx.. 29; min.. 28; Paraíba — Nublado chuvas. Temp.:
estável. Máx., 28; mfn.. 23; Pernambuco — Nub. chvs.
esparsas a Leste e Norte; demais regs. pte. nub. a nublado.
Temp.: estável. Máx.. 29.5; mfn.. 22.1; Alagoas/Sergipe —
Nub. possibilidade chvs. esparsas. Temp.: estável. Máx..
29.2; mfn.. 21.6; Bahia — Nub. chvs. esparsas a Leste e Sul;
demais regs. pte. nub. a nub. Temp.: estável. Máx., 30.9:
mfn., 23.4; Mato Grosso — Instável chuvas, temp.: estável.
Máx.. 30; mfn.. 27; Mato Grosao do Sol — Njjb. d chvs.
esparsas. Temp.: estável. Máx.. 29; mfn., 27; Golas —
Instável chvs. ao Sul e Oeste; demais regs. nub. a ene. chvs.
esparsas. Temp.: estável. Max., 27.1; min.. 20.2; Brasília —
Nub. ene. chvs. esparsas. Temp.: estável. Máx.. 25.2; mfn..
18.1; Minas Gerais — Ene. d chvs. Temp.: estável. Máx.,
25.8; mfn., 19; Esp. Santo — Instável com chuvas. Temp.:
estável. Máx.. 26.5; min.. 21.4; Sáo Paulo —Nub. a ene. d
chvs. esparsas no decorrer do periodo. Temp.: estivei.
Máx., 21.3; min.. 16.4; Paraná — Nub. a ene. d chvs.
esparsas no decorrer do período. Temp.: estável. Máx.,
18.9; min.. 13.9; Sta. Catarina — Nub. a ene. chvs.
esparsas. Temp.: estável. Máx., 22.6; min.. 20.3; Rio Gde.
do Sul — Nublado sujeito a instab. esparsas. Temp.:
estável. Máx., 29.2; mfn., 21.
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ANALISE DA CARTA SINÔTICA DO INSTITUTO NA- Q
CIONAL DE METEOROLOGIA Frente fria no sul da
Bahia.
Anticiclone polar e sub-tropical com centro no Atlântico.

No Mundo
Atenas, 16. claro: Barbados. 9, nublado; Beirute, 20, claro;
Belgrado. 3. nublado; Berlim. -I. nublado: Bogotá. 18,
claro; Bruxelas. 0, nublado; Caracas, 27, nublado; Chicago,
1, nublado; Copenhaguc, - 4, claro; Frankfurt, 1, nublado;
Jerusalém, 16. nublado; Johannesburgo, 29, claro; Lima,
24, claro; Lisboa, 14, chuvoso; Londres. 4, chuvoso; Loa ,
Angeles. 19. claro; Madri, 4, nublado; Mlami, 21, nublado;

¦ Montevldeo, 28. claro; Montreal. -4, neve; Moscou. 0,
neve; Nassau. 28. claro; Nova Iorque, 5, nublado; Paris, 5,'
nublado: Paris, 5, nublado: Roma. 9. claro; Sio Francisco,.
16. nublado; San Juan, 29, nublado; Santiago, 32, claro;
Tóquio. 14, claro.

Polícia não tem pista para
assassínio de 5 pessoas no
Rio de sábado para domingo em Minas

Belo Horizonte — Di

Acidentes
matam dois

TURISMO
QUARTA-FEIRA

CADERNO B
JORNAL DO BRASIL

Cinco crimes de morte foram praticados no Gran-
de Rio entre as 23 horas de sábado e as primeiras
horas da madrugada de domingo. Em nenhum dos
casos a policia conseguiu identificar ou prender os
criminosos. Das cinco vítimas, duas não foram identi-
ficadas.

Os crimes ocorreram em Acari, área da 40a DP;
Rio Comprido, 18a DP; Nilópolis, 57a DP; Nova Igua-
çu, 52a DP, e Ricardo de Albuquerque, 31a DP. Todas
as vítimas foram executadas a tiros, e para a polícia
três dos assassínios foram praticados por vingança.

TROCADOR
Como era sua vida antes

de ser preso?
Trabalhava como troca-

dor no ônibus que fazia a dls-
tribuição do Globinho tsuple-
mento de quadrinhos). Fiquei
anos lá. Depois trabalhei nu-
ma loja. E hoje estou aqui,
nesse estado, cumprindo uma
pena injusta. Eu Já devia estar
na rua desde setembro. Não
tenho idéia de onde possa es-
tar preso o meu alvará, não sei
de- nenhum advogado, de ne-
nhum juiz, não sei de nada.

Estou jogado aqui, "ao
deus-dará", sem saber de na-
da. Queria mesmo era tranqüi-
lidade. Depois de três anos de
prisão e de todos esses espan-
camentos, só quero mesmo é
mudar de vida, trabalhar. Essa
vida perigosa não compensa
não. Nada compensa uma pri-
são, sabia?

Casar? Náo, não quero ca-
sar. Quero trabalhar, refazer
minha vida. Porque o presidia-
rio nunca sofre sozinho. A fa-
milia sofre muito também.
Nâo quero mais sofrer. Muito
obrigado pela revista, seja fe-
liz. E olhe, será que eu tenho
chance de voltar a andar? Será
que vou ficar paralítico para
sempre? •

OS CRIMES

No morro da Pedreira, na
Rua Monte Central, sem nú-
mero, em Acari, com cinco ti-
ros foi morto o traficante de
drogas David Silveira Ferrei-
ra, de 20 anos, por um desço-
nhecido. Esse crime, segundo
policiais da 40" DP, foi por
vingança, pois, apuraram eles,
o assassino estava de tocaia.

No morro do Turano, no Rio
Comprido, área da 18» DP, foi
assassinado com um tiro no
peito um homem preto, 25
anos presumíveis, que vestia
camisa olímpica branca, calça
azul e tênis branco. O cadáver
estava caído em frente ao nú-
mero 275 da Rua Infante Sa-
gres, e a polícia não conseguiu
nenhuma informação para es-
clarecer o crime.

Na serra do Gericinô, em Ni-
lópolis, na Rua Antônio Félix,
foi encontrado o cadáver de
um homem preto, 19 anos pre-
sumlvels, assassinado com
cinco tiros. A vítima trajava
calça preta, camisa clara e sa-

patos brancos sem meia. Poli-
ciais da 57a DP, que registra-
ram o fato, nào tém pista para
esclarecer o crime.

Na Rua Amazonas, Nova
Iguaçu, jurisdição da 52a DP,
Antônio Clementino Cavai-
canti, quando varria sua tendi-
nha, foi alvejado com um tiro
na cabeça por um desconheci-
do que fez inúmeros disparos
em sua direção. Segundo a po-
lícla local, o crime teria sido
por vingança, pois o assassino
nào tentou roubar a vítima.

Também por vingança, se-
gundo poUciais da 31a DP, foi
assassinado o mecânico de re-
frigeração Marco Antônio do
Rosário Caetano, de 23 anos,
encontrado em seu carro, o
Corcel placa PQ-9079, na Rua
CoronelMoreira César, em An-
chieta, próximo a uma favela,
por onde fugiram os crimino-
sos. O carro do mecânico tinha
quatro perfurações e no corpo
da vítima dois ferimentos. Um
elemento, que a policia tenta
identificar, atraiu Marco Antô-
nio até aquele local.

Belo Horizonte — Duas pes-
soas morreram e 22 ficaram
feridas em seis acidentes ocor-
ridos ontem nas estradas mi-
neiras. O mais grave ocorreu
no quilômetro 533 da Rio--
Bahia, onde a Variant VI-5065,
dirigida pelo pastor da Assem-
bléia de Deus, Jacl Soares da
Silva, sem habilitação, bateu
numa ponte, causando a mor-
te da mulher do motorista, Ma-
ria Moreira Silva, e ferimentos
graves nos três Olhos e em ou-
tros três parentes.

No quilômetro 712 da BR-
040. a camioneta KB-8428, de
Barroso, dirigida por Miguel
da Silva, atropelou e matou
Qeralda Maria Rodrigues, resi-
dente em Barbacena. Na BR-
365, perto de Uberlândia, o
choque entre um caminhão e
um Corcel feriu sete pessoas.

Nas estradas federais e esta-
duais do Rio Grande do Sul
houve 25 acidentes, com dois
mortos e 20 feridos. Em Seran-
di, André Paregori, de 23 anos,
foi atropelado e morto pelo
Volkswagen GP-1994, dirigido
por Carlos Glasdani. Na BR-
386 o choque entre o Chevette
NZ-0039 e o caminhão Mercê-
dés Benz FF-3249 causou a
morte do estudante Luís Antô-
nio Ledur, de 18 anos.

FANY AVERBUCH
(FALECIMENTO)

Annita Slosman e filhas, Raul Aver-'
buch, senhora e filhos, Luiz Soires-
man e senhora, comunicam o fale-
cimento de sua querida FEIGA, o
féretro sairá da Capela da Rua Ba-

rão de lguatemi-n° 306, às 11:00 horas de
hoje, dia 28, para o Cemitério Israelita de Vila
Rosali. (P

^T

ROBERTO VICTOR
DE LAAAARE

José Victor de Lamare e família,
Rinaldo de Lamare e família, Elza
de Lamare Rezende convidam para

a missa de seu querido irmão, cunhado-
e tio ROBERTO, que será celebrada
hoje às 18 horas na Matriz Sta. Margari-
da Maria — Lagoa  <rpv___;

t

AVISOS RELIGIOSOS

CASA
QUINTA-FEIRA

CADERNO B

JORNAL DO BRASIL

ANTÔNIO RABAÇA QUARESMA
MISSA T DIA

Sua família agradece as manifestações de pesar
recebidas por ocasião de seu falecimento e
convida parentes e amigos para missa de 7o dia a
ser celebrada dia 30, quarta-feira nas Igrejas, Na
Sra do Carmo, Est. Vicente Carvalho 970 às 7.00

hs e St0 Antônio dos Pobres, Rua dos Inválidos. 42 às
10.30hs.

t

ECT demite por justa causa
carteiro que queimou mala
de correspondência no Sul

Porto Alegre — A diretoria regional da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos do Rio Grande do
Sul vai demitir, por justa causa, o carteiro Enildo de
Souza, instaurando hoje inquérito administrativo pa-
ra apurar as causas que levaram o funcionário a
queimar uma sacola cheia de correspondência, junto
ao mato no bairro Lomba do Pinheiro, na periferia da
Capital.

O carteiro Enildo de Souza foi surpreendido às 8h
de ontem pelo PM Cláudio Ferreti Canabarro, que
passava no local numa viatura da Brigada Militar, e
parou o veículo para averiguar de onde vinha a
fumaça. Indagado por que estava queimando as
cartas, Enildo de Souza respondeu que queimava
porque "não me deu vontade de entregá-las". O
carteiro foi conduzido pelo PM à área Judiciária e o
delegado Paulo Lorenzoni determinou que fosse la-
vrado flagrante.

HEITOR DE MENEZES CORTES
ALICE VALLE DE MENEZES CORTES

GERALDO DE MENEZES CORTES SODRINHO
AAISSA 30° DIA

A família de Heitor, Alicinha e Geraldo, impossibilitada de
se dirigir pessoalmente a todos, profundamente sensibili-,
zada, agradece as manifestações de pesar recebidas e.

comunica que fará celebrar Missa de 30° Dia, amanhã, dia 29,"
às 10 horas, na Igreja de Santa Monica, Leblon. _

t

RECOLHIDO AO PRESÍDIO

Enildo de Souza foi enqua-
drado em dois artigos do Códi-
go Penal: 305 (destruir, suprir
ou ocultar em beneficio pró-
prio, ou de ontrem, ou em pre-
juízo alheio, documento públi-
co ou particular verdadeiro de
que não podia dispor), que pre-

vê pena de reclusão de dois a
seis anos e 337 (subtrair ou
inutilizar total ou parcialmen-
te livro oficial, processo ou do-
cumento confiado a custódia
de funcionário, em razão de
ofício ou de particular em ser-
viço público), que prevê pena
de reclusão de dois a cinco
anos.

PAUL EUGEN JULIUS
ARP DROLSHAGEN

(AAISSA DE 7o DIA)

Sua família agradece as manifestações
de carinho recebidas, e convida para a
missa que será celebrada amanhã, dia
29, às 10 horas, na Igreja da Candeia-

A família solicita a dispensa de pesâ-:
(P

t
na
mes

i
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l ESPORTES
Clodoaldo, um técnico com amor ao clube

Ouhydes Fonseca
São Paulo — O Natal de

Clodoaldo Tavares Santana, o
Corro, não poderia ter sido me-
lhor: aos 32 anos, sem jamais
ter treinado uma equipe de fu-
tebol, recebeu como presente a
realização de um sonho, ao ser
convidado para dirigir a equipe
do Santos. A mesma equipe
que ele ajudou a tornar famosa
em todo o mundo e da qual foi o
último remanescente, ao aban-
donar o futebol há dois anos.

— No primeiro instante, foi
uma grande euforia—confessa.
Mas agora, com a cabeça mais
fria, me dei conta de que estava

! assumindo uma grande respon-
, sabilidade.

Habituado a responsabilida-
| des, ele acabou por aceitar a1 missão, como uma nova forma
! de ajudar o clube que tanto' ama e como um teste para o seu
! futuro profissional, já que no
. momento se dedicava apenas a

atividades imobiliárias, em
Santos.

O começo
Ainda envolvido pelo climade surpresa e expectativa, Cio-

doaldo conversou sobre futebol
; durante duas horas, em seu

apartamento de frente para o
I mar, na praia do José Menino.

Ao mesmo tempo, comia Pane-
tone, tomava Coca-Cola e

cuidava das filhas Claudine, de
quatro anos, Simone de um ano' e meió\ ao lado da mulher,

j Clery.
— Nasci em Aracaju e vim

. para Santos com cinco anos de
idade. Minha família quase to-' da se transferiu para São Paulo

1 e eu vim junto com meus ir-' mãos. Estou aqui há quase 28
s anos, a vida inteira em Santos.
j Comecei minha carreira no
| Santos Futebol Clube aos 14
! anos e aos 16 estava pratica-mente na equipe de cima. Ini-ciei no time da Sociedade Es-

portiva Terra dos Andradas,
formado por garotos de 12 anos.

- Depois, fui para a Sociedade
\ Esportiva Barreiros e nessa
\ época jogava ao mesmo tempo
; no infantil do Santos. Disputei

Campeonato da Cidade pelo•Grêmio do Apito e depois o Sr
; Ernesto Marques me trouxe pa-

ra a equipe infanto-juvenil do« Santos. Desde o infanto até a'
: equipe profissional, sempre fui
, médio volante.— Quando atuava no infan-
-¦4Q-juvenil, o treinador da equi-' pe principal era o falecido Lula.". Depois, veio o Antoninho e foi', aí que eu subi. Então, jogava na
; equipe de aspirantes, divisão

« existente na época, e o Santos
| tinha muitos elementos no
« meio-campo: Salomão, Lima eBugleux, além do Zito e doMengálvio, ambos em final de" carreira. Por isso, era difícil
. conseguir um lugar na equipe
\ principal. Minha estréia ocor-
j reu numa excursão, contra o-Milionários de Bogotá. Joguei
rmeio tempo no lugar do Zito.
í Sempre que havia uma excur-' são, o Santos levava um ou dois" jogadores novos para se am-
., bientarem com a equipe prin-
l cipal.

— Após a excursão, o Zito
í ainda permanecia mas dei um
' "chega pra lá" nele. Eu lutava
1 para ser titular mas tinha um
í monstro do futebol brasileiro
; ria minha frente, considerado o
] melhor de toda a história do

futebol, na posição, e ele mes-"¦mo fala que só eu roubava tan-
rto bola quanto ele. Fui o melhor' "ladrão" de bola do futebol bra-

sileiro. O próprio Zito me dizia
j isso. Num treino, eu atuava na
,' equipe de baixo e ele tinha um

problema de joelho, que mais
; tarde também herdei. Na bola

que disputei com ele, o Zitoprecisou abandonar o treino e
\ depois se recuperou. Mas num"jogo contra a Portuguesa, em
\ Sáo Paulo, se não me engano
i (ele jogava com a camisa 5, titu-
." lar absoluto, e eu, às vezes en-•trava com a 8), o Antoninho
? inverteu. Disse que dali emdiante eu jogaria com a 5. En-táo, cheguei a jogar com o Zito,
^apesar de minha pouca idade,
| menos de 17 anos. Lutei muito
J para manter a imagem do anti-
5 go titular, atuando com muita
«disposição, pois ele era respei-
\ tado pela torcida, pela impren-sa e pelos jogadores. Isto au-
i mentou minha responsabili-
dade.'. Eu era torcedor do Santos

; desde pequeno. Com oito para
\ 10 anos, pulava o muro de VilaBelmiro, enfrentando a polícia,
! para ver o Santos jogar. É uma
! coisa que vem desde a infância.'- 

Estive no Nacional de Manaus e' nos Estados Unidos, mas consi-
j dero que minha carreira termi-

nou mesmo contra a Romênia,
•' em 79, quando me despedi com
[ a camisa do Santos." Na época, minha posição já

era de cabeça-de-área, o pára-
choque, pára-brisa, o homem

SontovWllton Somos
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Pele não interferiu na indicação de Clodoaldo para técnico do Santos mas aprovou a decisão da diretoria

que saía nas piores, nas dividi-
das. Enquanto isso, o chamado
libero só ficava nas boas. Nessa
época em que comecei, jogava
com o Ramos Delgado, que es-
tava em final de carreira mas
ainda atuou bastante, porque
ficava de libero, nas sobras. Na
Seleção, tudo foi rápido tam-
bém. Na minha carreira, tudo
aconteceu muito depressa. No
Santos comecei com 15 anos,
depois, com 17, tive oportuni-
dade na equipe de cima. Em 68,
veio a primeira convocação, se
não me engano era o Aimoré
Moreira o técnico da Seleção,
depois as ehminatórias em 69 e
a Copa do Mundo em 70. Então,
eu já estava acostumado a en-
frentar esse tipo de desafio. Em
68, não estive na excursão da
Seleção à Europa porque fui
liberado para compromissos do
Santos.— O México foi a passagem
marcante na história do futebol
brasileiro, especialmente para
os que estiveram lá jogando e
para mim em particular. Fiz um
gol no Uruguai, na semifinal.
Eles eram um fantasma para o
Brasil, por causa de 1950; eu
tentava sair pela tangente, di-
zendo que não havia nascido
em 50, mas em 49. Para fugir
um pouco do peso da responsa-
bilidade, pois a imprensa expio-
rava muito o assunto Brasil x
Uruguai, e como estava com 19
para 20 anos, na época, sempre
repetia que em 50 não tinha*
nem nascido. No fundo, a gente
sabia da história. Quem não
sabe do passado do futebol bra-
sileiro?.

Decepção em 74
Em 73 tive boa fase na

excursão da Seleção e depois,
em 74, sofri uma distensão mus-
cular antes do embarque e vol-
tei a sentir a contusão lá. No
Campeonato Paulista de 74, so-
fri entorse no joelho, precisei
operar os meniscos e foi um
drama: recupera, não recupera,
pára, volta. Saí do Brasü prati-
camente recuperado mas voltei
a sentir na Europa, num amis-
toso na França, antes de come-
çar a Copa.

O Gérson, que acompa-
nhava a Seleção convidado por
uma emissora, pedia que eu
não fizesse o teste, mas o tempo
de inscrição era curto e a Co-
missão Técnica queria ter cer-
teza das minhas condições ãsi-
cas. O pessoal da imprensa
também achava que eu não de-
via ter feito aquele teste, mas
nunca briguei com o Dr Lídio
Toledo. Isso já passou. Infeliz-
mente a Seleção não conseguiu
o êxito que a gente esperava.
Eu achava que 74 seria a minha
Copa. Em 70 estive bem, mas
tinha apenas 19 anos. Em 74,
com 24 anos, dispunha de força
total, experiência e renderia
mais.- Infelizmente, acabei não
jogando.O potencial da Seleção
em 74 era excelente, apesar de
não contar com Pele, Gérson e
Carlos Alberto. Mesmo contra a
Holanda, a revelação da Copa,
perdemos a oportunidade de
sair na frente. Mandamos uma
bola na trave, gols perdidos e
fomos eliminados. Acho que em
74 havia jogadores bons mas o
ambiente e a forma de pensar
do grupo eram diferentes de 70.
Então, houve problemas que
percebi, mesmo cortado. Fal-
tou, talvez, companheirismo de
alguns jogadores e houve algu-
mas ausências importantes.
Mas ainda havia o Rivelino, em
boa fase, o Jairzinho, o Paulo
César Carpegiani, este como re-

serva mas que entrou no lugar
de Piazza, que se desabafou co-
migo depois de uma famosa
reunião, reclamando que o ha-
viam tirado do time e colocado
um meia em seu lugar. O Carpe-
giani era meia-direita avançado
e veio para volante. Ele era bom
companheiro, sou amigo dele e
torci para que tivesse sucesso
no Flamengo, como teve. Nós o
tratávamos na época pelo ape-
lido de Pato Rouco.

— A Seleção, em 81, recupe-
rou muito o campo perdido,
reergueu o moral na excursão
pela Europa e obteve vitórias
importantes que lhe deram es-
peranças e um respeito muito
grande, para quando entrar na
Copa da Espanha. Telê fez ex-
celente trabalho, está com um
grupo muito unido e, como se
comenta, a união foi o ponto
principal da equipe em 70. Ele
conseguiu reunir um bom gru-
po e acho que a Seleção pode
entrar na Copa como séria can-
didata ao título. Hoje, diante do
que Telê está convocando, a
equipe-base terá que ser essa
que vem jogando. O nível é ex-
celente, há jogadores como Zi-
co e Sócrates, ambos em boa
fase. O Zico, além disso, tem
excelente senso de profissiona-
lismo. Se a Alemanha chegar à
final, como a própria Itália e a
Argentina, dará grande traba-
lho. Mas pode surgir uma sur-
presa, como em quase todas as
Copas. Não sei como estão as
outras seleções mas, se tudo
correr normal, estas serão as
favoritas.

Flamengo moderno
— O Flamengo é, talvez, a

única equipe do Brasil que pra-
tica um futebol moderno, aci-
ma mesmo do São Paulo, pela
habilidade e criatividade de ca-
da elemento, principalmente

no meio-de-campo, com jogado-
res de ótimo toque de bola. De
um modo geral, o futebol atual
é de muita garra, luta, condição
física e a equipe com condicio-
namento físico excelente difi-
culta para qualquer adversário.
Por isso diminuiu a diferença
entre grandes e pequenos, co-
mo no futebol paulista, onrie as
equipes chamadas grandes têm
dificuldade para vencer as pe-
quenas. São consideradas pe-
quenas porque vêm aqui, lutam
e dificultam. O Flamengo, con-
tra o Cobreloa, por exemplo,
viu como é difícil passar por
uma equipe que corre muito.

De um modo geral, o ní-
vel técnico atual é inferior ao de
70, destacando-se o preparo físi-
co. Em 70 havia meia dúzia de
excelentes equipes. O nível da
equipe de Telê é muito bom,
melhor do que a que esteve na
Argentina. Ainda possui alguns
jogadores que estiveram lá.
Mas a que vai à Copa de 82
estará bem melhor.

É ótimo o Telê dispor de
tantas opções no meio-de-
campo, com Falcão, Batista e
Cerezo. Mas esse é um proble-
ma dele e não meu. Em 78, o
Falcão foi injustiçado. Hoje,
mais maduro, pode perfeita-
mente ajudar muito à Seleção.
Contudo, em termos de convo-
cação e escalação, será uma pa-
rada dura para Telê resolver.
Por exemplo, se o Falcão atua-
rá na meia ou como falso ponta,
na lugar de Paulo Isidoro.

É uma responsabilidade
muito grande aceitar o cargo de
treinador no Santos. Mas já as-
sumi responsabilidades maio-
res no mesmo clube, como
quando substituí o Zito. A
oportunidade que me dão — eu
fazia outros planos, não me pas-
sava pela cabeça, embora nun-

ca se possa falar que não se vai
ser treinador — surgiu através
de minha amizade com o presi-
dente e com o vice do Santos.
Estou disposto a colaborar.
Vou ser um treinador amigo
dos jogadores, torcedor do San-
tos, amante do Santos Futebol
Clube, dando o melhor de mim,
Se amanhã entenderem que
não venho aprovando nessa
função, serei o primeiro a pedir
a contratação de um elemento
à altura do cargo.

Trabalhei com poucos
treinadores. Na Seleção, com
Zagalo e João Saldanha. Este,
foi para mim um amigo, um
incentivador. O Zagalo deu
continuidade ao trabalho do
Saldanha e aprendi muito com
ele, também em 70. No Santos,
aprendi com o Sr Antoninho, o
maestro Tim, nosso rival na Co-
pa do Mundo, o Formiga e o
próprio Pepe, com quem fui
campeão paulista em 73. E o
Zito, com quem convivi muito.
Vou procurar usar o que apren-
di com todos esses treinadores.

Acho que qualquer técni-
co pode trabalhar no Santos,
principalmente se for de São
Paulo, conheça o futebol pau-lista e acompanhe ou joguecontra o Santos. Alguns não
foram felizes, mas o Santos teve
o hábito de dar oportunidade
aos seus ex-jogadores. Não
existe nada de panelinha de ex-
jogadores, mas, sim, amigos ve-
teranos que jogam aos finais de
semana, se reúnem, batem pa-
po, mas não trabalham nem
fazem pressão contra o treina-
dor que vem de fora. Inclusive,
no meu caso, a diretoria não
recebeu qualquer pedido de ex-
jogador, embora todos sejam
meus amigos. Nem mesmo Pe-
lé, porque tudo foi tão repenti-
no que a diretoria me julga real-

Arquivo
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Uma ascensão rápida — de juvenil do Santos, com 16 anos, à Seleção de 70, com 2i\

mente capaz de fazer um bom
trabalho. Assim não existiu
iniciativa de ninguém, só de-
pois que o meu nome surgiu nos
jornais, muita gente se manifes-
tou a favor. O Pele ficou satis-
feito e todos os outros amigos
que souberam que vou dirigir o
Santos e tentar fazer um bom
trabalho.

Mesmo ideal
Uma das coisas que me

fez balançar e me assustou na
hora do convite foi o fato de ser
muito amigo dos jogadores.Mas, analisando bem, achei que
por serem meus amigos eles
vão compreender que estare-
mos lutando pelo mesmo ideal.
É o momento de haver realmen-
te amizade da parte deles e da
minha. Procuro demonstrar mi-
nha amizade até extra-futebol,
quando alguns deles me procu-ram para resolver problemas
particulares. Assim, este é o
momento de estarmos juntos.Eles sabem que existe respeito
e essa amizade deve ser usada
em favor do Santos.A maneira de a equipe
atuar deve ser como a do füte-
boi de hoje — aguerrida. Quero
que o jogador do Santos saia de
campo de cabeça erguida, com
qualquer resultado. Se perder,
ou foi injustiça, porque a equi-
pe lutou, ou perdeu as" oportu-
nidades criadas. Vamos lutar
pela posse da bola, pois a equi-
pe que não faz isso se arrisca a
tomar gol. Quando estivermos
com a bola, é sinal de que va-
mos procurar o gol. E é desta
maneira que agiremos. Quero
uma equipe ofensiva sempre
que possível. Observo o Santos
há algum tempo e vou-me espe-
lhar no Flamengo, com Zico; no
Guarani, com o Jorge Mendon-
ça. São clubes que têm artilhei-
ros na meia esquerda. O Santos
conta com um excelente meia-
esquerda, mas que não é arti-
lheiro, o Pita. Em toda equipe,
os meias chegam e fazem gols.
Quero que o Santos faça o mes-
mo. Não isole o centroavante.

— Observei em muitos jo-
gos do Santos que o ataque
tinha na frente o Biônico, o
Nilson Dias e o Palhinha, sozi-
nhos, porque os meias não che-
gavam até eles. O Reinaldo, no
Atlético Mineiro, não joga en-
fiado na área, entre os beques.
Sempre tem alguém a seu lado,
para lhe dar chances de gols.
No Santos, os meias diflcilmen-
te chegam na área adversária.
Vou querer o Pita constante-
mente ao lado do centro-
avante. A equipe precisa ter
também excelente preparo físi-
co. Conhecemos exemplos de
pequenas equipes que chegam
à Vila Belmiro e assustam por
seu espírito de luta. Quero o
Santos, se possível, lutando co-
mo essas equipes. Preciso saber
também como ficará a situação
do Pepe, que é funcionário do
clube e deve se reapresentar
agora em janeiro. Talvez possa
trabalhar com ele e o Coutinho,
para preparar novos jogadores.— Quero trocar idéias com
os jogadores, como faziam os
antigos treinadores. Preciso de
um ou dois dentro do campo,
falando com os companheiros.
Quero que eles façam uma au-
to-análise após cada partida,
porque ninguém melhor do que
eles para saber como estão. É
melhor do que o treinador
apontar os que não estão bem.
Farei um trabalho de conscien-
tização para que o Pita vibre
mais, participe mais do jogo,
porque às vezes ele se desliga
da partida. Num jogo com o
Atlético Mineiro, tive que gritar
com ele num desses momentos.
Mas estava tão distraído que
levou um tombo, machucou-se
e precisou ser substituído. Pita
é um jogador importante no
nosso esquema e muito perigo-
so quando entra na área, por
causa de sua habilidade. Mas
vai jogar quem estiver melhor.
Prefiro o diálogo franco e ho-
nesto com o elenco, dando li-
berdade ao jogador para apon-
tar aquilo que ele considera um
erro.

— Está sendo feita uma re-
novação, com oportunidade a
novos treinadores que surgem.
Os jogadores também se reno-
vam, mas a carreira de treina-
dor é mais longa e têm apareci-
do nomes como Marinho Peres,
Carpegiani, Cláudio Duarte,
Jair Picerni e muitos outros,
que iniciam bem a nova ativi-
dade. Nunca me passou pela
cabeça ser técnico e talvez nem
siga a carreira. Talvez seja a
primeira e última oporturúda-
de, como o Oberdã, recente-
mente, no Grêmio. Se achar
que não é o que eu quero, pode-
rei parar logo, mas se tomar
gosto e tudo der certo, conti-
nuarei, porque o futebol é uma

1 coisa que apaixona e envolve a
gente.
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Noturna de hoje na Gávea
Io PÁREO — Às 20h00 — 1200 metros — Areia

Recorde: .afagar. — lml2s 2/5 — Cr$ 87 mil

Jc.4 Camila da Silva

1—1 Goborolice J M Silva 58 9° (10) Estrasburgo e El Kiri (CJ) 1100 AL Im08s2 S.Morales
2—2 VaioLuta j CCastillo 54 1» ( 7) Hilc. Aroby e Kuki Bo- (CP) 1200 NL Im20s Cl. P.Nunes

1—3 Abò.lnw.l BrolIllínM 57 6o ( 6) Salocl Night _ P6xo 1300 NI' Im22s3 W.G.Oliveira
4 Clara Flete M Ferreira 54 6o ( á) Pussuca e Abo Time 1100 AU Im08s3 A.Ricardo

4—5 Almendra I. Lanes 54 4° ( 6) Puisuca • Aba Tlms 1100 AU Im08s3 BSilva

6 Lo Noticia R. Marques 54 5o ( 6) Flower Dali o Abo lime 1200 NL Iml5s S Franca

- Neste deserto de valores é até possí-
vel a vitória de Abatime. Dupla com Vai
a Luta que sempre correu muito bem
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apresentação de Almendra que vai gos-
tar da descarga do aprendiz I. Lanes.

ABATIME — VAI A LUTA — ALMENDRA ,

2° PÁREO — Às 20h30 — 1200 metros — Areia
Recorde: latagan — Im 12s 2/5 — Cr$ 101 mil — DUPLA EXATA

l—l Angolana,EB.Queiroz 57 1° ( 6) Daxipoco e Rec. Sempre 1000
2 OnMayWay.J.C.jjstillo... 55 Io 0.0) Calispera e Beleive-Me 1300

2—3 Aurícula.J.Gorcio 54 2o ( 7) Diez Yanguas e Poxa 1300
4 MoFIeur.A.Ramos 54 7° (II) Dinha Sá e Effervescenza 1200.

3—5 Boa Maria. A. P.Souza 58 5o (II) Dinha Só e Effervescenza 1200
6 Grear Chanson, I. Agostinho '3 54 10° (II) Dinha Só • Effervescenza 1200

4— 7 SilenceNight.J.M. Silva 58 5° ( 7) Diez Yanguas e Auriculo 1300
8 Xanacquinha,J.Queiroz.... 58 4° ( 8) Silence Night e P6xo 1300
" Nueva,J.B.Fonseca 56 9°.(11) Dmhc Sá e Effervescenza | 1200

NP Im03s2
NU 1 m24s2
AP lm23sl
NU lmlás
NU lmlós

lmlós
Im23sl
1 m22s3
lmlós

NU
AP
NU

NU

A.Garcia
CI.P.Nunes
J.Borioni
A.V Neves
Z. D.Guedes

A.Nahld
S.Morales
G.UIloa
G.UIloa

• Angolana ganhou e melhorou, sendo
assim é possível vencer mais outra.
Chance positiva na competição. Sua
maior adversária é Boa Maria que, é
muito veloz e vai bem nesta distância de

1 mil 200 metros, o terceiro nome da
competição é Silence Night, que estaria
melhor em 1 mil 300 metros. Um azar
perigoso é Nueva.

ANGOLANA — BOA MARIA — SILENCE NIGHT

3o PÁREO às 20h55 — 1600 metros ,— Areia
Recorde: Farineli - 1m37s2/5 - Cr$ 147 mil - INÍCIO DO CONCURSO

I—1 Temerosa, J. Pinto 54
" Terezette.E. Ferreiro 54

2—2 Blue Lotus, A. P. Souza 5ó
" AirCroft.F. Pereira F°. 55

3—3 Gambling Way, J. Pedro F° 56
4 Marmelade.l. Agostinho 54

4—5 Greot Elegance, J. M. Silva 54
ó Péloponnése, G. F. Almeida 8 . 54
7 Malva Branca, E. R. Ferreira 54

2° ( 9) Dark Miss e Corporal
4o ( 9) Dark Miss e Temeroso
2° (10) Barbinusa e Pearl
3° ( 8) Zeeb e Maria Rosa
2o ( 9) Celino Ig e M.Branco
Estreante Estreante
5° ( 9) Dork Miss e Temerosa
8o ( 9) Celina Ig e G. Wcy
4° { 7) Molindi e Zoiumor

1400 AP Im29s4. AMoroles
1400 AP Im29s4. A.Morales
1300 AU Im22s3. Z.D.Guedes
1300 AU Im22's4. Z.D.Guedes
1400 AP Im29s2. R.Costa

W.P.Lovor
1400 AP Im29j4. A.Nahid
1400 AP Im29s2. G.F.Santos
1600 AU Im41s2. I. Amaral

A vitória de Dark Duke foirmikofácÜ, já que galopou sempre na frente com absoluta facilidade

• Temerosa e Terezette formam um nú-
mero muito forte e difícil de ser batido
aqui. Normalmente, devem fazer preva-
lecer a sua maior categoria técnica.
Great Elegance, sempre em progressos, é

forte adversária, principalmente, numa
pista leve onde parece render muito
mais. Das outras esperam uma melhor
apresentação de Blue Lotus.

TEMEROSA — GREAT ELEGANCE — BLUE LOTUS

4o PÁREO — Às 21h20 — 1000 metros — Areia
Recorde: Cranaos — 59s4/5 — Cr$ 101 mil

1—1 Sol de Maia, A. P.Souza 54
2—2 Boccherini.A. Ramos 55

3 Gerold.R. Freire 55
3—4 Basil.F. Pereiro F° 55

5 Buggy, I. Agostinho 53
4—6 Achanti, J.M.Silva 58

7 Renon.J. Pinto 53

2o (II) Fronte e Basil
3° ( 8) Zé do Pito e Nhanduvâ
6° (II) Busilis e lagos
3o (II) Fronte e Sol de Maio
2o ( 7) Zolder e Gremista
2o ( 8) Gaming e Imbó

10° (10) Os-Tail e Bernachi

1200
1200
1600
1200
1200
1300
1000

NU
AL
GU
NU
AU
NP
NU

Iml5s3.
Iml5s
Im37s3.
Imí5s3.
Iml9s2.
Im23sl.
ImOlsl.

O.M.Fernandes
J.M.Aragôo
Daniel Neto
L.Acuna
O.UIloa
J.B.Silva
J.C.Cautinho

• Carreira equilibrada entre Sol de
Maio, Basil, Boccherini e Achanti que
realmente regulam em suas forças. Por
eliminação, vamos ficar com Achanti,

que tem um ótimo apronto para correr
aqui. Dupla com Sol de Maio que anda,
atualmente, numa forte técnica muito
boa.

ACHANTI — SOL DE MAIO — BASIt

50 pÁREO às 21h50 — 1000 metros — Areia
Recorde: Cranaos — 59s4/5 — Cr$ 87 mil — DUPLA EXATA

l—l Arrabalero.J.R.Oliveira 58
2 Alsociel. A. Machado F° 56

2—3 Favorable.J.F. Fraga 7- 57
4 Lorsen.l. Agostinho ,: 56

3—5 Farohoun, M. Voz 58
ó DeadShot.R.Freire 57

4—7 Gapur.A. Ramos 56
Adroit.JM. Silva 5é

¦ Lucky Boy, R. Marques.. 55

3° ( 9) Altoir e Kuki Bar (CP)
3° ( 8) Smetana e Farahoum
2a ( 6) Jaiáó e Alsacien
1° ( 9) lomerigo e Gavião Real
2° ( 8) Smetana e Alsacien
6o (8) Hibisco e Escroque
7° ( 8) Smetana e Farahoum
4o ( 8) Smetana e Farahoum
7° (12) Jaião e Kelso

1200
1200
1000
1000
1200
1300
1200
1200
1100

NP
NP .
NP
NP
NP'
GU
NP
NP
NP

1 m20s4.
Iml7s
lm02s
lm03sl.
Iml7s
Iml8s4.
Iml7s
lm!7s
lmIOs

A.A.Silvo
O.J.M.Dia>.

P.M.Pioto
O.UIloa
S.P. Gomes
Daniel Neto
A.V.Neves
S.Morales
R. Marques

• Na pista de areia pesada é muito
grande a chance de vitória de Arrabale-
ro, animal que vem melhorando sempre.
Favorable é veloz, gosta da pista e vai

vender caro a sua derrota nesta oportu-
nidade. Dos outros, há fé em Alsaciel que
pode ser a pule alta da competição.

ARRABALERO-FAVORABLE-ALSACIEL

6o PÁREO — Às 22h 15 — 1300 metros — Areia
Recorde: Right Now — lm!8s3/5 — Cr$ 152 mil

I—1 Domwn.A.MachadoF0 56
2 Epilopio.J.M.Silva 56

2—3 Oonner.E.R.Ferreira 56
4 New B. Street; J.R.Oliveira ... 56

5 Quiberon, G.F.Almeida 53
6 Express World, J.Pinto 56

4—7 Alássio.F. Pereiro F° 56
" Mescalero, E.B.Queiroz 56
8 Jubidoou, E.Ferreira 56

2° ( 8) Dodger e Dorval
7° (10) Tufão e Fob
3o ( 8) Dodger e Damson

Estreante
3° ( 7) Poredro e Filo
5° (.8) Dodger e Damson
6o { 7) Qunjon e Donnqr
7° ( 7) Paredro e Fito
8o ( 8) Pasquim e Cosk. Lave

1600 GU Im39sl. O. J. M. Dios
1100 AU • I m08s2. P. Morgado
1600 GU lm39sl. W. Aliano

A. A. Silva
1000 AP Im02s3. C. A. Morgodo
1600 GU lm39sl. J. C. Morchant
1400 GU lm27s Z. D. Guedes
1000 AP Im02s3. Z. D. Guedes

ove 1200 AL Iml5sl. J. G. Vieira

o Damson é ligeiro, gosta da pista e tem
muita chance na sexta carreira de hoje.
Normalmente deve vencer. Dupla com
Quiberon, que dizem ter um trabalho

DAMSON-QUIBERON-ALÁSSIO

bom para correr aqui. Chance ainda para
Alássio que vai gostar na energia de F.
Pereira F°.

PÁREO — Às 22H45 — 1000 metros — Areia
Recorde: Cranaos — 59s4/5 — Cr$ 124 mil

.—\ Cacaueiro.AP.Souza 55
2 Good Mister, J.M.Silvo 57

2—3 Em Kifalá. I. Agostinho 55
4 Segai, F.PereiroF0 55

3— 5-Ocarion.W. Costa 55
6 Hostler.JC.Castillo 51

4—7 Samanguaiá. G.F.Almeida 54
" Sapporo,J.Queiroz 55

Io (10) Samanguaiá e Cros. Rood
5° ( 7) Dernier Cuore e G. Deed
4o ( 7) Dernier Cuore e G. Deed
4° ( 6) 5weet King e Dern. Cuore
Io (10) Jabari e le Fouguex
5o (12) Donzantee Corybanles
Io (13) Salvador e Jabari
5o ( 6) Sweet King e Dern. Cuore

1000 NP Im02s2. *• Ricardo
1200 NP Iml5s3. 5. Morales
1200 NP Iml5s3. E- p- Coutinho
1000 NP lm'02s3. L. Acuna
1000 NP Im02sl. *¦ O. Vieira
1500 GU Im3l)2. ¦•• E- So""
1100 NP lmIOs M- S"1"
1000 NP Im02s3. M- 5o1"
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• Carreira difícil entre Cacaueiro, Em
Kifalá, Samanguaiá e Ocarion, que regu-
Iam em forças. Vamos selecionar como
provável ganhador o cavalo Cacaueiro,

que já andou misturado em companhia
mais forte. Dupla com Em Kifalá, depois,
Samanguaiá

CACAUEIRO-EM KIFALÁ-SAMANGUAIÁ

8o PÁREO — Às 23h15 — 1600 Metros-Areia
Recorde: — Farineli — 1m37s 2/5 — Cr$ 87 mil

1—1 lapii.F.Lemos 57
2 Hilador.J.R. Silvo 58

2—3 RogerBocon.J.M.Silva 58
4 Trille.J. Pinto 54

3—5 El Mercúrio. J Malta 57
ó Tuins,C.Xavier 53

7 Bomboriol.F. Pereira F° 57
8 Escardillo.A.P.Souza 55

2o ( 7) Dark Duke e Heoven Quiz
3° (11) Cnamomo e Compromisso
1° ( 6) Bamborial e Fumador
5o ( 7) Debussy e Alta.r Khan
2o ( 7) Bod-Man e Joanico
Io ( 8) Jack Boy e Phemur
5o ( 7) Bod-Man El Mercúrio
8° { 8) Capital e Roger Bacon

2100 NP 2mlós A. Ricardo
1 100 NU Im09sl C. Roso
2000 NP 2m09s3 J. M. Silva
1300 NU Im20s3 A. Paim F°
1600 GU lm38s A. P. Silvo
1500 AP lm37sl G. L Ferreira
1600 GU Im38s J. B. Silva
1400 AL lm26sl Z. D. Guedes

• Iapix aqui é força indiscutível do
retrospecto. Basta confirmar a sua últi-
ma apresentação para náo ser derrotado.
A luta fica mesmo pelo segundo lugar
entre Roger Bacon, El Mercúrio e Bam-

borial, com uma ligeira vantagem para
Roger Bacon que melhora muito numa

pista de areia pesada. Um bom azar é
Trifle.

IAPIX-ROGER BACON-BAMBORIAL

9o PÁREO — Às 23h45 —• 1000 metros-Areia
— Recorde — Cranaos — 59s 4/5 — Cr$ 124 mil DUPLA EXATA

I—I Salvador, J.M.Silvo  54 2o (13) Samanguaiá e Jabari 1100 NP lmIOs A.Morales
" Simpático.J.Queiroz  55 2o ( 8) John Bee e Bheotonio 

1200 NP Iml5s M. Sales
2 Naupan.G.F.Almeida  54 8o (13) Samonguoio e Salvodor 1100 NP ImlOs Daniel Neto

2—3 üjFougueun.F. PereiraF0.... 10 57 3o (10) Ocanon e Jaban 1000 NP Im02sl W. Penelas
Bien Vivo, AP. Souza  5ó ó° (10) Cacaueiro e Samanguaiá 1000 NP Im02s2 Z.D.Guedes
ElIihas.J.C Costillo  55 Io ( 9) Camino Reol.e G. Selenid 1400 GU lm2ósl J.B.Silva

3—6 Al Amir.l. Agostinho  57 6° (II) Ivolinõ e Motisse 1000 NP lm03s O.UIloa

7 Apressado M.Andrade 12 54 5o (12) Loncer e Burocrata (CJ) 1100 AL Im06s4 L-CBorionl
• lononi.LCorreo  55 7o (11) Good Mister e Sopporo '200 NI Iml4s3 B. Silva

4—0 fcíalin.T B Pereira  55 3o ( 9) Sopporo e Ocanon 1000 NP ImOlsl R. S. Rolin

10 SaintJames.R.Mocedo  55 7o (13)•Samanguaiá e Salvador "00 NP lmIOs C. Abreu

I' 'uyulesque.C Xavier  II 55 9o (10) Cacaueiro e Somonguaia 1000 NP Im02s2 P. Morgodo

• A parelha Salvador, Simpático é for-
ça disparada desta carreira final de hoje
e normalmente devem ganhar. Le Fou-
gueux, Al Amir e Bualin vão fazer uma

luta difícil pelo segundo lugar, com ligei-

ra vantagem para Al Amir, que dizem ser

um leão neste tipo de raia.

SALVADOR-AL AMIR-LE FOUGUEUX

Novis tem
vitória em
C. Jardim

São Paulo — Novis (Eylau
em Piordaliza) venceu a últi-
ma prova clássica do ano em
Cidade Jardim, na distância
dos 3 mil metros, o clássico
João Sampaio, sendo seguido
de Gerkl, que apesar de ter
iniciado pessimamente a pro-
va, em último lugar, conseguiu
reagir e chegar na segunda po-
siçáo.

1° PÁREO —1.500 M - APROJL—
G.L. — CRS 178 MIL
Io Comette — J. Garcia
2o Classic Music — A. Vale
3o Esmaga — L. C. Silva
Tempo 1'34"2S — Finais 25"3 e
12"9 — não correu cantarida.
Venc. Crt 1,70 — Dupla (23) 7,00
Places (3) 1,40 (2) 2,00 — Prop.
Stud Elo Novo. Tr. M. Slgnorettl.
Filiação: Vlziane e FlUette. Cria-
dor: Haras São Qulrino.
V PAREÔ — 1.500 M — APROX.
— G.L. — CrS 178 MIL
Io Arituba — L. Yanez
2o Calaba — G. Assis
3o Ephigenla — J. Silva
Tempo 1,33"4S — Finais — 24"S
e 12"7 — Nào correram Last Case
e Biza. Venc. Crt 3,90 — Dupla
(23) 21.20 — Places (2) 2,00 (3) 3,50' — Prop. Stud Odete. Tr. M. Da-
Costa. Filiação: Panquehue e Le-
gina, CR. Luiz Carlos Z.C. Neves.
3o PAREÔ — 1.100 M. — A.L.
VARIANTE — CrS 225 MIL
Io Cayta — R. L. Araújo
2o Bellocla — J. Lima
3o Princess Spring — L. Yanez
Tempo 1'09"4S — finais 25"7 e

- 13"3 — Nào correu Fleurir. Venc.
Crt 4,80 — Dupla (18) 3,90 Places
(9) 1,80 (1) 1,30 — Prop. Stud M.G.
Tr: A. J. Martins. Filiação:
Ucayal e La Piojita. Criador: Mi-
guel Silva.

4o PAREÔ — 3.000 M — Aprox. —
G.L. — CrS 360 mil"Clássico Pres. João Sampaio"
Io Novis — J, M. Amorim
2o Gerkl — J. Garcia
3o Come One — I. Qulntana
Tempo 3(12158 — Finais 24(8 e
12[6 — Venc. Crt 1,40 — Dupla
(23) 2,90 — Places (3) 1,00; (2) 1,50
— Prop. Stud Gladiateur. Tr. E.
Araya. Filiação: Eylau e Fiorda-
liza. Criador: Haras Faxina.
5o PAREÔ — 1.100 M — A.L. —
Variante — CrS 225 mil
Io Jura Lark — J. Vitorino.
2o Lisura — C. Garcia
3o Bonie Maronie — L. Yanez
Tempo ri0"3s — Finais 26[4 e
1316 — Venc. Crt 1,80 — Dupla
(351 24,90 — Places (3) 1.50; (5)
8.50 — Prop. Haras Rosa do Sul.
Tr. G. Fagundes. Filiação: Tum-
ble Lark e Daphoe. Criador Ha-
ras Itaimbé.
6° PAREÔ — 1.100 M — A.L. —
Variante — CrS 225 mil
Io Kumbuca — O. Gonçalves
2o DUligan — R. L. Araújo
3o Usual — J. Silva
Tempo l'10"5s — Finais 26[1 e
13"4 _ venc. Crt 1,40 — Dupla
(47) 9,80 — Places (4), 1,30 (9) 4,20
— Prop. Stud Big Boss. Tr. J. B.
Gonçalves. Filiação: Ucayal e
Aralinda. Criador: Haras do
Alamo.

7o PAREÔ — 1400 m. Aprox. —
G.L. — CrS 178 mil
Io Calcada — L. C. SUva
2o Discoteque — J. J. Vitorino
3o rro Bella — L. A. Pereira
Tempo l'25"4s — Finais 24"8 e
12"5 — Venc. Crt 1,30 — Dupla
(48) 7,20 — Places (11) 1,10 (5) 2,10
Prop. Stud Beau Soleil. Tr: M. da
Costa. Filiação: Naftol e Ora Ve-
ja. Criador: Hs. Rio das Pedras.
8o PAREÔ — 1200 m — A.L. Va-
riante — CrS 178 mil
Io Burocrata — A. Vale
2o Don't Cross — S. P. Bârros
3o Ensaísta — J. Silva
Tempo 1'15" — Finais 25"7 e 13"4
— Não correram Jet Set, Bacoeri
e Gitanear. Vencedor Crt 2,10 —
dupla (12) 5,50 — places (1) 1,40
(2) 2,10 — prop. e Criador: Haras
Fazenda Rio Negro. Treinador:
A. P. Penha. Filiação: Fenome-
nal e Kamelgoia.
9° PAREÔ — 1300 m — aprox. —
G.L — CrS 225 mil.
Io Tagabá — A. Matlas
2o Danzig — W. Lara
3o Top Sun' — A. Soares
Tempo — 1'21? — Finais 24"9 e
12"6 — Não correu Quebulo.
Venc. Crt 3,20 — dupla (48) 23,00
Places (12) 1.90 (7) 7,10 — prop.
Stud Black Stars. Tr. L. C. Men-
des. Fillaçào: Grand Pardal e
Tropicalia. Criador: Horãcio P.
Salgado.
10° PAREÔ — 1.300 m aprox. —
G.L. — CrS 225 mil "betting du-
pio exato"
Io Fearsome — I.Quintana
2o Alei Salmak — S.Martins
3o Dark Kid — .W.Lara
Tempo l'20"2s — Finais 24"3 e
12"3 — Venc. CrS 13,90 — Dupla
(38) 24,30 — Places (12) 6,50, (5)
2,80 — Prôp. Haras Lella. Tr. P.
Nickel. Filiação: Red Cross e
Fearless. Criador Haras Interla-
gos Ltda.
11° PAREÔ — 2.000 M. — A.L.—
Variante — CrS 150 mil
Io Indian Poker — S.P.Barros
2o Jaé — J.Pedro
3o Fedro — S.A. Santos
Tempo 2'13"3s — Finais 25" e
12"6 — Venc. Crt 4,10 — Dupla
1231 37.00 — Places (2) 2.50, (3)
5,80 — Prop. Stud Sào Luiz. Tr. L.
Martins. Filiação: Tom Poker e
Lausanne. Criador: Agro Pastoril
Haras São Luiz Ltda.

Dark Duke vence em
cânter o clássico

Dark Duke venceu o Grande Prêmio Encerramento,
ontem no Hlpódromo da Gávea, derrotando com absoluta
facilidade os seus adversários, no tempo de 2m 13s 4/5 para os
2 mil 100 metros na pista de areia pesada. O Jóquei do
ganhador foi J.M.Silva. Em segundo finalizou Lefs Run, com
J. Queiroz.

Na verdade, a carreira foi algo desinteressante, tal a
superioridade técnica de Dark Duke sobre os demais, com
Luksor, o favorito, correndo muito a baixo do que era
esperado por seus apostadores. A pista pesada, pode ser a
explicação para a fraca atuação do conduzido de E. Ferreira.
Os demais vencedores da reunião foram os seguintes.

1» PÁREO — 1400 meln» — Pltto — AP — Pf*mlo CrS 147.000,00

1$9 Konditor.A.P.Soulo 53 36,80 12 2^0
2° GreolEnd.J.MS.I.o 56 1.60 13 13.30
3o Zucker.l.Agostinho 53 3.30 14 6.50
4= Colado, F.Pereiro 56 22.50 22 11.00
5o _ollito.J.Quei-o_ 56 5.60 23 2.80
6o SelPoint.W.Gonçalve. 56 16.50 24 2.90
7° loniico.M.C.Porto 56 7,40 33 27,90
8o Cunning, E.Ferreira 56 6.90 34 12.50
9° Filber.A.Machado 53 22.20 44 11,90

N/Cm: Cole Pino e Zembro Dupla Exala (03-02) CrS 129,10. Of. 3 Corpol e Vário»

Corpoi — Tempo — t*27"4 — Venc. (3) CrS 36.80 — Dup. (22) CrS 11,00 — Plocé (3)

CrS 6.20 e (2) CrS 1.30 — Mov. do Páreo CrS 1.351.350.00 — Kondilor —MC. 3

anos — P.S — Konigiwe e Fanla.iiro — Criador — Haral do Arado — Propr. — Slud

Biscal — Treinador — OM. Feroondei.

_• PÁREO - 1400 metro. - Pl.ta - AP - Pr*mlo CrS 152.000,00

(PROVA ESPECIAL DE LEILÃO)

1» Edora.T.B.Per„ro  56 14.10 12 3.20

2o Mario Heleno, J.AA Silva  56 5.70 13 2.80

3° Diásporo.G.F.Alme.do  56 3.50 14 6,60

4= labio.F.Lemos  56 13.60 22 8.60

5° Pearl.AP.SÕUIO  53 1.90 23 3.30

6» GoBeouly.W.Go^alves  56 3.40 24 7,00

7» Oecápol.s.l.Ago.linho  53 ™° 24'30

Dif Vário. Corpo, ei 117 Corpo- Tempo -HO"- Venc. (5) CrS M.lOOup (23)

CrS 3,30 — Plocé (5) CrS 11,90 e (3)CrS 4.60 - Mov. do Páreo CrS 2.156.800.00 —

Edora — F. A. 3 anos — RS — Raiiacuér e Empenada — Criador — Harai Quebracho

pf0pr. — Stud Orwm — Treinador — S. Morales.

3» PÁREO — 1600 metroí — PUta — AP Primlo CrS 147.000,00

I» MiPonch.to.A.P.SouíO 50 7,30 II 17.70
2°Donnu!JMSilva 54 3.10 12 4.10
3» Upu.u.?Pe-..ra 56 3.00 13 7.80
4° Zeyger.l.Agoitinho 50 8.40 14 4.10
5° EI5auce.E.Fe,re,ra 55 5.70 22 9.70

6" Bluk. TB Pereiro 54 14,20 23 6.30

T> Zo«re.G.F.Almeida  53 2.50 24 2.90

8» Zen...Queiroz  53 8.40 33 44.00

N/C Diabrele. Dif. 2 I'2 Corpos e Mínimo — Tempo — T41"3 — Venc. (3) CrS 7,30

— Dup. (24) CrS 2,90 — Plocé (3) CrS 3,60 e (7) CrS 1.90 - Mov. do Páreo CrS

2 974.950,00 — Mi Panch.ro — M C. 3 ano! — RJ — Sab.nu) eGildoca —Criador e

Propr. — Horal Santa Mono de Araras — Treinador — W.P.Lovor.

4" PÁREO — 1400 metros — Pista — AP Prêmio CrS 147.000.00

Io Tudo Certo. I Agostinho  
53 4.10 II 32,30

2o Cotoura.R Freire 56 13,90 12 3.70
3o Gully.G.F.AImeido 56 4.40 13 8,40
4o Toldado.W.Goncolves 56 19.30 14 8.30
5o Fob.T.B.Pereiro 56 5,60 22 22.40
6o Reinopé.W.Costa 56 44,10 23 3,10
7» Aflerwards, F.Pereiro 56 1,60 24 2.50
8o Uzen.J.Molto 56 61,50 33 30.10
9° Tamâo. U.Meireles 56 28.20 34 5.90

10° Zendo. J.M.Silva 56 4,10 44 19,00
,11° NopperJ.Escobar 56 24.00
12° Délio.A.Mochado 53 30,40

Dupla Exalo (07-10) OS 79,90 Dif. 2 Corpos e 1 1/2 Corpo — Tempo — l'28" —

Venc. (7) CrS 4.10 — Dup. (34) CrS 5.90 — Plocé (7) CrS 1.90 e (10) CrS 4,40 — Mov.

do Páreo CrS 3,236.250,00 — Tudo Certo — MC. 3 anos — RS — Cry.ng To Run e

Abaiba — Criador s Propr. — Hora» Santa Ana do Rio Grande — Tr. M. Sales.

5° PÁREO — 2100 melros — Pista — AP — Prêmio CrS 200.000.00

(GRANDE PRÊMIO ENCERRAMENTO)
1°. Dark Duke, J.M.Silva  54 2.50 II 6.50

2» Lefs Run. J. Queiro;  60 1.90 12 2.80

3° Upset.G F. Almeida  61 7.10 13 5.20

4» HeavenQuiz.F.Pereiro  60 14.30 14 4.70

5° lugoreno.W.Gonçalves  61 35.10 22 29.30

6° Vismonte.E.R.Ferreira  54 1.90 23 4,30

7= Luksor. E.Ferreira  60 1.90 24 5.20

8° RicoSolo,J.R.Oliveira  60 18,10 33 41.20

9° Klarito.J. Escobar  54 9.40 34 8.90

10° Delpbicus.W. Gonçalves  54 3.90 44 25.20

N/C. Sinister. Dif. Vários Corpos e 2 Corpos — Tempo — 2'I3"4— Venc (2)CrS2.50
Dup. (12) CrS 2.80 — Plocé (2) CrS 1.40 é (1) CrS 1.20 — Mov. do Páreo CrS

3.341.250,00 — Dark Duke — M.C 3 onos — SP — Falklond e Galilea — Criador •

Propr. — Haras Sáo José e Expedictus — Treinador — F. Soroivo.

6° PÁREO — 1300 metro» — PUta — AP Primlo CrS 101.000,00

I" Oxiquito.W.Costa 54 1,80 11 23.60
2° RockRidge.F Pereira =8 2.10 12 8.30_
3" Escroque, E.B.Queiro! 53 8.10 13 4.2Ò
4° Maicon,J.M.Silva 57 1.60 14 2.10
5° Shikyn.G. F.Almeida 53 3,50 23 12.00
6° Zuluz.R. Marques 55 19.50 24 6,90
7° Cabaz.M.Monteiro...: 46 15.50 34 4.00

N/C Heilemo e Fronte. Dif. 3/4 e 3/4 de Corpo — Tempo — l'20"3 — Venc, (7) Cr$

1.80 Dup. (14) CrS 2,10 —Plocé (7) CrS 1.20é(l)CrS 1,20 —Mov. do Páreo CrS

3.107.700.00 — Oxiqufto — M.C. 5 anos — SP — Amásis e Garbolera — Criador-*-

Haros Pirassununga — Propr. — Feliòana Burgo Figueiredo — Treinador —'S.

Mo roles.

7" PÁREO — 1000 Metro» — Pi«to — AP PrSmio CrS 147.000,00

1° Derceno.J.C.Costillo 53 8.20 II 29.60
2° Chirruptnha.W. Costa 56 4.40 12 2.70
3» InPassion.J.M.Silva 56 1.60 13 9.00
4° LoGolondrino.G.F.AImeida 56 4.30 14 5,80
5" Press.E. B.Queiroz 56 11.20 22 18.30
6° Zarpa. I. Agostinho 53 14.40 23 5.30
7° GoldenDreom.F.Pereiro 56 16,00 24 2.00
8° Pretenso. A. Ramos 56 11,20 33 45,20
9° ParoleParole.A. P Souza 53 33,30 34 7.5Q

10° GrandeVeine.J.Esteves 56 40.50 44 6.60
IIo Oiezak.W.Goncolves 56 22,50
12° Boilén.J.R.Oliveira 56 56 28,70

N/Cm. Soint lorette, é Just Belo. Dupla Exata (07-01 >CrS 57.70. D.f. 2 Corpos e \J%

Corpo — Tempo — l'03"l — Venc. (7) CrS 8,20 — Dup. (13) CrS 9.00 — Plocé (7)

CrS 3,90 e(l) CrS 2,40 —Mov. do Páreo —CrS 3.280.025.00 — Dercena — FC. 3

anos — SP — Fort Nopoléon e Fashion Dancer — Criador e Propr. — Haros Sâo José e

Expedictus Treinador — F. Saroivo.

8° PÁREO — 1400 metro. — Plslo — AP Prêmio CrS 101.000,00 -

1» Jeu.Queiroz 53 4.60 12 6.90
2» Gobun. J.M.Silva 58' 6.70 13 5.30
3° lmbá,L.Jonuário 58 8.60 14 5,60
4" Potente. J.Escobor 56 6.40 22 30.80
5° Connors.J.LMarins 54 11,60 23 5,60
6" Big Day. J.R.Oliveira 57 2.70 24 4,30
7° Nmnolo,W.Goncolves 56 3,20 33 9.30

Dif. 1 l/2el l/2Corpo —Tempo—1'29"—Venc.(2)CrS4.60 —Duo (23)CrS5.60
— Plocé (2) CrS 2.20 e (4) CrS 3.20 — Mov. do Páreo — CrS 3.365 600.00 — Gros

Jeu — M.C. 5 onos — RS — Pass The Word e Greot Double — Criador — Haros

Sideral — Propu Propr. — Haras Gabriel Homsy — Treinodor — J.C. Marcham.

9° PÁREO — 1000 metros — Pista — AP Prêmio CrS 147.000,00

Io AQueen.F Pereira 56 1.90

2° DonnaéMobile. A Machado 53 3,50
3° Petiçâo.GF Almeida 56 4.50
4° Selecionada, E.R.Ferreiro 56 3.90

5° Cambiosco.l Agostinho 53 14,30
6° Cobaio, J.C.Castilho 53 40.00
7° Danzota.J.F.Fraga 56 24.10
8° Clara Luno.C.Pensabem 56 49.30
9° Cecibone, J.R.Oliveira 56 23.00

10° MolaketPetra, EB Queiroz 56 21.90
11» Panodero.E.Barboso 47 30.80

11 9.50
12 4,40
13 2,50
14 3.60
22 30.90
23 7,80
24 5.20
33 25.30
34 6.10
44 26.30

N/CM. Estended Play é Delaloh. Dif. 1 1/2 Corpo e 1 Corpo — Tempo — 1'03"4 —

Venc. (l)CrS 1.90 — Dup (13) CrS 2.50 — Plocé (l)Cr$ 1,60 o (7) CrS 1,80 —Mov.

do Páreo — CrS 2.690 600.00 — A Quen — F. A. 3 anos — PR — Yonbarbenk e Lo

Vestale — Criador — Rio Grande Agro-Pastorial Ltda — Prop. — Stud Rigran ¦*-

Treinado; — Z. D. Guedes.

10» PÁREO — 1300 metro. — PISTA — NP Prêmio Cr$ 101.000,00 
'

l°Chan_y,l. Agostinho 55 5.30 11 6.60
2°Guatombo. AP Souza 55 2.60 12 2,90
3°Gogv,lle.S.P Dias 58 17.40 13 4.50
4°B,ssau.M.Silva 52 21.20 14 7,80
5°Arequito.T.B. Pereira 56 3.90 22 12.90
6°FastTroin.M.C.Porto '. 5B 41.10 23 3.10

7°Oxoguian.J M. Silvo 57 2.30 24 6,50

8°Sagaris,J.Esteves 57 43.10 33 27.00
9°Z.nder.J.R Oliveira 57 44.90 34 10.10
10°Naguro,I.Brosiliense '¦ 55 81.50 44 49,70
H°GoodJin, J.Escobor 58 9.20

N/C. Hay Plata. Duplo Exota (20—01) CrS 20.10 Dif. 3Corpose 1/2 Corpo —Tempo

1-23"1 — Venc. (2)CrS 5.30 Dup. (ll)CrS 6,60 — Placé(2)CrS 3.50 e(l)CrS 2,10
— Mov. do Páreo CrS 3.155,700.00 —Chonzy — M, C. 5 anos — RS — I Say é Onitié

Criador — Haras Sâo Luir — Propr. — Manoel do Costa Filho — Treinador — ST.

Câmara.
Mov. dé opostas: CrS 33 milhões 459 mil 310

Sâo PauloJWilion Santo*

Novis, uin dos melhores animais em atividade em Cidade Jardim, ganhou o clássico
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Paris — O norte-americano Donald Cheska, de
21 anos, foi considerado pela Imprensa européia o
cavaleiro revelação de 1981 pelo seu desempenho na
Copa do Mundo de Hipismo em Blrmingham, Ingla-
terra, onde foi o vlce-campeâo, atras de seu compa-
triota Michael Matz.

Cheska, que quando chegou a Birmingham era
praticamente desconhecido, Jé é apontado como um
dos favoritos para a conquista da medalha de ouro

de saltos nos Jogos Olímpicos de 84. Suas vitorias
sao resultado de um treinamento Intenso da equipe
norte-americana que classificou seis cavaleiros entre
os 10 primeiros na Copa.

Entre os cavaleiros europeus, o alemão ocidental
Paul Schockmoehle obteve o melhor resultado lndl-
vidual, com cinco passagens sem faltas — 78 obstá-
culos—no Concurso de Saltos de Riem. Ele forma a
equipe mais forte do hipismo europeu da atualidade

que tem ainda o campeão mundial Qert Wlltfgang.
A França venceu pela quarta vez consecutiva a
Copa das Nações, no Concurso de Roma, colocando-
se entre as melhores equipes do mundo, com Gille»
Balanda, Predértc Cottler, Hervé Oordlgnon e Ml-
chel Robert. A equipe da Suíça foi considerada a
revelação pois conseguiu colocar-se à frente de lngle-
ses e franceses no Concurso de Riem.

Os dois recordes mundiais fizeram de Coe o destaque de 81

Roteiro Coe é o melhor

«

TÊNIS
Miami — O brasileiro Rena-

to Joaquim faz esta tarde, con-
tra o argentino Roberto Ar-
guello, a final da categoria até
18 anos do Tomeio Orange
Bowl de Tênis Juvenil. Na ro-
dada de ontem, Joaquim eli-
minou o sueco Henrlk Sunds-
trom por 7/5,7/5 enquanto Ar-
guello venceu o norte-
americano John Ross por S/3,
6/3.

Nesta mesma categoria, en-
tre as mulheres, a final será
entre a theca Hana Fukorova e
a norte-americana Penny
Barg. Fukorova venceu ontem
a norte-americana Lisa Bon-
der por 6/4,6/1 enquanto Barg
derrotou sua compatriota
Beth Herr por 5/7, 7/5, 6/4.

Em Melbourne o australiano
John Alexander eliminou on-
tem o norte-americano Fritz
Buehnlng por 6/4, 3/6,6/1,7/6 e
passou à terceira rodada do
Campeonato Aberto de Tênis
da Austrália, que distribuiu
prêmios de 400 mil dólares —
cerca de CrS 48 milhões.

Nas outras partidas, Jim
Gurfein venceu Wayne Pacoe
por 6/3,7/6,6/3, Thomas Hoigs-
ted venceu Scott McCain por
7/6, 6/4, 6/2 e Larry Stefanski
derrotou Wally Massur, por
4/6, 6/4, 2/6, 6/3, 7/6.

WATER PÓLO
Em amistoso que marcou o

encerramento da temporada
de water pólo de 81, com a
entrega de prêmios aos melho-
res, a Seleção do Rio de Janei-
ro, representada pela Gama
Filho, atual campeã carioca,
derrotou ontem a de São Pau-
Io por 12 a 8, na piscina do
Guanabara.

Mario Souto foi o artilheiro
da partida — marcou quatro
gols para a seleção do Rio —
enquanto Bruce e Osvaldo,
com dois gols, foram os desta-
quês da Seleção de São Paulo,
representada pelo Paulistano,
campeão paulista de water pó-
Io em 81.

O Rio jogou com Roberto,
Marcos, Aírton, Marcelo, Ri-
cardo, Eduardo, Nelson, Mário
Souto, Alexandre, Luis e Danl-
Io e seu técnico foi Paulo Eli
Castro. A Seleção Paulista for-
mou com Gilberto, Bruce, Ri-
cardo, Francisco, Mlklos, Os-
valdo, Roberto, Sanson, Nei,
Eduardo, Lúcio e João e seu
técnico foi Décio Fernandes.

A FARJ — Federação Aquá-
tica do Rio de Janeiro — entre-
gou, em seguida à partida, os
prêmios aos melhores de 81:
Mário Souto, da Gama Filho, o
artilheiro da temporada; e
Moacir Neto, do Tijuca, o go-
leiro menos vazado. O jogador
de melhor Índice técnico foi
Supaulo Abreu, do Botafogo e
a revelação, Luis Guilherme
Sanches, do Fluminense. O

..técnico destaque foi Edson
Perri, do Botafogo e o Tijuca
ficou com a Taça Eficiência'.JBOis somou 80 pontos na tem-
porada.

Hoje, às 20h30m, no Hotel
Intercontlnental-Rio, será fel-
ta a entrega dos Troféus Méri-
to Aquático Joáo Havelange
eom a presença, entre outras,
do presidente da FIFA, e do

. presidente da Sul-América Se-
. guros, Leonldlo Ribeiro. Serão

entregues 91 troféus.
CANOAGEM

O carioca Cláudio Ribeiro
Aguiar sairá na madrugada de
quarta-feira da praia do Le-
blon num caiaque de fibra de
vidro com quatro metros de
comprimento por 60 centime-
tros de largura, para tentar
chegar, no dia Io de janeiro, a
Angra dos Reis, onde pretende
participar da Procissão de Ano
Novo.

Vencedor da Ia Prova Brasi-
leira de Canoagem, disputada
em São José do Rio Preto,
distrito de Petrópolis, Cláudio,que 

pratica a canoagem hâ um
ano, vai levar água, sandui-
enes, arroz e outros mántimen-
tos, além de uma barraca de
camplng. pois pretende dor-
mir, no primeiro dia, na Res-
tinga de Marambaia, e no se-
gundo dia, na Ilha Grande.

também para
os italianos

Milão — Depois de receber o titulo do atleta do ano
do jornal francês L'Equipe, o inglês Sebastian Coe foi
novamente indicado ontem como o melhor da têmpora-
da pelo jornal italiano La Gazzetta Dello Sport, conquis-
tando outra vez mais pontos do que o tenista norte-
americano John McEnroe, que na versão francesa foi
também o segundo colocado. Coe é recordista mundial
dos 800 metros (Im41s72) e da milha (1.609m), (3m47s33).

Entre as mulheres La Gazetta Dello Spport indicou
a ginasta soviética Olga Blcherova como a mais efleien-
te do ano, dando o segundo lugar para a velocista dos
Estados Unidos, Evelyn Ashford, bicampeã mundial de
atletismo.

Ashford, a melhor
Para a revista norte-americana Track & Field News,

especialista em atletismo, Evelyn Ashford foi eleita a
grande estrela da temporada. Dos 27 jornalistas especia-
lizados em atletismo, Ashford conquistou 15 votos como
a melhor, contra 10 votos dados à búlgara Antoaneta
Todorova, recordista mundial do lançamento do dardo.
No final da contagem, Ashford obteve 252 pontos e
Todorova, 239.

Evelyn Ashford, que já esteve no Brasil competindo
em caráter amistoso, trazida pelo Pentatlo Nacional, é
especialista em provas de lOOm e 200m, tendo para os
primeiros a marca de 10s90, o segundo de todos os
tempos, inferior apenas ao recorde mundial, da alemã
oriental Marlies Oohr, com 10s88. Nos 200m, Ashford
estabeleceu a marca de 21s83, que figura também como
a segunda melhor da história do atletismo, perdendo só
para o recorde mundial pertencente à alemã oriental
Marita Koch, que obteve 21s71.

Evelyn tem 24 anos e durante a temporada de 81
correu cinco vezes abaixo de 11 segundos. A sua melhor
marca este ano foi 10s90, estabelecida em julho, em
competição nos Estados Unidos.
De acordo com a classificação da Track & Field News,
as 10 melhores atletas do ano foram:

ptt
Estados Unidos 100m200m 252
Bulgária Dardo
T. Eslováquia 400m
Alemanha Oriental Heptatlo
Nova Zelândia ' Maratona
União Soviética lOOmbar.
Alemanha Oriental Peso
Alemanha Oriental Disco
Alemanha Oriental 400 m bar.
Alemanha Ocidental Altura

1. Evelyn Ashford
2. Antoaneta Todorova
3. Jarmila Kratochvilova
4. Ramona Neubert
5. Allison Rae
6. Tatyana Anisimova
7. Ilona Slupianek
8. Evelln Jahl
9. Ellen Neumann

10. Ulrike Meyfarth

Ainda na lista do Track & Field News, as atletas
brasileiras Esmeralda de Jesus Garcia aparece em 29°
lugar nos lOOm, com o tempo de lls5, e no 24° lugar, no
salto em distancia, com 6,56m, além de figurar no
ranking nos lOOm, rasos com lls2, no cronômetro ma-
nual. Conceição Jeremias, nos 400m com barreiras, está
também no ranking no 31° lugar, com 57s55.

Mora ameaça não vir
para a São Silvestre

Bogotá — A presença do
atleta Victor Mora na pro-
va internacional de São
Silvestre, na noite de 31 de
dezembro, em São Paulo,
está ameaçada, porque o
atleta decidiu não viajar
sem sua mulher. Mora, que
já venceu três vezes a pro-
va, estava decidido a via-
jar, mas à última hora re-
formulou sua decisão.

O dirigente da entidade
oficial de atletismo da Co-
lômbia, José Briceno, está
tentando resolver o proble-

ma do atleta. Além de Mo-
ra, os colombianos espe-
ram competir em São Pau-
Io com sete atletas, entre
os quais Domingo Tiba-
duiza e Silvio Salazar, am-
bos em boa forma física.
Na parte feminina, virá
Carmen Klinger.

De Porto Rico, virão dois
atletas — Nestor Morano e
Jesus Figueroa — e uma
mulher — Amada Marti-
nez, chefiando a dele-
gação.

Medeiros vence
surfe na Barra

Roberto Medeiros, da equipe Ferraro, venceu
ontem, na praia da Barra da Tijuca, em frente ao
Condomínio Barramares, o 4o Campeonato de
Surfe do 3100. Em segundo lugar ficou Sérgio
Noronha, do Colégio Castelo Branco, seguido de
Frajola.

A seguir classificaram-se Antônio Leitão, do
Atlântico Sul, Jaime Arruda, o Neco, Nei Medeiros
e Dada, da equipe Ferraro, Paulo Russo, da equipe
Pranchas Russo, Marcos Muga e Antônio Augusto,
o Teté.

Sears, agora, também no BarraShopping:
uma nova opção para suas compras e seu lazer.
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Cadeira dobrável
Estrutura tubular de aço antiferruginosa. Assento e encosto de
plástico duro, em várias cores. Fácil de transportar e guardar.
Ocupa pouco espaço e decora com versatilidade vários ambien-
tes.
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SEARS BOTAFOGO. DE 2* A 6*. DAS 9 AS 22H E AOS SÁBADOS, DAS 9 ÀS 18:30H - SEARS BARRASHOPPING. DE 3* A SÁBADO, DAS 10 AS 22H - 2?, DAS 14 ÀS 22H

Você pode
contar com a Sears SATISFAÇÃO GARANTIDA

OU
SEU DINHEIRO DE VOLTAI

Botafogo
Praia de Botafogo, 400

Tel.: 286-1522

BarraShopping S
Av. das Américas, 4666

Te».* 327-731KPABX)
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Loteria Esportiva teste 579
kí™ .:;v WÊS&_Í / '&

BENFICA x ESPINHO (Port)
30%50% 30% 20%

1N0 

encontro mais recente entre as duas equipes, o Espinho, jogando em
caso, conseguiu quebrar um tabu de muitos anos ao derrotar o Benfica,

% por 2 a 0. Antes, só deu Benfica, várias vezes com marcador dilatado.
Na loteria Esportiva este jogo foi Incluído três vezes, nos testes 472, 494 e 527 e o
Benfica faturou todos confirmando seu amplo favoritismo, como acontece, mais
uma vez, neste teste 579, penúltima rodada pelo Io turno do campeonato
português.

O Benfica, orientado pelo húngaro Lajos Baroti, vem de perder a Supercopo de
Portugal paro o Porto. No campeonato, é forte candidato ao bi. Em seu poderoso
elenco destacam-se além do brasileiro César, Humberto Coelho, Alves e o goleador
Nenê.

O Espinho, da cidade de mesmo nome, continua ameaçado de ser rebaixado
poro o 2a Divisão. Apesar dos esforços do técnico Manuel José, o time caiu muito de
produção nestas últimas partidas do Io turno. Os melhores valores individuais são
José Luís, Jacinto e Ruben.

50%
PORTO x BOAVISTA (Port)

30% 20%

2 

Nos quatro vezes em que este iogo foi incluído na loteria Esportiva, nos
testes 215,318,475 e 496, o Porto foi o vencedor. Há oito jogos que não

% perde para o Boavisto que conseguiu sua última vitória sobre o Porto
em maio de 77, por 2 a 1. No encontro mais recente, lá mesmo no Estádio das
Antos. c Porto marcou 2 a 1. Antes, outra vitória do Porto, por 1 o 0.0 Porto é mais
um grande favorito nesta penúltima rodada do Io turno do campeonato português.

O Porto, credenciado pela recente conquista da Supercopa de Portugal, tem
todas as possibilidades de chegar oo título da atual temporada. Trato-se de uma
equipe de oito nível, muito bem orientada pelo austríaco Hermann Stessl. Em seu
elenco destocam-se Simões, Teixeira e o inglês Walsh.

O Boaviita, que também é do Porto, cumpre péssima campanha, podendo ser
rebaixado se não vier a melhorar. O maior problema para o técnico Mário Li no é o
ataque, completamente inoperante. Os jogadores Artur, Eliseu e Diamantino são os
únicos que merecem destaaue.

Roma. O técnico Rino Marches! é o responsável pelo excelente conjunto que o time
tem moslradu, onde se destacam Bruscolottl, Musolla, Damianl e o goleador
Pellegrini.

O Roma, onde o brasileiro Falcão é o grande ídolo, atravessa sua melhor fase
dos últimos onos, um forte candidato ao título que persegue desde 1942. O técnico
da equipe é o sueco Nils Liedholm. Banerti, Di Bortolomei e o goleador Pruzzo são
outros destaques individuais.

MILAN
50%

x CAGLIARI (It)
20% 30%

Médicos respondem hoje se
João Carlos volta a saltar

8, Duos equipes decadentes do futebol italiano. Por tradição, o Milon leva
ampla vantagem sobre o Cagliori, Na Loteria Esportiva venceu 3 vezes
e empatou uma. No encontro mais recente, vitória do Milan, por 2 a 0,

em Milão. Antes, empate de 0 a 0, em Cagliori, ambos pela temporada 79/60. Pelo
necessidade que tem da vitória porá melhorar suo posição, já que está ameaçado
de ser novamente rebaixado, o Milan merece a confiança do apostador. A coluna
um deve vingar,

O Milan é um clube de muita tradição no futebol italiano onde já foi campeão
vários vezes, sendo a última na temporada 76/79. Em seu elenco figuram jogadores
experientes com destaque poro o goleiro Piotti, Buriani, Jordan e Antonelli- O
técnico é Luigl Radice.

O Gogltari, depois que foi campeão de 69/70 deixou de representara grande
equipe doquelo época. Sua campanha demonstra que o time é muito irregular e
ainda não está salvo do rebaixamento. Pado Carosi é o técnico. Restelli, Marchetti e
Selvaggi sâo os melhores valores individuais.

40%
FIORENTINA x INTER (it)

30% 30%

30%
RIO AVE x SPORTING (Port.)

30% 40%

Mesmo 

tendo que jogar em Vila do Conde, no pequeno campo da
Avenida, com capacidade para 15 mil pessoas, o Sporting não deve

0 encontrar dificuldades para impor suo maior categoria, como aconteceu
nos dois jogos mais recentes. Em 27/4/80 marcou 5 a 0, em Lisboa. Antes, em
novembro de 79, lá em Vila do Conde, o Sporting derrotou o Rio Ave por 3 a 1. A
coluna dois é uma das indicações mais seguras. Na Loteria Esportiva este jogo é
incluído pela primeira vez.

O Rio Ave 5urpreeende na atual temporada com excelente campanha, estando
entre os seis primeiros, praticamente livre do rebaixamento. Apesar de reconhecer a
superioridade do adversário, o técnico Mourinho está confiante numa boa
apresentação. Em seu elenco destacam-se o brasileiro Brito, Quim e Paquito.

jO Sporting, no momento, * o melhor time do futebol português, uma equipe
da melhor qualidade, orientada pelo inglês Allison. O ataque é o setor mais forte,
com destaque para o goleador Jordão, além de Eurico, Oliveira e o goleiro
Meszaros.

30%
V. GUIMARÃES x BRAGA (Port.)

40% 30%

Na 

Loteria Esportiva a vantagem é da . iorentina com uma vitória no
Teste 537 e um empate no 215. No encontro mais recente entre os duas

0 equipes, em Milão, o Fiorentino conseguiu uma grande Vitória por 2 a
1. Antes, em Firense, empatorom em 0 a 0. A situação no momento é amplamente
favorável a Internazionale que divide com o Juventus e o Roma as primeiras
posições do campeonato. Seu time está embalado e tem todas as possibilidades de
confirmar o favoritismo.

A Fiorentina, depois que ficou sem Antognoni (jogador do Seleção), seriamente
contundido, caiu muito de produção e foi, inclusive, eliminada da Copa do Itália
pelo Torino. Em seu elenco destocam-se Ferroni, Bertoni e Graziani. O técnico é
Giancarlo De Sisti.

A Internaiionale, que foi campeã da temporada 79/80, tem todas as
possibilidades de reconquistar a hegemonia italiano. Seu time está com moral,
apesar de fora da Copa da Itália, depois de levar de 4 a I do Roma, e vai a Firensé
para buscar as dois pontos. O técnico é Eugênio Bersellini. O austríaco Prohaska e o
goleador Altobelli são as estrelas da equipe.

30%
CADIZ X BARCELONA (Esp)

30% 40%

IO.

Na 

Loteria Esportiva este jogo foi incluído uma única vez, no teste 481,
com vitória do Guimarães, por 3 a 0. No encontro mais recente entre os

0 % duos equipes, jogando em casa, o Braga marcou 3 a 0. Antes, o Vitória
de Guimorães goleou por 5 a 0. O fator campo beneficia consideravelmente ao
Vitória de Guimarães, muito embora as duas equipes estejam cumprindo campa-
nha idêntica no atual certame português, já na penúltima rodada do Io turno. O
Brqgo, entretanto, é bom frisar, tem condições de obter resultado positivo.

O Vitória de Guimarães representa uma força intermediária, onde tem o único
objetivo de manter-se na Io Divisão, sem qualquer chance de lutar pelo título. Éum
time bem entrosado pelo técnico Pedroto, com destaque para o brasileiro Nivaldo, o
goleiro Jesus e Fonseca.

O Braga é do mesmo nível do Guimarães. É uma equipe que jogo
defensivamente, explorando os contra-ataques. Seu técnico é o popular Quinito. No
elenco, além do brasileiro Mundinho, destacam-se Artur, Dito e Spencer.

30%
ESTORIL X BELENENSES (Port)

30% 40%

0 

retrospecto mostra que Estoril e Belenenses têm realizado jogos
equilibrados, onde na maioria das vezes aconteceu o empate. No

0 encontro mais recente, em Lisboa, o Estoril conseguiu boa vitória, por 2
o 1. Antes, em Estoril, houve empate de 1 a 1. Na Loteria Esportivo este iogo foi
incluído apenas no teste 2Ó8, quando aconteceu a vitória do Belenenses, por 2 a 0.
A melhor indicação para quem vai apostar um palpite simples é a coluna do meio.

O Estoril, da cidade de mesmo nome, cumpre campanha regular no atual
certame, onde procura fugir do fantasma do rebaixamento. Por isso, jogando em
casa, o time se agiganta. O goleador Jerônimo, Manaca, Vitinha e Diamantino são
os melhores valores. Seu técnico é o inglês Jimmy Hagan.

O Belenenses tem ma it. tradição, mas está muito mal colocado. No comando
da equipe houve uma mudança: Artur foi substituído por Pedro Gomes, que estreou
com uma vitória sobre o U. Leiria. Além do seu goleador Djõo, destacam-se Alhinho,
Alfredo e Toni.

Pela primeira vez este jogo será incluído na Loteria Esportiva. No
encontro mais recente, mesmo em Barcelona, o Còdiz conseguiu

  _ um empate surpreendente de 1 a 1, Antes, em Cadiz, prevaleceu
a lógica com a vitória fácil do Barcelona, por 2 a 0. E, jogando novamente em
Cadiz, em condições normais, o Barcelona deve faturar os dois pontas nesta
primeira rodada do 2o turno, reta final para reconquistar a hegemonia do futebol
espanhol, o que não acontece desde 1974.

O Cadiz que, por incrível que pareço, derrotou o Real Modrid, é um dos últimos
colocados, brigando para fugir do rebaixamento. É um time que subiu da 2o
Divisão, mas que não se reforçou para enfrentar equipes de maior gabarito: No seu
elenco apenas Hugo Vaca e o tcheco Pivarnik merecem destaque. O técnico é o
iugoslavo Milosevic.

O Barcelona tem um elenco do móis oito nível, uma das forças do futebol
europeu, com todas as possibilidades de conquistar o título da atual temporada.
Além do goleador Quini, destacam-se o goleiro Artolo, o alemão Schuster e o
dinamarquês Simonsen. Seu técnico é Udo Lattek.

' Sâo Paulo — A definição sobre a possibilidade do atleta
João Carlos de Oliveira retornar ao atletismo, será dada hoje,
numa reavaliação completa a que ele será submetido com a
equipe médica de 15 pessoas que o atende no Hospital
ilrmãos Penteado, de Campinas, onde está internado desde a
última terça-feira, quando sofreu um acidente automobllis-
tico.

João do Pulo passou bem o dia ontem, mas o médico
Nubor Facure, chefe da equipe que o acompanha, afirmou
que ele ainda corre risco em decorrência da lesão nos
pulmões. O mesmo médico, na entrevista coletiva que concé-
deu à imprensa ontem, adiantou que, em relação ao trauma-
tismo craniano, o atleta está fora de perigo.

Recuperado
— Do ponto-de-vista neurológico, o Joào Carlos de Oli-

velra está totalmente recuperado. Ele está bem acordado,
lúcido e estamos muito satisfeitos—afirmou o médico Nubor
.acure. João do Pulo foi removido da UTI — Unidade de
Terapia Intensiva — para um quarto especial do hospital,
com maior ventilação e onde pode ser visto, a distância, por
seus familiares. Se continuar o mesmo ritmo na recuperação,
o médico prometeu que hoje ele poderá ser fotografado pela
imprensa.

João Carlos chegou a levantar a mão e a acenar para os
parentes que o observavam no quarto, através de uma janela
de vidro. Apesar de estar-se recuperando satisfatoriamente,
ele passou o domingo acompanhado apenas por médicos e
enfermeiras e seus familiares puderam acompanhá-lo apenas
a distância.

O médico Nubor Facure explicou que a precaução era
necessária e que a preocupação da equipe, agora, é com os
pulmões do atleta, porque em virtude das lesões que sofreu
na região, constatou-se uma infecção que produziu uma febre
de 39 graus na sexta-feira e no sábado e que, ontem, havia
baixado para 37 graus, cedendo pouco à medicação. Os

exames de sangue, segundo o médico, constataram que três'
tipos de germes provocam essa infecçáo e, por isto, a equipe ¦•'
médica preferiu ainda não liberar Joào do Pulo para um i
contato direto com os familiares.

O médico Nubor Facure informou também que a equipe.y
de especialistas está aplicando uma terapia que obriga João ',
do Pulo a tossir bastante, para liberar a secreção que ele tem! ',
no peito. Novos antibióticos estão sendo aplicados no atleta "'
e o Dr Nubor acredita que dentro de dois ou três dias eles ',
surtirão efeito, cessando a febre e melhorando o estado dos
pulmões contundidos. I

Em Los Angeles
Segundo reiterou ontem o médico Nubor, João do Pulo

estará completamente recuperado do traumatismo craniano - ¦
em três meses e adlantou:"Do ponto-de-vista ortopédico," ¦
também a recuperação da fratura da tíbia está-se processar*-
do de maneira tão satisfatória que seguramente ele terá.
possibilidade de participar das Olimpíadas de 1984 em Los'.
Angeles".

Num último "teste de consciência" para constar se João
do Pulo realmente nào ficará com seqüelas do traumatismo
craniano, seus médicos perguntaram-lhe, ontem, quem era'
Maria Helena e ele respondeu que era sua irmã mais velha.
Ele pediu ainda que a enfermeira Luiza, que o assiste desde o
dia do acidente, não saísse de perto dele. A enfermeira
deveria entrar de férias hoje, mas prometeu suspender súá"
saida para continuar atendendo a Joào do Pulo.

Além dela, também acompanham João do Pulo 24 horas
por dia, desde a terça-feira do acidente, sua irmã Maria'
Helena, e as atletas Conceição Geremlas, recordista sul-
americana de 400 metros com barreiras e Odete Valentin,
lançadora de discos. Elas praticamente estão residindo no
hospital, num apartamento especial montado na madrugada
do acidente.
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Ademar acredita na recuperação

30%

11.

40%
JUVENTUS X UDINESE (It)

30% 30%

0 

Juventus nunca perdeu para o Udinese na Loteria Esportiva (ganhou
nas três vezes em que este jogo foi incluído, nos testes 481,526 e 544) e

% há vários jogos que vem confirmando suo total superioridade, princi-
palmente jogando em Turim, diante de sua numerosa torcida. No encontro mais
recente, em Udine, o Juventus marcou 2 a 0. Antes, lá mesmo em Turim, foi 4 a 0.
Pode ser considerado um dos maiores favoritos do teste, sem qualquer possibilidade
de um resultado adverso.

O Juvtntm * fortíssimo candidato ao bicompeonato. Em seu elenco destacam-
se vários jogadores o nível de Seleção, como o goleiro Zof, Cabríni, Scirea, Tardeli e
o goleador Bertega. Seu técnico é o experiente Giovanni Trapattoni.

O Udinese, de Udine, está muito mal colocado no atual campeonato, apesar
dos esforços do técnico Enzo Ferrari para acertar o conjunto. No elenco destaca-se o
brasileiro Orlando, que jogou pelo Vasco. O goleiro Bocini, Causio e Cinelo são
outros bons valores.

ATL. BILBAO X ATL. MADRI (Esp)
30% 40%

O encontro entre os dois Atléticos (de Bilbao e o de Madrid) pela
primeira vez é incluído na Loteria Esportiva. Na partida mais
recente, Io turno da atual temporada, o Atlético Madrid marcou

2 a 0. Antes, o.vitória foi do Atlético Bilbao, por 3 a I. As duas equipes cumprem
campanha apenas regular, muito aquém de suas tradições. O fator campo e torcida
podem ajudar o Atlético de Bilbao nesta Io rodada do 2o turno do campeonato
Espanhol.

O Atlético de Bilbao, orientado por Javier Clemente, campeão pela última vez
em 1955, deixou de representar a força de outras temporadas. Suo equipe atual é
apenas regular, sem qualquer chance de brigar pelo título. No elenco destocam-se
apenas Rojo, Arcote e Noriego.

O Atlético de Madrid, apesar de ter melhorado sua posição, está muito
afastado dos primeiros colocados. Com a volta de Garcia Traid ao comando técnico,
houve uma melhora no conjunto. O brasileiro Dirceu é o destaque do equipe, alem
de Ruiz, Ruben Cano e o goleiro Navarro.

30%
ESPANOL x HERCULES (Esp)

40% 30%

12. Encontro entre duas equipes ameaçadas do rebaixamento para c
2a Divisão. Daí, a vantagem do Espanol que jogo em caso, onde

 ___.;¦ a vitória é fundamental. No Io turno do atual certame, o
Hércules aproveitou muito bem o fato de jogar em cosa e marcou 2 a 0. Antes,
ainda em Alicante, outra vitória do Hércules, por 2 a 0. Na Loteria Esportiva, este
jogo foi incluído no teste 370, com vitória do Espanol, por 2 a 1, jogando em
Barcelona, no Estádio Sarriá, onde ó difícil derrotá-lo.

O Etpanol é de Barcelona. Jogando em casa é um time que se transforma
completamente com o apoio da torcida, superando suas próprias deficiências. Em
seu elenco figuram jogadores experientes, com destaque para o argentino
Gimenez, o belga Custers, Escalza e Maranon. O técnico é Magurigui.

O Hércules, de Alicante, conseguiu escapar do rebaixamento na temporada
passada quando terminou em 15° lugar. É um dos mais fracos participantes do
campeonato espanhol com uma equipe ruim. Fora de casa não tem qualquer
chance. Abod, Segundo e Vidal são os melhores valores. O técnico é Aguirre.

30%
NAPOLI X ROMA (IT)

40% 30%

Em 

que pese a excelente fase que atravessa, o Roma, é bom lembrar,
nâo tem levado vantagem com o Nápoli. Na Loteria Esportiva, por

9 exemplo, nos duas vezes em que este jogo foi incluído deu empate: 0 a
0 no teste 480 e 1 o 1 no teste 537. No encontro mais recente aconteceu outro
empate de 1 a 1, sm Soma. Antes, vitória do Nápoli, por 4 a 0, no Estádio San
Paulo, em Nápoli. Agora, sem dúvida, é uma'excelente oportunidade para o time
de Falcão acabar com este tabu, mesmo jogando no campo adversário.

O Nápoli, que até o empate com o Bologna só havia perdido uma partida neste
Io turno, para o Milan, cumpre campanha destaca e pode manter o tabu diante do

40%
REAL AAADRI x REAL SOCIEDAD (Esp)

30% 30%

ItSi
Este é um clássico espanhol, duas equipes que brigam pela
conquista do título, juntamente com o Barcelona. No retrospecto,

  9 o fator campo tem sido fundamental. No Io turno da otual
temporada, por exemplo, o Real Sociedad venceu em San Sebastian, por 3 a 1.
Antes, ainda em San Sebastian, outra vitória do Reol Sociedod, pelo mesmo
marcador. Em Modrid, o Real Madrid marcou 1 a 0. Na Loteria Esportiva estão
iguais com uma vitória de cada e um empate.

O Real Madrid, orientado por Voskov, participou paralelamente da Copa da
UEFA. Mesmo sem representar a forço de outros tempos, é um time de respeito e
muita tradição, perfeitamente em condições de recuperar o hegemonia do futebol
espanhol. O alemão Stielike, o inglês Cunningham, Juanito e Santillania sâo os
melhores. '

O Real Sociedad, de Son Sebastian, é apontado pela crônica espanhola, como
o melhor time atualmente, sendo a base da Seleção com destaque para o goleiro
Arconada (o melhor da Europa), Alonso, Zamora e Lopez Ufarte. É forte candidado
ao bicompeonato, sendo um time que joga um futebol agressivo.

Jo_o Carlos de Oliveira poderá voltar a saltar, disse o
bicampeão olímpico de salto triplo, Ademar Ferreira da
Silva. "Ele poderá saltar novamente, pois força de vontade
todos sabemos que ele tem Outros casos de atletas com
fraturas já ocorreram, e eles voltaram com sucesso. É o caso
do soviético Valery Brummel, que sofreu um acidente de
motociclismo, ficou dois anos inativo, retornando depois na
sua especialidade, salto em altura, e competiu bem," aflr-
mou, Ademar Ferreira.

— Aqui no Brasil, tivemos um caso parecido: Hélio
Coutinho da Silva teve problemas na tíbia e no fêmur.
Durante um ano e meio nào participou de nenhuma prova.
Graças ao seu retorno pude bater meu primeiro recorde, em
29 de setembro de 1951, quando atingi a marca dos 16,01m no
triplo. Foi na pista do Fluminense, durante o Troféu Brasil, o
Hélio se apresentou antes e fez 15m90, eu tive de me esforçar
muito para superá-lo. Cada caso, porém, tem seu dilema,
esperamos que o João possa voltar, se quiser.

Preocupação
No entanto, Ademar diz nâo estar preocupado em que o

recordista do salto triplo, João do Pulo, volte às pistas."Estou mais desejoso que o João volte logo para a sua
família. Quanto ao que ele vai fazer ou o que vai acontecer
com o João, é o menos importante. Nós temos que ser
humanos em todos os sentidos, o João já deu demonstrações
de sua fidelidade e da sua vontade de querer ajudar o Brasil
esportlvamente. Ele fez o possível e o Impossível dentro de
um país que é a terra do futebol, onde o atleta só é lembrado
no momento em que faz o resultado."

O mais racional agora é a gente pensar no João
perfeitamente curado, no João dentro da familia e se o Brasil
realmente se importar com ele, aí sim, acredito que todos
devemos dar nossa contribuição, nosso afeto e nosso carinho
para esse excelente atleta e homem Integro.

Eu perguntaria se o mundo foi Justo com o João do
Pulo? A resposta que eu daria à minha pergunta é que a
fatalidade existe com qualquer um. Aconteceu com o João.
Agora dizem que ele foi convidado a ficar lá no hotel em
Campinas, então o que eu acredito é que se ele tivesse ficado,
talvez quebrasse as pernas e os braços caindo na escada,
batesse a cabeça, enfim, nào adianta a gente querer forçar o
destino, lamentavelmente aconteceu este desastre com o
João.

Se olharmos para as fotografias do carro, aí então nós
temos que dizer o quanto Deus é grande, quanto Deus é
justo, porque tanto ele como o Irmão e o amigo se salvaram.
É difícil a gente falar tudo sobre o ocorrido. Fatalidade é
Fatalidade. E como eu acredito na grandeza de Deus, acredl-
to que em breve veremos o João andando, sorrindo e, talvez,
saltando 17m89 — disse Ademar Ferreira.

Drama Pessoal
Ademar Ferreira está afastado das pistas há 21 anos e

conta que Já enfrentou um problema de doença na sua
carreira: "Meu drama começou em janeiro de 1961 quando,
fui surpreendido por um médico que viu alguma coisa
estranha no meu pescoço. Fiquei impressionado. Ele me
examinou constatando, juntamente com outros médicos,
que era um gânglio. Resolveram fazer uma biópsia e consta-
taram tuberculose. Acredito que a doença foi causa do
grande esforço aos 14 anos, quando havia muitas competi-
ções, muito treinamento, e uma falta de alimentação adequa-
da, além de outros motivos.

Creio que meu insucesso em 1980 nos Jogos Olímpicos
de Roma foi causado por este mal que já tomava conta do
meu corpo. Tudo Isto aconteceu e.eu aceitei naturalmente.
Hoje vivo feliz com minha família e não gosto mais de
participar de rodas de amigos que falem de esporte. Náo
freqüento os clubes de veteranos. Minha carreira foi multo
sacrificada. Sofri muito e não quero mais lembrar.

Ademar está com 54 anos, ganhou vários títulos para o
Brasil, entre eles, dois olímpicos, três pan-americanos e

São F-ulo/Wilun Santo.

Ademar acompanha o drama de João~~

bateu vários recordes mundiais. Formou-se em direito em ;
1968, é professor de educação física, trabalhou 12 anos no
jornal Última Hora. Atualmente não pratica esportes, joga •
tênis de vez em quando para manter a forma.

Esporte amador —- ^
Sobre o esporte amador no Brasil, Ademar disse: "Existe

no Brasil um programa chamado Adote um Atleta; considero: ••«
uma faca de dois gumes, pois só um trabalho na formação:''!!"
profissional e atlética da pessoa poderá possibilitar a ele e ao
esporte nacional uma utilização gratiflcante. Nos Estados- •
Unidos este trabalho é feito ainda no colegial, quando o •;
estudante não sofre pressões e sua evolução é acompanhada •
passo a passo. Aqui no nosso país, a única entidade que está '
fazendo este tipo de planejamento é a Universidade Gama
Filho, ela está dando condições ao atleta de ser bem sucedido ^
tanto no esporte quanto na sua vida diária, dando estudo e"'u
consciência profissional. É muito importante".

— Tenho receio que este programa para adoção de
atletas volte ao que era no meu tempo (por isso que acho uma
faca de dois gumes). A pessoa se acomoda em ter um lugar ,.
para dormir, um lugar para comer e treina na passividade,
não querendo se Instruir e ter uma profissão. Tenho medo :
que sejam os chamados atletas marrons ou, ainda na gíria, os ;
come-dorme. No meu tempo Isto era comum, principalmente
no Vasco da Gama, clube que conheci bem.

Quanto aos dirigentes, Ademar considera que a maiortó
deles está decadente e ultrapassada, não querendo dá?
possibilidades para renovação. Eles'estâo mais preocupados

r em conseguir cargos do que ajudar o Brasil a despontar entre ¦
os primeiros, também no esporte.
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verdade é que o Brasil classificou-
se para disputar a final da VII
Copa do Mundo com a Tcheco-

Eslováquia por ter sabido vencer, numa só
partida, três adversários: a delirante e pas-
sional torcida chilena, a grosseira parciali-
dade do juiz peruano Iamazaki e, finalmen-
te, a Seleção chilena, o mais fácil dos três.
Por 4 a 2.

Teria sido irrepreensível a vitória bra-
sileira, técnica e disciplinarmente, não fos-
se o pontapé de Garrincha em Rojas, o que
motivou a sua expulsão. Pela primeira vez,
numa longa carreira de humildade, em que
revidou sempre as agressões com a ironia
de seus dribles, Oarrinha perdeu a cabeça
e agrediu o adversário. Aimoré o esperou
fora do campo, recebeu-o ternamente, e lhe
disse:

— Já sei que você não fez nada. Saia
comigo tranqüilo. Vão nos jogar mais coi-
sas em cima. Prepare-se e fique tranqüilo.
Confiamos em você e muito obrigado pelo
que fez.

Antes de chegar ao vestiário, Garrin-
cha tinha um profundo talho na cabeça,
feito por uma pedrada. Mas havia deixado
no campo uma vitória, que ele iniciou e
soube manter viva enquanto pôde ser o
terno e diabólico Mane.

Os primeiros minutos do jogo foram
dominados pelo time do Brasil cujo ataque
começou a incursionar com alguma facili-
dade pelo meio-campo chileno. Pouco tem-
po depois, logo após uma cobrança perigo-
sa de falta por Didi, o ataque chileno desce
sobre o Brasil. Uma falta é cobrada e

seguramente despachada para a defesa
brasileira, que disposta numa linha harmo-
niosa de quatro zagueiros, dominava os
atacantes chilenos.

\ À frente, começava a despontar a vitó-
ria dos pés de Mane e de todo o ataque, que
demonstrava um bom entendimento. O
domínio territorial do Brasil era evidente, e
o que era ameaça passou a ser realidade
aos nove minutos de jogo. Uma bola longa,
lançada para a esquerda, cai com Zagalo
que cruza alto sobre a área do Chile. Ama-
rildo tentou uma bicicleta e falhou. A bola
chegou até Vavá, que, com um leve toque,
atrasou para Garrincha arrematar forte e a
meia altura, de pé esquerdo. Primeiro gol
do Brasil. Garrincha voltou a fazer o segun-
do gol e Vavá fez.o terceiro e o quarto.

CHILE 2 x 4 BRASIL

Local: Estádio Nacional de Santiago.
Juiz: Arturo lamasaki. Chile: Escutti,
Raul Sanches, Eyzaguirres, Rodrigues
e Contreras; Rojas, Toro e Ramirez;
Tobar, Landa e Sanches. Brasil: Gil-
mar, Djalma Santos, Mauro, Zózimo
e Nilton Santos; Zito, Didi e Amaril-
do,- Garrincha, Vavá e Zagalo. Gols:
No primeiro tempo: Garrincha (9m),
Garrincha (23m) e Toro (43m). No
segundo tempo: Vavá (2m), Toro
(lóm). Vavá (28m).
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Benfica é
vice-líder
em Portugal

Juarez Bahia
Lisboa — A luta pelo titulo

ile campeão português da pri-
meira divisão de futebol tor-
nou-se ontem dramática, com
a ascensão do Benfica ao se-
gundo lugar e a queda do Por-
to para o terceiro, realizadas
13 rodadas. Na frente continua
o Sportlng, com três pontos de
vantagem sobre o Benfica e
quatro em relação ao Porto.

Agora, nenhum dos grandes
pode vacilar porque a batalha
pela liderança ficou mais agu-
da. Surpreendentemente, o
Porto, que Jogava em casa, nas
Antas; perdeu de 2 a 1 para o
Rio Ave numa jornada infeliz
em que não faltaram as valas
dos torcedores pela má exibi-
çào. O Benfica, que enfrenta-
va, em Campo Pelado, no Nor-
te, d" temível PenafleL teve
atuação inequívoca e venceu
de 3 a 0 no Jogo mais difícil de
todos. O Sportlng, sem pratl-
car o seu melhor futebol, con-
seguiu derrotar o Estoril por 3
a 2.

O MELHOR

Benfica x Penafiel não foi
apenas o maior desafio as aspi-
rações do campeão do ano pas-
sado na sua tentativa de desa-
lojar o Sportlng do primeiro
posto. Foi também o melhor
jogo, com o time da Luz doml-
nando por completo e coman-
dando as ações como bem en-
tendeu. Os gols de Nenê, o
brasileiro Jorge Gomes e
Humberto valeram a quinta
vitória consecutiva do Benfl-
ca, o que demonstra o seu de-
sejo de alcançar o Sportlng, já
que ultrapassou definitiva-
mente o Porto.

Depois de ter perdido nos
campos do Rio Ave e do Amo-
ra dois jogos que lhe custaram
a liderança, o Benfica enfren-
tou o Penafiel no seu campo
sem grama, um perigoso "alça-
pão" onde outros caíram com
facilidade, * havendc-se com
grande determinação. O es-
quema defensivo dos locais só
funcionou até os 44 minutos,
quando um gol sutil de Nené,
com um leve toque de calca-
nhar, abriu o marcador. No se-
gundo tempo, Jorge Gomes e
Humberto completaram.

No seu quinto jogo sem der-
rota ou empate, o Benfica, que
soube aproveitar frente ao Pe-
naflel o maior número de opor-
tunidades de gol, beneficiou-se
da queda do Futebol Clube do
Porto diante do Rio Ave para
aJojar-se no segundo posto do
Campeonato. No entanto, para
garantir sua posição, nào pode
perder, os próximos compro-
mlssos. Ainda o separam três
pontos do Sporting, que vem
tendff" desempenho digno da
liderança.

O HERÓI

Numa rodada caracterizada
pela chuva que caiu em todo o
país, dificultando o acesso dos
torcedores aos estádios, o Rio
Ave, solldamente Instalado no
quarto lugar da tabela—o que
lhe assegura disputar um dos
torneios europeus — foi o he- \
rói, mantendo a tradição de
derrubar gigantes. Os 2 a 1 da
derrota do Porto constituíram
a primeira derrota nas Antas
neste Campeonato, mas um re-
sultado até lógico depois dos
cinco empates das rodadas an-
teriores.

A vitória do Rio Ave baseou-
se na sua organização defensi-
va e no futebol ágil e enérgico
que joga, com todos os seus
jogadores a movimentarem-se
em campo. O desempenho do
vencedor foi a antítese do Por-
to, que mais parecia um clube
de medíocres recursos técni-
cos, com seus jogadores a des-
pacharem a bola para a frente
e* a deixarem preciosos espa-
ços vazios. Os gols foram mar-
cados por Freitas (contra) e
Figueiredo, para o Rio Ave, e
Jacques, para o Porto.

Em Alvalade, no seu campo,
o Sportlng teve uma vitória
apenas tangencial sobre o Es-
toril, mantendo-se na ponta da
classificação. Os 3 a 2 só surgi-
ram a três minutos do final,
com üm gol de Jordão, que no
entanto falhou uma penalida-
de máxima quando o resulta-
do Indicava um empate a dois
gols. O domínio do Jogo pe»
tenceu ao Sporting, que ape-
sar disso nào soube marcar
mais.' Oliveira e Manuel Fer-
nandes completaram a vitória
do Sporting, e Hagan fez os
dois do Estoril.

Nos demais jogos de ontem,
destaque vai para o Setúbal,

que venceu o portimonense de
a 0. O gol foi obtido por Rei.

O mérito do Setúbal está no
fato de que Inverteu o marca-
dor da semana passada, na
disputa da Taça de Portugal,
frente, ao mesmo Portimonen-
se. A apenas dois pontos atras
do Guimarães, o Setúbal tam-
bém sonha com um dos tor-
neios europeus.

Os outros resultados foram:
Espinho 0x0 Boavista, Braga
3x1 .União de Leiria, Guima-
rães a x 2 Viseu e Belenense 0 x
0 Amora.

; ESPANHA
Madri — Apesar de ter sido

derrotado de 2 a 0 pelo Bétis,
no campo deste, o Barcelona
manteve a liderança Isolada
no Campeonato Espanhol da
Primeira Divisão, agora com
apenas um ponto de vantagem
sobre" seus mais sérios adver-
sários, Real Madri e Real So-
ciedad. Os resultados da 17*
rodada foram:

Cadiz 5 x 1 Castellon
Bétis 2x0 Barcelona

Real Madri 4x0 Santander
A. Bilbao 1 x 1 R. Sociedad
Csasur.a 0x1 A. de Madri
Espanhol 2x0 Sevilho
Valencia 2x0 Hércules

Zarogoza 2 x 1 Valladolid
A classificação passou a ser:

Sâsrcelona com 25 pontos, Real
Madri e Real Sociedad 24, Za-
ragoza 22, Bétis 19, Atlético
Bilbao e Valencia 18, Vallado-
lid e Atlético de Madri 17. Las
Palmas (um jogo a menos) 16,
Gijonjum jogo a menos), Sevi-
lha e Espanhol 15, Osasuna,
Santander e Cadiz 14, Hércu-
les 12 e Castellon 5.

Festa para Edinho
na praia tem gols
de Nunes e Júnior

A festa preparada com antecedência era para
homenagear o zagueiro Edinho, do Fluminense.
Mas a chuva fina e intermitente prejudicou sensi-
velmente os planos do Maravilha, clube de futebol
de praia, que promoveu o Jogo em que uma equipe
formada por Jogadores profissionais mesclada de
outros da praia venceu o Chelsea por 2 a 1.

Nunes e Júnior, os melhores, marcaram para o
time de profissionais, ambos em jogadas de bom
entendimento do ataque. Apenas Edevaldo, Nenê
(Ponte Preta), Rodrigues Neto, Edinho, Júnior e
Nunes foram festejados pelo pequeno grupo de
torcedores que náo se Importaram em ficar todo o
tempo sob a chuva.

Time mesclado
A partida começou atrasada, Já que a homena-

gem a Edinho por parte do Maravilha e a espera de
outros jogadores convidados levaram algum tem-
po. Como não chegaram, o Jeito foi apelar para
Jogadores de praia, como o goleiro Ricardo, Coe-
lho, Nena (Irmão de Júnior), além de Cremílson,
que atualmente está rio São Bento de Sorocaba, e
o técnico Paulo Henrique, ex-jogador do Flamengo
e Botafogo.

O Jogo foi bastante movimentado, pois a areia
molhada favoreceu as evoluções de ambos os ti-
mes, e, ao contrário da véspera, quando um time
de profissionais encontrou dificuldades para derro-
tar o Juventus, o time de profissionais, Jogando
com a camisa da Bee, chegou à vantagem de 2 a 1
com alguma facilidade.

Guaíba reclama
Sócios e Jogadores do Guaíba, time da Urca,

garantem que o titulo do futebol de praia 'de 81
ficou com o seu clube e não com o Juventus, que
anteontem empatou de 1 a 1, em Copacabana, com
uma seleção de jogadores profissionais.

Samba e futebol
se unem 4a-feira

Um festival de craques e de samba nesta1
quarta-feira é a atração para quem for ao campo do
Esporte Clube Jardim Guanabara, na nha do
Governador. Em duas partidas, tradicionais no
período de férias dos Jogadores, estarão em ação os
principais ídolos do futebol brasileiro, nào apenas
do Rio, mas de outros Estados. O samba fica por
conta da União da nha, que há seis anos vem
apoiando a promoção.

Na primeira partida, marcada para 16 horas,
Jogarão as equipes da Modus B contra uma seleção
de jogadores profissionais. De outros Estados, já
têm presença confirmada: Luís Pereira, Osmar,
Mário Sérgio, Marinho Chagas, Reinaldo, Éder,
Nilson Dias e apenas Batista ainda nào teve sua
participação garantida por causa dos problemas
que vem enfrentando junto à torcida do Interna-
cionai.

Dos jogadores de times do Rio, estão garanti-
dos: Rocha, Mendonça, Paulo Sérgio, Mazaropl,
Roberto, Cláudio Adão, Mário, Tadeu e Marco
Antônio Fellciano. Nesse jogo, estará em disputa o
Troféu Associação dos Cronistas Esportivos do
Rio de Janeiro.

Na segunda partida, a equipe da Modus A
enfrentará o Flamengo, que atuará com todos os
seus titulares. A Flamílha oferecerá a Zico, Júnior
e Adíllo medalhões em comemoração às últimas
conquistas do clube e também pelos títulos obti-
dos pelos Jogadores. Zico, de melhor do mundo;
Júnior, melhor das Américas e Adíllo, profissional
padrão. Será disputado, na partida principal, o
troféu Cláudio Couünho, que será entregue ao
capitão do time vencedor por Paulo César, o Cas-
cão, filho do ex-treinador do Flamengo e da Sele-
ção Brasileira.

Monte Líbano vê"show" amanhã
Amanha será a vez dos associados e convida-

dos do Monte Líbano de assistir a um show parti-

Evandro Tuinlra

',

Nunes foi um dos melhores e fez o gol da vitória na praia
cular de futebol, quando dois combinados de joga-
dores profissionais enfrentarão as seleções A e B
deste clube, com seu campinho de futebol soçaite,
na Lagoa Rodrigo de Freitas, a partir das 20h30.

Zico, Luís Pereira, Edinho, Júnior, Batista,
Éder, Nenê, Marco Antônio, Jairzinho, Adíllo, Ro-
cha, Cláudio Adão, Nunes, João Paulo, Carlos
Roberto, Mozer, Paulo Sérgio, Nilson Dias, Tadeu,
Edevaldo e outros profissionais de renome estarão
exibindo lances da mais refinada técnica dentro de
partidas cujo clima há de primar pela descon-
tranção.

Antes das partidas, Zico receberá do Monte
Líbano uma placa de prata outorgando-lhe o título
de melhor jogador do mundo. A noitada terminará
com um coquetel.

Futebol de salão
reúne os astros

Como ocorre há 11 anos, a Sociedade Amigos
do Deficiente Físico — Sadef realiza à noite mais
um show de futebol de saláo, a partir das 19h, no
Maracanãzinho, reunindo jornalistas, artistas e
profissionais de futebol.

Zico, Júnior, Edinho, Roberto, Rocha, Lean-
dro, Paulo César, Mario e muitos outros craques
estarão oferecendo à torcida belos momentos do
futebol de salão.

O primeiro jogo reunirá a Seleção da ACERJ —
Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do
Rio de Janeiro, e o time da Adidas. A seguir, um
combinado de atores enfrentará um de cantores e
compositores. Finalizando o espetáculo, duas par-
tidas entre os profissionais de futebol.

Será promovida uma confraternização da tor-
cida em geral com os jogadores do Flamengo, que
se sagraram campeões mundiais de clubes.

Trianon vence
para a APAE

Porto Alegre — O Trianon, equipe mista com
jogadores de todo o Brasil, venceu, ontem, a Sele-
ção do Alto Taquarl por 4 a 1, em jogo realizado no
Estádio das Cabriúvas, em Encantado (a 149 km
desta Capital), com a renda revertida em beneficio
da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE). Os gols foram marcados por Ederson,
para a Seleção, e Mauro Galvão para o Trianon, no
primeiro tempo, e Edson Carpegiani, Dldi Duarte
por duas vezes, no segundo tempo.

O primeiro tempo terminou empatado em um
gol. A equipe do Trianon, embora no segundo
tempo mostrasse desentrosamento e nào acertasse
os seus passes, com exceção de Mário Sérgio, que
foi o melhor da partida, cresceu em campo com a
entrada de Dldi Duarte no lugar de Ancheta e de
Edson Carpegiani (irmão de Paulo César Carpegla-
ni) no lugar de Valdir Lima. O técnico do Flarrien-
go, Paulo César Carpegiani, uma das grandes
atrações do time, saiu do jogo aos 30 minutos do
primeiro tempo, sendo substituído por Odair (do
Grêmio).

Domínio
No Início do primeiro tempo, a Seleção do Alto

Taquari dominou o meio de campo, destacando-se
Amauri do Vasco e Ederson do Guarani de Campi-
nas. Aproveitando-se desse domínio, aos cinco
minutos, Amauri pegou a bola no melo de campo,
tocou para Itamar, este encostou para Ederson,
que chutou no, canto esquerdo de Remi, abrindo o
marcador.

Aos 41 minutos, Arlem cruzou da linha de
fundo para Mário Sérgio, que com categoria tocou
para Mauro Galvão marcar no canto direito de
Bagatini.

No segundo tempo, a equipe do Trianon voltou
com algumas modificações, mas começou jogando
mal. Entretanto, foi-se firmando em campo e, aos
24 minutos, Edson Carpegiani recebeu um passe
de Mário Sérgio e encobriu o goleiro Bagatini,
fazendo dois a um. Didi Duarte fez o terceiro gol do
Trianon, de cabeça, depois de receber um passe de
Popéla. Finalmente, coube, novamente a Didi
Duarte ampliar o marcador para quatro aos 44
minutos, também num lançamento de Mário
Sérgio.

Equipes
Seleção do Taquari—Bagatini (Marcelo); José

(Gringo), Pires, Roberto e Danilo; Djalma (Volnei),
Amauri (Mario) e Ederson; Mario (Ireno), Itamar e
Zezinho (Vilinha). '

Trianon — Remi (Gilmar); Paulo Roberto, An-
cheta (Didi Duarte), André Luís e Paulo César;
Mauro Galvão (Beto Bacamarte), Paulo César Car-
pegiani (Odair) e Toninho; Arlem (Popéla), Valdir
Lima (Edson Carpegiani) e Mário Sérgio.

A renda se aproximou aos Cr$ 800 mil, com um
público presente de 5 mil pessoas. O Juiz foi Luís
Louruz.

NA XH MIL MILHAS OS RADIAIS
PIRELLI VOLTARAM AINTERLAGOS

Resultado: PIRELLI em 1.°, 2.° e 3.° nas categorias"Stock-Car"e"1600"!
Estas feras PIRELLI são os mesmos pneus

que nos dias de semana vão mansinhos à feira, ao
shopping, à escola...
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Que categoria/...

Campo Neutro

A 

preocupação de Giulite Couti-
nho e Medrado Dias de afastar o
favoritismo ou o "já-ganhou" da

Seleção Brasileira é apenas para uso
externo. No íntimo, os dois são dos que
mais acreditam nesse favoritismo. Ainda
na semana passada, numa conversa in-
formal à beira de uma piscina, a balan-
çar o gelo de seu copo de uísque, Medra-
do Dias confessava que se a Copa fosse
agora não tinha dúvida de que o Brasü
seria campeão.

— Por que agora e não em junho?— quiseram saber.
Respondeu Medrado que, no mo-

mento, a Seleção atingiu o ponto ideal,
com sua escalação definida e todos os
seus titulares em excelentes condições
técnicas e físicas. Por isso, ele não tinha
dúvida de que, se tivesse de embarcar
agora para a Espanha, iria cheio de
confiança e certíssimo de trazer a Copa,
que não é nossa desde a epopéia de 70,
no México.

Mas o otimismo de Medrado Dias
não é limitado ao momento atual. Ele
admite que se no embarque em abril, a
situação não mudar, isto é, se não acon-
tecerem problemas de contusões ou ou-
tros que impliquem prejuízo para a Sele-
ção, o favoritismo continuará e o Brasil
entrará na Copa de 82 como a maior
força e com todas as chances de chegar
vitorioso às finais.

Não sei se a opinião de Telê Santana
sobre os jogadores da Seleção combina
com a de Medrado, seu diretor de fute-
boi. Desconfio que sim. Os dois vêm
conversando há mais de um ano. De
qualquer forma, por ele, Medrado, fi-
quei sabendo que a cotação de Toninho
Cerezo nunca andou tão alta. Medrado
Dias é um entusiasta do futebol de Cere-
zo, a quem aponta como o jogador que,
realmente, desequilibra, perturba e ton-
teia os adversários.

— Ele está demais — dizia Medra-
do, empolgado. — Entra pela direita,
entra pela esquerda, entra pelo centro,
sem posição certa e sem nunca parar em
campo. Joga o futebol de movimentação
que Telê imaginou e deixa os adversários
desconcertados, sem saber por onde
marcá-lo. Sua única falha, que era o
chute em gol, ele vem corrigindo tanto
que fez vários gols no Campeonato Mi-
neiro. Cerezo já foi o craque do Mundia-
lito e, se continuar nessa forma, será,
certamente, um dos grandes nomes da
Copa da Espanha.

Isso é que é ser fã. Fica então a
pergunta: E Falcão? Vem para entrar no
lugar de quem? Pelo jeito, já que Zico e
Sócrates, evidentemente, são absolutos e
indispensáveis no meio-de-campo, se
Falcão entrar no time, quem corre risco
de sair é alguém do ataque. No caso,
Roberto, já que Paulo Isidoro tem um
fã-clube mais forte na comissão técnica.

NO 

seu firme e sincero propósito
de formar um grande time, o
Vasco vem repetindo o que fez

no ano passado: todo dia anuncia um
craque para contratar, sempre em nível
4è Seleção. O mais recente é o ponteiro
Eder, que seria, de fato, uma grande
aquisição.

Dinheiro é o que não falta no Vas-
co. Se ele quiser, tem o bastante para
formar uma Seleção. Um dos seus mais
ativos dirigentes, só com o que fatura
num dia nos seus supermercados, pode-
ria adiantar o dinheiro para comprar,
além de Eder, Toninho Cerezo, Luizi-
nho, Reinaldo, isto é, todo o ótimo time
do Atlético Mineiro.

O mal do Vasco é que geralmente
compra mal. Num clube cujos dirigentes
em sua maioria são comerciantes reali-
zados, ricos e vitoriosos, torna-se difícil
compreender como podem fracassar na
compra de jogadores. O Vasco não sabe
comprar, nem vender. A transação de
Roberto com o Barcelona é um exem-
pio. Fechou negócio, deu mil explica-
ções aos torcedores e, dois meses de-
pois, só porque Márcio Braga ameaçou
trazê-lo para o Flamengo, foi lá e o
recomprou pagando mais. Da mesma
forma aconteceu com o goleiro Leão,
Jorge Mendonça, Renato Sá (CrS 23
milhões), Catinha, aquele Figueroa que
ajudou o Botafogo a quebrar a escrita, e
tantos outros, numa orgia de gastos queo Vasco só agüenta por ser uma poten-
cia financeira.

O Campeonato precisa sempre de
um Vasco forte e as rendas deste ano
são uma prova disso. Seus dirigentes,
que ao assumirem o poder prometeram
um título de campeão aos torcedores,
têm agora em 82 a última chance. Estão
com dinheiro e com disposição. Que
passem então a comprar os reforços que
o técnico reclama, com a mesma sagaci-
dade e-sucesso com que vendem os seus
azeites e as suas batatas.

DE PRIMEIRA : Nessas épocas de
festas, em que muita gente enche a cara,
Mane Garrincha e Paulinho Valentim
vinham uma noite de um bar, meio no
pileque, caminhando por uma rua em
obras do Metrô e, de repente, Paulinho
avisou:

Cuidado, Garrincha, que esta
rua está cheia de buracos.

Eu sei — responde com voz su-
mida, Garrincha. — Já estou dentro de
um.

Sandro Moreyra
Rsdotor-Subititufo



Vasco estranha notícias
da pretensão de Rosemiro
mas acha renovação fácil

Embora afirmem que é prematura qualquer de-
claraçâo sobre a renovação de contrato do lateral-
direito Rosemiro, que antes de entrar de férias aflr-
mou que pretende pedir o dobro do que ganha
atualmente para assinar um novo compromisso, os
dirigentes do Vasco acham que não haverá muitos
obstáculos para chegar a um acordo com o jogador.
Oficialmente, o clube desconhece as pretensões de
Rosemiro e mesmo que ele venha a pedir mais de Cr$
400 mil mensais o assunto será cuidadosamente estu-
dado.

Antônio Soares Calçada, vice-presidente de Fute-
boi, estava surpreso com as notícias de que Rosemiro
exigiria Cr$ 480 mil para renovar. O dirigente chegou
a ficar revoltado com as especulações em torno do
Vasco ultimamente, afirmando que há detalhes de
que ninguém no clube foi informado, principalmente
em relação a renovações de contratos e cifras de
passes de reforços que estão sendo pretendidos.

América não faz amistosos
e só mostra novo time na
estréia da Taça de Prata

O amistoso que a diretoria do América pretendia
marcar contra Vasco ou Flamengo, entre os dias 10 e
15 de janeiro, para apresentar o novo time à torcida
carioca, acabou totalmente afastado dos planos do
Departamento de Futebol, por falta de datas entre o
reinicio das atividades dos jogadores e a estréia da
equipe na Taça de Prata. A partida de apresentação
será mesmo contra o Coríntians, em Sâo Paulo, Já
valendo pela competição.

Os jogadores se apresentarão dia 4,24 horas antes
de a nova diretoria ser empossada. Pela manhã,
quando forem apresentados formalmente a Dudu,
novo treinador, e a Lúcio Lacombe, presidente eleito,
todos tomarão conhecimento do programa do clube
para a temporada.
PARTE FÍSICA

Aguinaldo Ramos

SEM NOVIDADES
Segundo Calçada, as festas

de fim de ano paralisaram as
negociações do Vasco em vá-
rios níveis e multa coisa pode
acontecer no futuro. Por en-
quanto, porém, nada há em
termos de novidade:

— Especula-se muito nesta
época, mas nada há de concre-
to. O caso do Rosemiro, por
exemplo. Ele saiu de férias,
nada falou sobre renovação de
contrato e portanto náo pode-
mos analisar se sua pedida é
alta ou baixa. Mas não acredi-
to em problemas para renovar,
quando voltar das férias va-
mos conversar e resolver os
pontos necessários. Como ele

não pediu nada, não posso
nem analisar uma noticia que
saiu nos jornais.

Sobre reforços, como as ten-
tativas do Vasco para ter o
zagueiro Juninho, da Ponte
Preta, Calçada continua sem
muita esperança:

— LI que o presidente da
Ponte Preta, Lauro Morais, vi-
rá ao Rio. Mas eu não sabia de
nada, não fui informado disso.
E tem mais: ele ainda não as-
sumiu, foi eleito há pouco tem-
po e somente depois de ser
confirmado pelo Conselho De-
llberatlvo é que pode fazer ai-
guma transação. Se fizer an-
tes, corre o risco de não ser
eleito pelo seu Conselho.

João Saldanha

Os jogadores
pensam

TÓQUIO 

— A esta altura já se terão
reunido os jogadores brasileiros para
tratar do assunto mais importante de
sua profissão: o passe. Realmente tem

de ser estudado. Quando a lei do passe surgiu
no Brasil, os jogadores estavam desorganiza-
dos. Mais ainda, não tinham experiência da
nova profissão e não perceberam que se trata de
uma profissão a curto prazo. Geralmente a
tendência é estudar a questão baseando-se nos
grandes jogadores. Nos que ocupam manche-
tes, ganham muito dinheiro e cujo passe vale
milhões, zilhões.

Sugiro aos jogadores brasileiros que estu-
dem a legislação francesa que data de 11 anos
atrás. Já existe, inclusive, alguma experiência e
poderiam mandar uma comissão estudar o
assunto. A lei espanhola também não é má, mas
tem levantado questões bem acentuadas. Mas é
regularmente boa. Existe também a da lugoslá-
via, que liberta o jogador aos 27 anos, no dia
mesmo deste aniversário. Vai para onde quiser.
Mas a lei é de um país, se não socialista
propriamente dito, mas que pretende marchar
para o socialismo. Positivamente não estamos
nesta etapa aqui no Brasil e, mesmo assim, a lei
iugoslava muito boa, não se adaptaria a nós.
Todos ou quase todos os jogadores de lá
trabalham ou estudam. É um país pequeno e as
competições não atrapalham outras atividades.
Nós somos um país grande e as competições
impedem até de segurar o filho no colo para
ajudar a "patroa".

Mas vamos, então, à legislação francesa
em rápidas tintas. Repito que os jogadores
devem ir à Europa, em dois ou três ou em três
ou quatro países, estudar bem o assunto. Ler,
ouvir e conversar com os colegas. Sobre todos
os aspectos. Platini, por exemplo, pode oferecer
uma grande experiência. Mas sua experiência
não é a da méaia do jogador francês, que tem
um prazo de duração de atividade, uns pelos
outros, de cinco anos e quatro meses. Estes é
que devem ser indagados. Aqui se calcula que a
atividade média é de menos um pouco do que
cinco anos. Nossos dados, entretanto, são pre-
cários.

Por que o prazo de atividade é importante?
Muito simples. Ele determinará o espírito fun-
damental da lei, como verificaremos facilmente
aqui adiante. Seguinte: Uma comissão patifaria
estabeleceu, em 12 de abril de 1970, textos
definitivos do contrato à curta duração determi-'
nada. Foi uma luta travada entre os jogadores
dirigidos por Raymond Kopa e sua turma.
Alguns dirigentes obstaram que "tais contratos
poderiam ser o começo de uma anarquia". Os
jogadores se transferindo de um clube para
outro descaracterizariam as competições. A
mística clubística desapareceria e o futebol
poderia entrar pelo cano. Isto é certo. O passe
funciona também como uma espécie de alfân-
dega e regula as atividades dos clubes e dos
jogadores em relação às torcidas. Hoje, Zico
está no Flamengo e Roberto no Vasco. Ama-
nhã trocam de clube com o passe livre, o Júnior
também vai, o Wilsinho vem e o coreto está
bagunçado.(O grifo é nosso.)

Então, os jogadores franceses, bem ampa-
rados por advogados sem compromisso com
clubes e nem candidatos a deputados, fizeram o
contrato de primeira duração de três anos.
Assim garantem o começo de uma carreira. O
primeiro contrato impede que o jogador seja
mandado embora sem mais aquela. Sem ter
chance de nada. Por outro lado, obriga o clube
a fazer contratos com segurança. E, para os
jogadores, impede que um clube mande 50 ou
100 assinarem indiscriminadamente. Depois fi-
ca preso o bom e os outros são desempregados.
Com o primeiro contrato obrigatório de três
anos, o jogador poderá atingir seu melhor
rendimento. E se for um bom jogador, que o
clube não percebeu e mandou embora, estará
livre para recomeçar. Assim, se um jovem
amador se tem conta de que pode fazer carreira
profissional com o futebol, obviamente, conti-
nua. Do contrário, pode facilmente voltar à sua
atividade anterior ou se dedicar a outra.

Há um ponto sério a ser estudado: a
liberação total poderá fazer com que outros
países de maior poder econômico ou financeiro
esporádico levem todo o mundo e façam nosso
futebol fracassar. Mas isto depende seriamente
de acordos com outras federações estrangeiras.
O fato é que o jogador que está bem, em sua
região estadual ou país, não sai nunca. Pois é
isto aí, senhor Zico e senhores dirigentes das
organizações. Não se afobem. O principal já
está feito. Os jogadores já estão pensando.

o preparador físico Hélio Vi-
gio e seu auxiliar, Elson Mota,
já têm um projeto de prepara-
ção física totalmente pronto e
a base é a maior rapidez no
condicionamento físico. Os jo-
gadores treinarão pela manhã
e à tarde todos os dias, inclusi-
ve aos domingos. A prepara-
ção do time, como Ductu gosta,
será à base de muito diálogo e
o casarão de Vila Isabel, próxi-
mo ao campo, jã está sendo
remodelado para que o time
almoce e fique reunido duran-
te o tempo em que espera a
hora de novo treino.

Os reforços continuam sen-
do tentados. O superintenden-
te Roberto Seabra não viajou
para São Paulo a fim de con-
cretizar a compra do lateral
esquerdo Aírton. Ele está no
Rio e por telefone podefechar

o negocio com Antônio Leme
Nunes Galváo, presidente do
São Paulo, já que o caso está
muito bem encaminhado.

Quanto a Mendonça, o meia-
armador do Botafogo, foi pro-
curado ontem mas estava fora
da cidade. Os dirigentes do
América vão conversar com
ele ainda hoje para que fique
definida sua posição: se aceita
se transferir por empréstimo.
Se recusar a proposta, o Ame-
rica fará a Mendonça nova
oferta, outro empréstimo com
duração de seis meses, para
que dispute a Taça de Prata,
com preço de passe fixado,
pois está disposto a deixar o
Botafogo.

Hélio Gáudio, vice de fute-
boi, deve se encontrar hoje
com Lauro Morais, presidente
da Ponte Preta, para contratar
o apoiador Marco Aurélio.

Fürletti vence Brandi e
eleições no Cruzeiro
acabam em quebra-quebra

Belo Horizonte — Não fosse o reforço de policia-
mento que, a pedido da junta apuradora, expulsou da
sede todos os associados, as eleições para o Conselho
Deliberativo do Cruzeiro teriam terminado numa
grande pancadaria na madrugada de ontem Mesmo
assim, no encerramento da votação, houve troca de
insultos, agressões e quebra-quebra de cadeiras entre
os partidários da situação e da oposição.

A chapa encabeçada pelo ex-diretor Carmine
Fürletti, da oposição, saiu-se vitoriosa, com uma
diferença de 126 votos, e terá condições de derrubar,
no início de 1983, a oligarquia do presidente Felício
Brandi, que dirige o clube há mais de 20 anos. O
desinteresse dos associados foi quase total: de 7 mil
em condições de voto, apenas 1 mil 020 comparece-
ram, dos quais 300 eram candidatos.

C. Adão define
hoje a ida para
o Internacional

QUEBRA-QUEBRA

As eleições começaram ao
meio-dia de sábado e o proces-
so de votação foi encerrado às
23h. Nas 11 horas de votação
não houve tumultos, mas, ape-
sar do reduzido número de vo-
tantes, imensas filas se forma-
ram na porta da sede urbana
do clube durante o dia e parte
da noite.

O tumulto começou quando
os votos iam ser apurados, ten-
do o conselheiro nato Isac Fe-
derman tentado impugnar o
processo, inconformado com a
inclusão de seu nome da chapa
da oposição. O advogado
Obregon Gonçalves, da oposi-
çáo, tentou argumentar, mas
quase foi agredido por um as-
soclado, o que gerou a agres-

são entre toda a platéia, com o
quebra-quebra de cadeiras.

A junta apuradora decidiu
então pedir reforço de policia-
mento e expulsar do salão pa-
ra a rua todos os associados,
parte já embriagada. Além da
imprensa, ficaram no recinto
apenas os dois cabeças-de-
chapa, Felicio Brandi e Carmi-
ne Fürletti.

Na Rua Guajajaras, as
agressões continuaram, mas a
intervenção da policia conse-
guiu apaziguar associados e
torcedores. A medida que
eram anunciados os resulta-
dos parciais, os integrantes da
situação foram se retirando e
no final a chapa vencedora sol-
tou foguetes e comemorou a
vitória na rua, mesmo debaixo
de chuva.

C. Adão deve ter o preço do passe reduzido

Maracanã deve usar
roletas eletrônicas

O Maracanã pode passar a usar roletas eletrônicas,
exatamente iguais às usadas no metrô do Rio, para evitar
as evasões de renda que normalmente tèm-se verificado
ultimamente. Apenas no jogo decisivo com o Vasco,
segundo estudos do Flamengo, houve evasào de cerca de
11% da receita bruta. Como o assunto é de interesse dos
clubes, já há movimento no sentido de a SUDERJ adotar
as roletas eletrônicas, que reduziriam drasticamente as
possibilidades de fraudes nos ingressos.

E as roletas serão doadas pelo Banco do Estado do
Rio de Janeiro (Banerj), que em troca poderia explorar a
publicidade ainda em forma a ser definida. O Banerj
também ficaria encarregado de vender em sua rede os
ingressos padronizados para os jogos, que funcionarão
como no metrô. O torcedor introduz o bilhete na roleta,
que o devolve carimbado, com a vantagem de evitar a
reutilização do mesmo bilhete. E para entrar em seu setor
destinado, o torcedor terá novamente que exibir o bilhe-
te, desta vez para um fiscal da Suderj.

Publicidade
Quanto às placas de publicidade que envolvem o

Maracanã, o assunto será debatido na Federação, na
reunião do Conselho Arbitrai de amanhã. Há uma pro-
messa do Governador Chagas Freitas no sentido de que
em tomo do anel de arquibancada do Maracanã e sobre
os túneis haja apenas propaganda de empresas do Gover-
no do Estado. Para as placas em volta do campo, há a
perspectiva de os clubes também ganharem com sua
exibição e isso será estudado no convênio com a Suderj,
um dos itens da pauta do Arbitrai.

Nesta mesma reunião, os clubes cariocas vão traçar
um esboço de calendário. O Flamengo defende a realiza-
ção do Campeonato Estadual com dois turnos, enquanto
o Vasco é favorável a três. O Flamengo quer aproveitar
datas vagas para amistosos que compensarão mais do
que jogos deficitários contra equipes consideradas pe-
quenas.

A situação de Cláudio
Adão no Fluminense será
definida hoje, quando o vi-
ce-presidente de Futebol
Rafael de Almeida Maga-
lhães se encontrará com o
Almirante Heleno Nunes,
ex-presidente da extinta
CBD e atualmente repre-
sentando os interesses do
Internacional no Rio, e to-
mará conhecimento da
disposição do clube gaú-
cho em contratá-lo.

Em princípio, o Flumi-
nense não abre mão da
proposta feita, de Cr$ 100
milhões, mas é possível
que do encontro saia algu-
ma composição vantajosa
para os clubes. É certo, po-
rém, que o apoiador Cléo
não será liberado pelo In-
ternacional e que os outros
jogadores deste não cons-
tam dos planos do técnico
Dino Sani.
PREÇO BAIXA

Por isso, o diretor de fu-
tebol do Fluminense, An-
tônio Quintas, acredita
que o atacante será nego-
ciado definitivamente e
admite que o preço fixado
poderá ser reduzido.

— Pessoalmente, creio
que a solução é reduzir o
preço do passe do Adão
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O LUGAR DO IME
MUDOU DE
ENDEREÇO

rio Instituto Militar
de Engenharia, o 1.°
lugar ficou com o Luís
Alberto dos Santos,
do Colégio Pentágono.
E Pentágono é
Bahiense. Agora você
sabe malmente onde
está o melhor ensino
do Brasil

PENTÁGONO, ENSINO EM NOVA DIMENSÃO

BAHIENSE PREPARA MELHOR {*,

para que o Internacional
concorde com a compra.
Os entendimentos serão
feitos pelo Rafael num en-
contra que terá com o Al-
rnirante Heleno Nunes
amanhã (hoje), mas não
nos interessaremos por
qualquer jogador do Inter-
nacional, se o Cléo estiver
de fora.

O dirigente informou
que a troca de Zezé por
Ângelo, do Guarani, de-
pende unicamente do acer-
to que o ponteiro terá com
os dirigentes do Guarani,
pois já está tudo acertado
entre os clubes e Ângelo.

Quintas revelou ainda
que está aguardando a in-
dicação de jogadores do
Fluminense, pela Ponte
Preta, para con-creüzar
uma troca pelo lateral-
esquerdo Odirlei. Disse
que só não concordará se a
Ponte exigir que Edinho,
Edevaldo, Robertlnho ou o
próprio Cláudio Adào flgu-
rem na relação.

— Quanto aos outros, tú-
do bem, poderão ser troca-
dos pelo Odirlei direta-
mente. Só não concordare-
mos com trocas envolven-
do Edinho, Edevaldo, Ro-
bertinho e o Adão. Por is-
so, creio que teremos o
Odirlei.

Flamengo volta
a tentar Vítor
por Robertinho

Se o técnico Paulo César
Carpegiani concordar, o Fia-
mengo reinicia esta semana os
entendimentos com o Flumi-
nense para contratar o ponta-
direito Robertlnho, dando em
troco o apoiador Vitor. As ne-
gociações entre os dois clubes
podem ser consideradas bem
encaminhadas, mas ainda não
tiveram solução mais objetiva
porque Carpegiani, em princi-
pio, mostrou-se contrario a
qualquer transação envolven-
do Vítor.

Embora respeitem a opinião
do treinador, os dirigentes ru-
bro-negros acham a troca van-
tajosa, admitindo ceder Vitor
em troca, já que o Flamengo
tem várias opções para o meio-
campo. O técnico, no entanto,
foi desde o inicio contrário à
inclusão de Vítor em qualquer
negócio, afirmando categori-
camente que o Jogador está em
seus planos para 1982.

RENOVAÇÃO

Como Carpegiani deve reno-
var seu contrato com o clube e
ao voltar ao Rio já terá traça-
do seus projetos para o ano
que vem, a diretoria espera
convencê-lo de que Roberti-
nho deve ser contratado. No
momento em que o treinador
der sua opinião favorável, os
entendimentos serão reini-
ciados.

O procurador de Carpegiani,
Sérgio Neves, chega de Porto
Alegre hoje pela manhã e.á
tarde manterá encontro com
Eduardo Mota, vice-
presidente de futebol, para a
renovação de contrato do téc-
nico. A proposta inicial de Car-
pegiani deve ser em tomo de
Cr$ 850 mil mensais, entre lu-
vas e salários. Os dirigentes
rubro-negros acreditam que
não haverá muitas discussões
em tomo de cifras, pois há
interesse na permanência de
Carpegiani.

O aniversário de Sandra,
mulher de Zico, foi comemora-
do ontem com um churrasco
em que compareceram alguns
dirigentes do Flamengo. Zico
embarca no dia Io para Miami,
onde ao lado dos filhos visitará
a Disneylândia e a Disney-
world. O jogador volta ao Bra-
sil dia 8 ou 9, apresentando-se,
junto com os demais jogado-
res, dia 14, para reinicio das
atividades profissionais.

O jogo Flamengo e São Pau-
Io está mesmo confirmado pa-
ra o dia 20. Por absoluta lm-
possibilidade de mudanças, jã
que a CBF afirma não haver
datas disponíveis, o CND con-
cederá autorização especial
para que a Flamengo jogue
antes de cumprir o prazo de 10
dias entre inicio de treinos e
jogos oficiais com ingressos
pagos. . .

Toniato admite incluir
Rocha e Mendonça em trocas
para reforçar o Botafogo

O técnico Jorge Vieira começa hoje a tratar da
programação do Botafogo para a estréia íia Taça de
Ouro. O técnico terá uma reunião com os membros da
Comissão técnica no Mourisco e, na ocasião, uma
definição sobre o local de treinos, em princípio previs-
to para a Escola de Educação Física do Exército, na
Urca.

O vice-presidente de Futebol Xisto Toniato reini-
ciará hoje os contatos com outros clubes para refor-
car ainda mais o time. Para isso, se dispõe a incluir
Rocha e Mendonça nas composições para troca por
outros jogadores cariocas. Contudo, se a investida
que fará pelo atacante Vágner, do América Mineiro,
oferecendo Marcelo e mais uma compensação em
dinheiro, for bem sucedida, se limitará a tentar joga-
dores de defesa.
PROVIDÊNCIAS

O vice-presidente de Comu-
nicação Social do Botafogo,
Jorge Aurélio Domlngues, in-
formou que esteve ontem na
sede de General Severiano, em

..companhia do presidente em
exercício, Edgard de Azevedo
Neto, e do engenheiro membro
da Comissão de planejamento
criada pela nova diretoria, Pe-
dro Szilard, e chegaram à con-
clusão de que terão de ser to-
Tnnrins sérias providencias pa-

ra que o local esteja em condi-
ções de abrigar a festa de pos-
se de Jucá Melo Machado na
presidência, no dia 4 de ja-
neiro.

Em conseqüência de estar
fechada há seis anos, o prédio
jã não tem mais água e luz,
além de as condições gerais
serem precárias. Por isso, à
tarde, promoveram uma reu-
nião de diretoria na casa de
Guilherme Arinos para encon-
trar tuna solução: . -,.
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PROJETO VEADO, UM SERTÃO
DE AJNTILOPES GUNGA, oryx e carneiro selvagem

PARA ACABAR COM AS VACAS MAGRAS
Luiz Lobo

NATAL 

— O Rio Grande
do Norte já foi uma pai-
sagem com veados. Hoje,
os últimos estão na Serra

de Mel. Mas o chamado Projeto Vea-
do náo pretende repovoar o Estado
com eles: os técnicos da Empresa de
Pesquisa Agropecuária do Rio
Grande do Norte (Empam) já se con-
venceram de que é inviável a criação
de bovinos no semi-árido e têm um
projeto de fortalecimento da produ-
çào animal através da introdução de
animais semidomésticos. A sugestão
dos técnicos José Herculano de Car-
valho, José do Nascimento Brandão
e Lucas Antônio de Souza Leite é
fazê-lo com antílopes: o elande, o
órix e o carneiro da montanha, todos
originários da África.

í Segundo Benedito Vasconcelos
Mendes, presidente da Empam, "a
criação de bovinos no semi-árido
norte-rio-grandense não parece sufi-
cientemente viável". Ele diz que che-
garam a esta conclusão porque o
rebanho vem "decrescendo assusta-
doramente nos últimos anos". Moti-
vo: três anos de seca, sucessivos.

Em números, significa dizer que
há quatro anos o Estado tinha 850
mil bovinos. Em 1981 restam apenas
350 mil. C«m mais um ano de falta
dágua o Estado terá que importar
carne, se quiser comê-la. Diz Benedi-
to, que é agrônomo: "A solução é
introduzir animais silvestres africa-
nos que, em pouco tempo (5 anos),
podem estar oferecendo solução pa-
ra o grave problema da falta de
proteínas animais (como leite e car-
ne) no período da seca." E, mais do
que isto, criando novas possibilida-
des econômicas para os criadores,
uma alternativa de produção pecuá-
ria mais estável para o Rio Grande
do Norte.

Na caatinga
O Rio Grande do Norte tem cerca

de 90% de sua área no semi-árido
(dentro do Polígono da Seca). A ve-
getação é típica: as árvores, os ar-
bustos, as plantas formam o que se
chama a caatinga. Animais domésti-
cos conseguem sobreviver aí, mesmo
pas grandes secas.

Mas a densidade das plantas for-
rageiras nativas, explica José Hercu-
lano (também agrônomo), a "densi-
dade populacional" (como dizem os
técnicos) é muito baixa. Isso leva a
um "menor uso equivalente da ter-
ra", a um sistema de exploração
extensiva ou semi-extensiva. Os ani-
mais devem ser criados em regime
de "solta", em campo aberto, deslo-
cando-se a grandes distâncias em
busca de alimento e água. Quando
náo há água, isto sacrifica principal-
mente os bois, depois as ovelhas,
restando os bodes.

A solução, científica, é apelar pa-
ra os antílopes, inclusive para "apro-
veitar as chamadas áreas marginais,
cujas condições sào extremamente
adversas aos bovinos", "viabilizar
economicamente a pecuária em
áreas onde o suprimento de água é
muito difícil" e "possibilitar o apro-
veitamento de áreas de relevo muito
acidentado", segundo José Hercu-
lano.

José do Nascimento informa que
a exploração racional dos animais
silvestres e a educação ecológica da
população "não sào muito difundi-
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Lembram de Gunga Dim, o aguadeiro? Pois o gunga não precisa de outra água

além da que retira dos alimentos. É, antes de tudo, um forte

das" no Brasil. E que, por isso, "pode
parecer muito estranho, ou até mes-
mo descabido, planejar-se aprovei-
tar esse potencial". Mas o aproveita-
mento econômico da fauna silvestre,
nativa ou exótica, é feito nos Esta-
dos Unidos, na Alemanha Ocidental
ou na Nova Zelândia, com resulta-
dos melhores do que os obtidos"com o gado comum".

Um exemplo: na União Soviética
o abate do antílope sairga (que vive
nas estepes) produz 6 mil toneladas
de carne, o que exigiria o abate de
300 mil cabras para chegar-se a re-
sultado igual. E em Botowana, na
Africa, 60% da proteína que as pes-
soas comem está nos animais silves-
três.

"Mas não se quer substituir os
animais domésticos, o que seria um
absurdo. A grande possibilidade eco-
nômica dos animais silvestres está
no aproveitamento de zonas margi-
nais (que não servem para a lavoura
ou para criar animais domésticos)
onde esses tipos de exploração estão
mais sujeitos a problemas climáticos

e a tomar os
econômicos."

investimentos anti-

Gunga, oryx e
carneiro selvagem.

Os técnicos da Empam seleciona-
ram três espécies de antílopes africa-
nos como os melhores "em matéria
de adaptação": o elande (também
chamado de elão ou de gunga), o
oryx (gazela da Arábia) e o carneiro
da montanha (chamado carneiro sei-
vagem da África, carneiro da Barba-
ria e de aoudad).

Informa Lucas Antônio que o
elande é o maior antílope que existe
(e a quem interessar possa, é do
gênero Taurotragus). O gunga, ou
elande comum, vem de um região
africana muito semelhante à nossa
caatinga nordestina, onde as secas
sào freqüentes: a zona de transição
entre a savana e a estepe. Fácil de
adaptar, o gunga está sendo criado
nos Estados Unidos, na Uniào Sovié-
tica, no Quênia, no Zimbabwe, com
uma vantagem: em cada um desses
países tem hábitos alimentares dife-

rentes. Por exemplo: na Tanzânia o
gunga come três quartos de sua ali-
mentação em gramíneas e ervas e
um terço de forrageiras, mas no
Trasval é exatamente ao contrário,
sem diminuir de tamanho ou de pro-
dução. ,

O gunga macho, adulto, chega a
pesar 900 quilos e a l,90m,na altura
do garrote. Com dois anos e cinco
meses a fêmea já dá cria (depois de
265 dias de gestação). Nas piores
condições, um gunga chega aos 500
quilos (os machos). E ele tem a ex-
traordinária capacidade de sobrevi-
vèr sem consumo de água livre,
aproveitando a água contida nos ali-
mentos. Além disso o gunga tem
mais capacidade de utilizar a ener-
gia metabólica dos alimentos (tanto
para o crescimento quanto para a
produção) do que os bovinos. Mais
ainda: perde de 30% a 40% a menos
de energia na urina, o que explica
sua grande rusticidade. Em resumo:
o gunga é, antes de tudo, um forte.

O órix ou oryx (do gênero oryx) é
originário dos desertos africanos. Há

várias espécies e todas elas podem
sobreviver apenas com a água retira-
da dos alimentos. São antílopes de
chifres longos, que usam como ar-
mas. As espécies mais conhecidas
sâo a gazela da Arábia, o órix cimi-
tarra (ou branco), o órix do cabo, o
órix beisa e o de orelhas franzidas.
Qualquer das espécies (de acordo
com a disponibilidade) pode ser in-
traduzida no Rio Grande do Norte,
mas a preferência dos técnicos vpela
rusticidade, sabor da carne e quali-
dade do leite é para a gazela da
Arábia, uma espécie em perigo de
extinção, na Africa, mas que está
preservada nos Estados Unidos e na
Arábia. Um oryx chega a pesar 200
quilos, macho e adulto.

O carneiro selvagem, ou carneiro
da montanha, tem chifres longos e
lisos. Os pelos sào curtos e lisos, mas
no peito ele é bem mais longo. Pare-
ce um bode. Tem um grande aliado:
o atual Secretário Especial do Meio-
Ambiente (Paulo Nogueira Neto, au-
tor do livro Animais Alienígenas,
Gado Tropical, Áreas Naturais e
Outros Assuntos) acredita que esta

seja uma das melhores espécies para
adaptação no Nordeste.

O carneiro da montanha gosta de
áreas rochosas, a fêmea pode ter ate
duas parições por ano e sua cabeça
dá o troféu mais cobiçado pelos ca-'
çadores, por sua beleza. A tal ponto
que foi introduzido nos Estados Uni-
dos para a exploração esportiva em
fazendas particulares, onde é preciso
pagar até 600 dólares para ter o
direito de abater um deles e ficar só
com a cabeça.

O sertão dos antílopes
Sem pastagens especiais, com

pouca água e até sem água, o gunga,
o oryx e o carneiro selvagem podem
oferecer mais came e leite que bois e
vacas criados nas mesmas condi-
ções, explica Benedito. O gunga, por
exemplo, produz tanto leite quanto
um zebu, mas com um ano está
pesando 800 quilos, enquanto o mes-
tico (o único boi que aceita a seca)
pesa, em média, 400 quilos.

As terras secas e as serras (como
a da Formiga), onde náo há condição
de criação de boi, vão servir para a
experiência pioneira. Os técnicos da
Emparn querem implantar o projeto
("o mais rápido possível, assim que
sair dinheiro para financiá-lo") no
sertão de Angicos. Lá mesmo onde,

. há 20 anos, pela primeira vez foram
alfabetizados adultos em 40 horas no
Rio Grande do Norte.

Eles querem começar com 10 fè-
meas e um macho de qualquer das
espécies propostas. E, como o Go-
vemo brasileiro proíbe a importação
de animais africanos, vamos com-
prar animais que já pagaram a qua-
rentena nos Estados Unidos e têm
atestados sanitários.

Depois seriam instalados núcleos
de criação no Seridó, na Serra Verde,
na zona salineira e no Açu-Apodi,
todas microrregiões de difícil apro-
veitamento para a agropecuária.

Os animais vão ser mantidos em
áreas cercadas (uma cerca de 2 me-
tros e 20 de altura, de 12 fios de
arame ovalado), com 20 hectares. .
Cada núcleo terá uma pequena par- ]
te de forrageiras cultivadas (capim
elefante, algaroba ou palma forragei-
ra), dois bebedouros (para servirem
de ponto de atração, em pontos es-
tratégicos) e saleiros (em locais dis-
tantes das aguadas), "para permitir
uma adequada mineralização dos
animais", segundo os técnicos.

A medida que os núcleos forem
sendo povoados e os rebanhos esta-
bilizados, a Empam passa a vender
os animais aos criadores. E a idéia é
começar com o gunga, por ser o mais
dócil, embora o carneiro selvagem
seja o que se reproduz mais rápida-
mente. , .A fase experimental do projeto
tem a duração prevista de 5 anos, a
partir do momento em que "sair o
dinheiro" para construir as cercas,
os currais e os bretes, para construir
os apriscos, saleiros e bebedouros,
para implantar a pastagem, para
comprar os animais. Menos de Cr$
30 milhões, no primeiro ano. (A
Emergência, no Rio Grande do Nor-
te, está custando Cr$ 500 milhões, a
fundo perdido, só para impedir que o
homem deixe o campo e vá pressio-
nar nas cidades.)

É assim que os técnicos estào
sonhando em criar um sertão de
antílopes para acabar com a época
das vacas magras.

BEM-ESTAR ANIMAL CAUSA POLEMICA NOS EUA
The New York Times

CHICAGO 

e Paris — Os por-
.cos se entediam, as galinhas
sofrem de stress com o calor
e o excesso de ar faz mal às
vacas. Esta é a situação dos

animais nas fazendas norte-
americanas, segundo os ativistas do
movimento pelos direitos dos animais
cuja campanha visa a mudar essa si-
tuaçáo e que poderá custar muita dor-
de-cabeça aos fazendeiros.

• O assunto esteve em destaque esta
semana em Chicago num encontro que
debatia os cuidados e o bem-estar dos
animais promovido anualmente pela
Sociedade Americana de Engenheiros
Agrônomos. Os opositores das refor-
mas drásticas pretendidas pelos parti-

cipantes do encontro afirmam que au-
mentarão os custos dos fazendeiros em
milhões de dólares. Em contrapartida,
os defensores de melhores cuidados
aos animais concluem que as medidas
sáo de interesse dos próprios fazendei-
ros, já que quanto mais saudáveis e
contentes estejam, mais produtivos se
tomarão. Os ativistas pelos direitos
dos animais estão reivindicando cinco
itens: liberdade para levantar, deitar,
circular, movimentar e por melhores
cuidados. E investem contra as atuais
condições de vida de alguns animais
nas fazendas dos Estados Unidos. Ci-
tam, por exemplo, que os porcos confl-
nados em seus alojamentos sofrem de
tédio, além de condições inadequadas
de ventilação e de iluminação. O gado
dorme de modo inconveniente. As aves
domésticas sofrem de stress com o

calor excessivo e a grande concentra-
ção num só viveiro.

Chrístine Stevens, presidente do
Animal Wélfare Institute, em Washing-
ton, contou no encontro que os siste-
mas de criação intensiva nas fazendas
obrigam as galinhas a ficarem confina-
das em espaços exíguos, que, aliados à
superpopulação dos aviários, provo-
cam um atroflamento de suas asas."Muitas vezes, dizChristine Stevens, o
espaço vital é tào pequeno que algu-
mas aves não conseguem tocar o solo.
E em alguns viveiros a inclinação do
piso provoca deformações nos pés das
galinhas.'' Christine Stevens investiu
ainda contra o tratamento ao gado
para conseguir um tipo mais fino de
carne — pela introdução de elementos
químicos em sua alimentação—geran-
do anemia no animal.

A RENASCENÇA
Uma tradição em móveis de estilo

Venha conhecer,
nesta mansão, a maior
variedade em móveis

personalizados, e do
mais fino

acabamento.

Rua do Catete, 194
Esquina c/Corréa Dutra
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Em relação ao transporte, Mrs Ste-
vens lembrou a legislação de 1873, que
ainda permanece em uso, que obriga
que os animais devam ser transporta-
dos em compartimentos gradeados.
Ela lembra ainda que essa legislação
não leva em conta o aumento no uso de
outras embalagens nas quais os ani-
mais não estào convenientemente pro-
tegidos. Mas o Dr Lerdy Hahn da U.S.
Meat Animal Research Centre, em Ne-
braska, diz que "de modo geral há uma
melhoria no nível de cuidado e de
tratamento de animais na maioria das
fazendas dos Estados Unidos. A produ-
tividade tem aumentado, exatamente
em função da melhoria do meio-
ambiente para a vida animal".

E enquanto nos Estados Unidos os
animais ganham um encontro para a
defesa de seus animais, a França há
anos dispõe de uma militante ativa e
persistente: a ex-atriz e símbolo sexual
Brigitte Bardot. Este ano. somente no
dia de Natal, Bardot salvou a vida de
180 cachorros abandonados num canil
público. Os animais não recebiam co-
mida e cuidados no canil de Longpre —
entre Amiens e Abbeville. A atriz, lu-
tando contra a indiferença das autori-
dades administrativas e a hostilidade
do diretor do canil, conseguiu salvar a
vida dos animais. Brigitte recolheu
uma tonelada e meia de comida e levou
ao canil em um caminhão, ajudada
pela diretora da Sociedade Protetora
dos Animais de Paris, por um veteriná-
rio, e por alguns voluntários.

A atriz, que encontrou os animais"procurando um lugar para morrer",
constatou que alguns deles, "os que
ainda tinham forças, devoravam os
doentes e os mais fracos numa tentati-
va de sobreviver". Brigitte foi notifica-
da da situação dos 180 cachorros atra-
vés de uma outra militante da causa de
proteção aos animais, Roxaane Fro-
ger. que havia escrito a Bardot uma
carta descrevendo a dramática situa-
ção do canil.

 *t„. .. _ _...,.;.....^... jtF * -'
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Brigitte Bardot passou o Natal dando de comer a 180
cães abandonados -,
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Cartas
Intenções da coletânea

O JORNAL DO BRASIL de 7/11/81
publicou observações intituladas Mar-
xismo Sectário, de autoria de Carlos
Sandroni, a respeito da coletânea que
organizei e a Editora Brasiliense publi-
cou sob o titulo Marxismo Hetero-
doxo.

Alguns esclarecientos tornam-se
necessários. Não há dúvida de que o
termo heterodoxo na coletânea que
organizei tem a finalidade de ridícula-
rizar o chamado "marxismo ortodo-
xo". Aí, cabe definir o que entendo por"marxismo ortodoxo" e o que Lukács,
autor do qual se socorre o articulista,
entende por Isso.

Entendo por marxismo ortodoxo a
conversão em ideologia oficial do me-
todo dialético desenvolvido por Marx,
vinculado à teoria de Estado e Parti-
do, desenvolvida por Lenin e Stalln,
que se autodenominou marxismo-
lerünismo-stalinismo. Em relação a es-
sa interpretação, a cisão trotskista au-
to-intitulava-se rnarxista-leninista-
trotskista, como contraponto à análise
stalinista

Portanto, a conversão do marxis-
mo, que é um método de análise, numa
ideologia oficial, com seus Intérpretes
oficiais no Estado russo, instituclona-
lizou uma ortodoxia que influiu no
movimento operário, desde 1918 até os
dias de hoje. O marxismo heterodoxo
dirige-se contra essa ortodoxia sacra-
mentada pelos manuais da Academia
de Ciência da URSS e pelas decisões
do CC do PCUS como modelos lnques-
tionáveis a serem seguidos. Toda ideo-
logia oficial tende inevitavelmente à
burocratizaçào e isso se deu com a
"leitura" que a burocracia da URSS
fez de Marx. Haja vista seus escritos
juvenis, onde o tema da alienação é
central, serem de leitura restritissima
na URSS, inclusive sob Stalln, quando
a simples menção à categoria "modo
de produção asiático" significava Si-
béria para muitos intelectuais.

O marxismo, como disse acima, é
antes de tudo um método, não "uma
profissãe de fé", como coloca C S.
citando Lukács. Também, a ortodoxia
do método, enquanto característica do
marxismo, transformou-se na ortodo-
xia de lugar-comum. Inclusive, o pró-
prio texto em que se apoia C. S. para a
sua crítica — História de Consciência
de Classe, de Lukács — foi abjurado
por seu autor no período stalinista
como um "desvio hegeliano" ou peca-
do de juventude.

Multo longe estou de apelar à purê-
za de princípios acima de qualquer
contingência da luta política, confor-
me C. S. me atribui. Ao contrário,
minha intenção é mostrar "os esqueci-
dos" no âmbito do discurso marxista,
ou, melhor dizendo, do discurso sócia-
lista, de que o marxisma se constitui
um dos elementos.

do stalinismo, dai sua expulsão poste-
rior do PCI. Se fosse oficialista e orto-
doxo, outro teria sido seu destino poli-
tico. Rebelara-se ele, como Gorter,
contra a aceitação acritica dos dog-
mas oficiais provindos da URSS como
verdades reveladas. Daí a maior con-
tribuição de Gorter não consistir so-
mente na defesa das comissões de tra-
balho como espaço onde a classe diri-
ge sua luta, mas, também, no perigo de
apresentar a versão leninista do cam-
ponês como revolucionário, fundada
na experiência russa não confirmada
no quadro europeu, e da supervalori-
zação da luta de Partidos, significativa
no quadro russo antes de 17, porém
meramente secundaria no quadro eu-
ropeu, uma vez que o capital flnancei-
ro mantém sua hegemonia sob as mais
variadas siglas políticas, como ele
acentuara. Eo que me cabia esclarecer
ao público leitor.—Mauricio Tragten-
berg — Sáo Paulo (SP).

Assim, se houve um autor atento à
"contingência da luta política" para
definir seu tipo de discurso, esse foi
Lukács. Por exemplo, em 1922, ele
nem menciona Stalin nos seus escri-
tos, em que aparecem dominantes as
figuras de Lenin e Trotski. Enquanto
assumia nessa época uma posição in-
ternacionalista, que era a dominante
na URSS, em 1924 ele abjura o interna-
clonalismo, aderindo à tese Stalln-
Bukharin do "socialismo num só
país". Não ficou nisso seu respeito às
contingências da luta política; eis que,
tornando-se hegemônico o stalinismo
em 1930, Lukács uniu-se ao coro dos
que acusavam Trotsky, Zinoviev e Ka-
menev—companheiros de Lenin—de
"agentes de Hitler". Em suma, um
stalinista deslavado que morreu com a
reputação de anti-stalinista "secreto".

Minha preocupação na escolha dos
textos do Marxismo Heterodoxo foi
mostrar como eles respondem a pro-
blemas presentes da classe operária.
Quando os trabalhadores da Massey e
da Ford entram e ganham a greve por
possuírem sua Comissão de Fábrica,
autônoma ante os patrões e o sindica-
to de Joaquim Andrade, estão reali-
zando as teses de Gorter, explicitadas
na sua Resposta a Lenin, o primeiro
texto da coletânea.

Quando os trabalhadores confes-
sam-se cansados de discursos de par-
lamentares e intelectuais abrigados
pelas bandeiras do sem-número de
Partidos e tendências que pretendem
falar em nome deles, estáo colocando
como tema central as teses de Ma-
khaiski a respeito da separação entre
trabalho intelectual e manual e da
utilização do saber como instrumento
de poder.

Quando, no Interior do Maranhão,
lideres sindicais camponeses morrem
como moscas na defesa de sua classe e
uma tendência que se auto-intitula
"representante dos trabalhadores"
desfralda faixas com mensagem de
"Constituinte para o homem do cam-
po", trata-se de saber o que representa
Assembléia Constituinte para quem
trabalha ao pé da máquina na fábrica
ou na enxada no campo. Daí a atuali-
dade do terceiro texto de Bordlga a
respeito.

Essa foi a intenção da coletânea É
verdade que os textos, na sua maioria,
sâo de 1905, Í910e 1920; diriam alguns,
sáo do passado. Porém, o passado se
dá no presente, em 1981, à medida em
que o movimento real dos trabalhado-
res da cidade e do campo questiona a
deformação burocrática dos sindica-
tos nas máos de pelegos. Deformação
essa que leva muitos a confundir "uni-
dade sindical" com "unicidade slndi-
cal", desqualificando as comissões de
fábrica como instrumentos de luta.
Deve-se no plano mais amplo lutar
pela unidade sindical, porém nunca
como um fim de si mesmo ou norma
indiscutível, pois as contingências po-
dem levar a mâo-de-obra a procurar
organizar-se em sindicatos indepen-
dentes ou comissões de fábrica, possi-
bilidade sempre aberta. Veja-se o caso
do Sindicato Solidariedade, na Polo-
nia, que se converteu no real sindicato
dos trabalhadores, transformando o
sindicato oficial em paralelo, reduzin-
do-o ao que é: um sindicato nas mãos
de carreiristas, oportunistas e repro-
dutores do poder burocrático.-

Stefan Zweig
Li como maior interesse o ensaio

sobre a figura do famoso escritor Ste-
fan Zweig, da autoria do Sr Josué
Montello, estampado no JB de 7 de
dezembro. E uma notável tentativa de
analisar a índole nas obras do tão
dramaticamente desaparecido escri-
tor, tanto mais que o Sr Montello
nunca teve contato pessoal com Ste-
fan Zweig e tirou as suas ponderações
da leitura das obras de Zweig, traduzi-
das ainda durante a guerra pelo meu
velho conhecido Sr Abrão Kogan, en-
tão dono da Editora Guanabara, que
foi um dos poucos que tiveram contato
com Stefan Zweig

Para melhor entrosamento na psi-
que e na criatividade de Stefan Zweig,
acho oportuno preencher algumas la-
cunas que forçosamente se introduzi-
ram no ensaio do Sr Josué Montello.

Conheci Stefan Zweig em 1922, por
oportunidade do meu ingresso na Con-
córdia (a agremiação vienense dos es-
critores e jornalistas), da qual Zweig
também fez parte. Zweig era, por as-
sim dizer, um membro platônico, pois
raramente participou dos empreendi-
mentos da Concórdia. Ainda menos
compareceu aos seus bailes anuais,
que constituíram a maior sensação de
Viena. Apesar da nossa admiração pe-
Ia genialidade dele, nós, os literatas da
jovem geração de então, considerava-
mos Zweig um introvertido um tanto
altivo. Esse característico de introver-
sáo confirma-se também na narração
do Sr Montello, que viu Zweig sentado
no último banco do bonde. Indubita-
velmente, as obras de Zweig encontra-
ram a mais viva repercussão quase no
mundo inteiro, se bem que pesquisa-
dores da História achassem que Zweig
havia retocado os personagens nas
biografias que escreveu, em detrimen-
to da realidade histórica, precipua-
mente no que se refere às figuras de
Maria Antonieta e Joseph Fouché. A
isso eu chamaria apenas licenças poé-
ticas.

fc

Quanto a Bordiga, é indiscutível
que foi um dos primeiros membros da
TH Internacional a denunciar o perigo

Entretanto, a genialidade de Zweig
revelou-se ainda com maior brilho nas
suas novelas, pela luminosidade e o
esmero do seu estilo, pela intensidade
da compreensão dos seus persona-
gens. Citaria algumas das suas nove-
las, como por exemplo Sternenstunde
der Menschheit (que eu traduziria li-
vremente por Alvorada da Humanida-
de) e Buchmendel (a estória de um
livreiro ambulante em Viena), obra
mestra de penetração psicológica na
índole desse homem solitário, ou a
mais conhecida e posteriormente fil-
mada Vinte e Quatro Horas na Vida
de uma Mulher".

O Sr Montello acertou, dizendo que
Zweig nunca chegou a enraizar-se nes-
ta terra. Mas em prol da verdade,
tenho de dizer que Zweig em nenhum
outro país fora da Europa teria se
enraizado, pois tirou da terra cultural
européia o elixir da sua criatividade,
que não encontraria em nenhum outro
lugar. As passagens citadas pelo Sr
Montello a respeito da saudade de
Zweig dos bons tempos da monarquia
austríaca devem ser entendidas como
ilustração da sua índole de homem
pacato, acomodado no estilo de vida
de então, sem as alterações bruscas
que se manifestaram após a Primeira
Guerra Mundial, precipuamente na
velha monarquia austro-húngara,
transtornos que irritaram Zweig alta-
mente. Dessa mentalidade deriva-se
essa saudade pela Áustria de então,
pois no fundo Stefan Zweig era o me-
nos austríaco de todos os literatas
austríacos.

Houve muitas especulações em tor-
no dos motivos para o dramático des-
fecho em Petrópolis. O Sr Montello
tem razão, procurando essa infausta
decisão de Zweig no medo da vitória
da impureza sobre a pureza, da infec-
ção do mundo inteiro pela ipidemia do
racismo e do fim dos direitos hu-
manos.

Concordando mesmo com essa teo-
ria, tirei mais uma conclusão dos dois
encontros que tive com Zweig aqui no
Rio. O primeiro deu-se na casa do
escritor Gottfried Feder, um dos pou-
cos, talvez o único refugiado com o
qual Zweig manteve contato. O encon-
tro deu-se por motivo do aniversário
de Feder, que morava num prédio em
frente à Maison de France de hoje. O
segundo teve lugar no hotel, no Fia-
mengo, onde Zwieg morava, quase já
na madrugada, após a conferência que
ele tinha proferido sobre o seu último
livro, O Mundo que Eu Vi (título muito
mais adequado do que este da versão
original, Die Welt von gestern, O Mun-
do de Ontem). Foi de fato o mundo que
ele tinha visto e não aquele mesmo de
ontem Essa divergência na visão le-
vou-nos a uma acalorada discussão,
na qual não faltaram acerbidades e
que terminou numa dissonância.

Poucas semanas depois, o telefone
me transmitiu a infeliz notícia do trá-
gico desfecho da existência do casal
Zweig. Estive no caminho para a Pra-
ça Mauá, onde um carro me esperava,
para assistir ao serviço fúnebre em
Petrópolis, porém nem chequei a essa
praça, pois quase no fim da Avenida
Rio Branco dei meia-volta e retornei à
minha casa, todo abalado por remor-
sos, como se essa discussão tivesse
contribuído para a desditosa solução.

Na minha impressão, Zweig sentia
o fim da sua carreira literária, pois
pressentiu que mesmo com a vitória
dos aliados ele encontraria na Europa
livre uma terra árida, ressecada, sem
suco cultural para alimentar a sua
criatividade. Esse temor era quase vi-
sionário, pois na Europa de hoje não
teria mais lugar para um Stefan Zweig.
Alfredo Gartenberg — Rio de Janeiro.

Sears, agora, também no BaíraShopping: »
uma nova opção para suas compras e seu lazer.
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Sandálias Paola
Todas de plástico injetado,

resistente e macio. Modelos com
pulseira tipo boneca, confortáveis e
bem atuais. Ótimas para as férias e

o lazer. Várias cores. Tam.: 33 a 39.
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Tamancos de couro
Diversos modelos e
cores à sua escolha.
Com saltos de
6,5 cm, confortáveis
e- elegantes.
Tamanhos: 33 a 39.

Preço Baixo é Sears!
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Sacolas com esteira

Em 3 modelos, de
palha trançada, com

acabamento em viés.
Espaçosas, além da

esteira, podem
acomodar vários

outros objetos.

Preço Baixo é Sears!
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I SATISFAÇÃO QARAMT.DA Botafogo ^T^S^aSfi
ou Praia de Botafogo. 400 Av. das Américas, 4666

seu dinheiro oe voltai jgj. 286-1522 Tel.: 327-731KPABX)
Você pode

contar com a Sears
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Em defesa dos patos
Não há idéia mais infeliz para um presente de

Natal do que o envio, dentro de caixas de papelão,
de animais vivos — pintos, passarinhos, patos etc.

Uma confecção de moda carioca está remeten-
do a clientes e amigos patos recém-nascidos acom-
panhados de uma carta que ensina aos destinatá-
rios como criar o animal ou como prepará-lo, num
futuro próximo, para ir à mesa sob forma de prato
de resistência.

A escolha do presente é duplamente infeliz:
primeiro, porque submete o animal a uma tortura
inqualificável — preso numa caixa, sem água ou
alimento; segundo, porque traz ao presenteado um
problema a mais na Já táo tumultuada época de
fim de ano.

Se existe alguma coisa que a Sociedade Prote-
tora dos Animais poderia fazer, uma vez que
oferecer patos náo pode ser proibido, seria obrigar
a quem o fizesse a fazè-lo de uma forma humana.

Afinal, mesmo que sejam destinados à panela
os patos têm direito garantido a uma morte digna.

NA MIRA

ozimo
Hubent Mojjjgtyo

• Já está na mira de
uma poderosa indús-
tria do setor o mais no-
vo refrigerante inde-
pendente a tentar a sor-
te no mercado nacional
— uma bebida gaseifi-
cada com sabor de aba-
cate.

• Como, apesar de
lançada há algum tem-
po, ainda não estourou
comercialmente, a idéia
da empresa comprado-
ra é absorver os direi-
tos, relançar a bebida e,
num passo mais ambi-
cioso, exportá-la para
os Estados Unidos.

¦ ¦ ¦
Encontro em família

O affair envolvendo o jovem Edouard de Roths-
child e seus pais, os Barões Marie-Helene e Guy de •
Rothschild, promete render mais.

Depois de deserdar o filho e condicionar sua
candidatura à herança da família à imediata sepa-
ração de sua mulher, uma inglesa 14 anos mais
velha que ele, as duas partes preparam-se para
encontrar-se pela primeira vez depois da cisão.

Será semana que vem em Nova Iorque, onde
todo o clã dos Rothschild se reunirá para a inaugu-
ração da nova sede do banco da família, que está
sendo transferido da França para os Estados
Unidos.

* * *
Edouard teve cassado seu convite para a cerimô-

nia por determinação do pai, mas já tem marcado
um encontro em família para o dia seguinte à
abertura do banco — do qual, até há um mês, seria
um dos diretores.
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DEFINIÇÃO
O burocrata

ganhou uma no-
va definição: é
um animal de seis
pernas.Duas suas e
quatro da ca-
deira.

Tem mais

De mudança
O Centro Unifica-

do Profissional está
de mudança: troca
em março sua sede
em Jacarepaguá por
novas instalações no
Colégio Brasileiro de
Almeida, na Lagoa.

E muda-se crês-
cendo: passa a fun-
cionar já a partir do
próximo ano letivo
com cinco cursos su-
periores.

Trio de mulheres
bonitas na noite do Rio—

Célia Portela, Helène Albicoco e
Maria Alice Celidônio

Excitação
Se o mercado pu-

blicitário já anda ex-
citadíssimo neste fi-
nal de ano com a ex-
pectativa da decisão
de entrega da conta
do BNH, a maior do
país, em janeiro ele
deverá entrar em
ebulição.

O Governo está
criando duas novas e
gordas contas publi-
citárias a serem lei-
loadas entre as agên-
cias de todo õ país.

Ambas serão tem-
porárias — uma rela-
cionada com as elei-
ções e a outra com
uma campanha de
saúde.

Quem gosta dos Beatles que se prepa-
re: a EMI está planejando, agora que
recebeu o sinal verde de Paul McCartney,
George Harrison e Ringo Starr, lançar no
início do ano um LP do conjunto, gravado
em 71, cujas fitas estão guardadas em
cofre desde entáo.

São 12 musicas em que Lennon ou
aparece tocando ou cantando — como é o
caso de Leave My Kitten Alone, de todas
a única que não é inédita.

Pelo tempo com que se fez esperar e
pela curiosidade em torno da obra do
conjunto, o novo disco dos Beatles deverá
ser seguramente o LP mais vendido em
toda a história da musica gravada.

Sem fundos
Quem pensa que todos os magnatas

árabes estáo deitados sobre imensas for-
tunas, engana-se.

Pelo menos é o que garante Hugh Hef-
ner, cujos cassinos da Playboy em Lon-
dres tiveram suas portas fechadas há dois
meses. Só então o pdg das empresas Play-
boy decidiu botar a boca no mundo, dan-
do nomes aos bois, contando o prejuízo
que teve durante os dois últimos anos com
jogadores árabes pouco honestos.

Segundo Hefner, a onda começou com
o Príncipe M.H.A1-Thani, que trocou um
cheque de 1 milhão 200 mil dólares — sem
fundos. Um outro nobre árabe, Abdul
Khawadja, desovou 19 cheques, num total
de 700 mil dólares — todos eles também
sem fundos.

O recorde, entretanto, ficou com o co-
merciante de Qatar A.S.H. Beh-Bechani,
que depois de pagar ao longo de dois
meses 32 milhões de dólares em cheques
bons, deixou atrás de si, sem cobertura
bancária, um cheque de 4 milhões de
dólares.

* * *
Mais do que nunca, vale o ditado que

diz que nem tudo que reluz é ouro.
'-¦ ¦

Fora de forma
Todos os sinais de Ipanema e Leblon

amanheceram no sábado ou apagados ou
completamente desregulados.

Sofriam certamente da forte ressaca
que sobrevinha na cidade às comemora-
ções natalinas da véspera.

¦ á

Jardins Suspensos
do Morro da Urca,

o Réveillon.
1981 vai sambar
com a Beija-Flor.

Reservas pelos tels.: 542-1391 e 295-5244

A UTILITA
APRESENTA
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AV. DAS AMEWCAS. 2560 ¦ BARRA DA/TMUCA ¦' AO LADO DO FREEWAY
2! a 6? FEIRA ATÉ ÃS 22 HS. • SÁB. ATÉ ÃS 18 HS.TELS: 399-9211/399-9266

cnucminOj,
Cervejaria

(RESERVE
AGORA)

Lgo. de São Conrado

RÉVEILLON -
CARNAVAL EM NEW

ORLEANS
com a

RIO JAZZ
DIXIELAND BAND
Cr$ 3.500,00 por pessoa •
(com ceia e champanha)

Brinda 82
com a champanha BRUTAGE

Tel: 399-4974

0 Alfa Romeo vai dizer
em cinco minutos

CORTINA BLACK - OUT
A cortina feita para quem gosta sempre de dormir
mais um pouquinho. %

|y^ OSTROWER com. e ind. ltda. J?**
«J\/ Rua Vise. de Pirajá, 580 - sobreloja 308 <*

T| ? Rua Marques de Abrantes. 178 loja D V}'

Sem susto
Se há os que se impressionam com o

estado calamitoso de Teresópolis, há tam-
bém, por outro lado, os que não parecem
assustar-se com a cena.

É o caso, por exempo, do Embaixador
e Sra Mário Gibson Barbosa, hóspedes no
fim de semana que passou de um hotel em
Teresópolis, que decidiram partir imedia-
tamente para a construção de uma casa
na Serra, mais precisamente vizinha do
Gólf Club.

Fred Suter
R«da*or-SubitlMo

DDTIZACÃO
INSET1SAN

\m% z. sul 247-9
z norte 248-97971

Fuma 000.241 02121 I

CASINO ROYALE
HOJE, AMANHA e 4« FEIRA DAS 16 ÀS 20 HORAS

"BAILE CARNAVALESCO"
COM A ORQUESTRA MISTER DAVIS SHOW

E OS CANTORES RENATO RENA E RUTHIER
Damas grátis c/ direito a mesa, Bebida Nacional e Buffet
Variado.

Estrada do Joá, 2570 — Infs. Tel.: 399-3311
Funcionamento noturno das 21 às 5 da Manhã: BYE BYE 81

Reserve seu RÉVEILLON: 1.200,00/2.000,00 C/ CEIA.

TURISMO p.
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MINLCOIFA]

SUx*ar Outras
Marcas e Modelos

R. Ministro Alfredo
Valadào. 35-0

(entre Siq. Campos, 215
e Fig. Magalhães. 726.

Copacabana — RJ

236-2610-256-8710

imX ONDE COMPRAR CARTÕESJ

Ouça "Hoje no Jornal do Brasil"
às 8:30 da manhã. ^avae

RÁDIO JORNAL DO BRASIL AM 940 KHz

JORNAL DO BRASIL
EN MIAMÍ - cfí

Publioidad y Suaoripoiones:
Latin ADmérica, Inc.
1040 W. Flagler Street
Miami, Fl. 33 130
Tel: (305) 545-7963/ 6335

JORNAL DO BRASIL

DE SAUDAÇÕES
E AGENDAS UNICEF:

VOLTA REDONDA
SAMIR SARKIS
Av Lucas Evangelista, 792
Tel.: (0243) 432635/428815
VALENÇA
JOSÉ RICARDO F. VASCONCELLOS
Rua J — N° 141
Jardim das Palmeiras
Tel.: 52-1588 (p/ Recados)
TERESÓPOLIS
JOÃO PEREIRA LUCENA
Rua Jorge Lossio, 370 — ap. 303
Tel.: 742-7193
PETRÓPOLIS
FARACO PAPELARIA LTDA.
Rua do Imperador, 338
Tel.: (0242) 426060/423868
RESENDE
THEREZINHA DA CUNHA SALGADO
Rua Adilio Monteiro, 31
Tel.: (0243) 54-1339
NOVA FRIBURGO
MARIA DORACY ROTH
Rua Augusto Spinelli, 130/501
Tel.: (0245) 22-4596
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O Hotel Méridien está
preparando, com todo o
cannho.duas
maravilhosas opções para o'
seu Réveillon.
Uma no St. Honoré, no 37.'
andar, com aquela vista
incrível de Copacabaiia."Une nuit a Collonges cliez Paul
Bocuse"
Uma noite inesquecvoel, idealizada por
Paul Bocuse, cuja ceia acompanhada de
champaçne francês, irá lembrar as tradições
çasrrónomicas do melhor "Chef du Monde"
No exato momento da passagem do ano, na hora
dos fogos, uma surpresa. E alegrando o ambiente,
música ao tróo com o Con junto Fogueira.
Hrroerd ainda sorteio de estadias por uma semana
nos Hotéis Méridien Paris e Bahia.
Traje a rigor.

TÁ
CHEGANDO

AHORA.
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OoutroReueilloiuiat
acontecer no

Regine's.E começa
cedo,às9 horas,

com uma ceia exótica
à berra da piscina.

Depois, regado a muito
champagne, todo mundo na
praia pra assistirá explosão

de fogos, saudar lemanjá e fazer
os pedidos de Ano Noto.

fá de volta ao Regine's, música
a noite inteira ao som de uma ala

da Mangueira.
Tudo muito descontraído, muito alegre e

muito animado.
Bemido jeito que wcê gosta.
O traje é branco ou tropical.

E não esqueça: tá chegando a hora.
Decidn-selogo, St. Honoré ou Regiues.

M8*P31
Informações e resenms pelo telefone 275-9922, ramais 2945 e 417. pceiNCS
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segunda-feira, 28/12/81 D JORNAL DO BRASIL
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Donald Sutherland em 0 Buraco do Agulha, de
Richard Marquand: filme de suspense exibido esta
semana, com exclusividade, no Scala
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Nineto Davoli empprMil e t/ma Noites de Pasolini,
filme que encerra a Trilogia da Vida dirigida por
Pasolini e que está em cartaz no Lido-2

HEAPflESÉNTAÇÔES

Robin Williams (o mTraÊelroTopeyej e Shelley Duvall
(Olivia Pahto) em Popeye, de Robert Altman: comédia
sobre os personagens conhecidos das
histórias em quadrinhos

ESTRÉIAS
••

OS CAÇADORES DA ARCA PERDIDA (Rai-
ders of the Lost Ark), de Steven Spielberg.
Com Harrison Ford, Karen Allen, Wolf Kahle.r.
Paul Freeman e Ronald Lacey. Metro Boa-
vista (Rua do Passeio. 62 — 240-1291).
Condor Copacabana (Rua Figueiredo Maga-
Ihâes, 286—255-2610), Largo do Machado
1 (Largo do Machado, 29 — 245-7374): 14h
30m. 16h50m, 19hí0m; 21h30m. Nos três
cinemas em som Dolby Stereo. Baronesa
(Rua Cândido Benício. 1.747 — 390-5745),
Carioca (Rua Conde de Bonfim. 338 — 228-
8178), Imperator (Rua Dias da Cruz, 170 —
249-7982), Maduroira-1 (Rua Dagmar da
Fonseca. 54 — 390-2338): 14h, 16h20m.
18h40m, 21 h. Loblon-1 (Av. Ataulfo de Pai-
va, 391 — 239-5048), Barra-2 (Av. das Ame-
ricas, 4.666 — 327-7590): 14h30m, 16h50m,
19h10m, 21h30m. (14 anos).

Um pouco do clima das histórias em
quadrinhos americanas da década de 30,
um pouco do clima dos filmes de ficção
científica de George Lucas (Guerra nas
Estrelas) e do ritmo ágil das perseguições
filmadas por Spielberg (Encurralado e Tu-
barão) se encontram nesta história escrita
e produzida pelo primeiro e realizada pelo
segundo. A ação se passa às vésperas da

'Segunda Guerra Mundial, com o herói,
um professor de antropologia, saltando
de uma aventura com os índios na selva
amazônica, para o Nepal e daí para o
Egito em busca da Arca Perdida, fonte de
poder cobiçada também pelos nazistas e
guardada pelos selvagens ou subdesen-
volvidos que não sabem como usar a
força e os tesouros que possuem.

QUEM ENCONTRA UM AMIGO, ENCON-
TRA UM TESOURO (Who Rnds a Friend,
Finds a Treasure), de Sérgio Corbucci. Com
Terence Hill, Bud Spencer, John Fujoka,
Luise Bennett e Sal Borgese. Rio-Sul (Rua
Marquês de São Vicente, 52 — 274-4532),
Art-Cooacabana (Av. Copacabana, 759 —
235-4895), Bruni-lpanema (Rua Visconde
de Pirajá, 371 —287-9994): 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. Studio-Paissandu (Rua Senador
Vergueiro, 35 — 265-4653): 15h, 17h10m,
19h20m, 21h30m. Art-Madureira (Shopping
Center de Madureira), Art-Tijuca (Rua Con-' 
de de Bonfim, 406 - 288-6898): 13h30m,
15h30m, 17h30m, 19h30m, 21h30m. Ilha
Autocine (Praia de São Bento — Ilha do"¦ 
Governador — 393-3211): de 2" a 6a, às
20h30m. 22h30m. Sábado e domingo, às
18h30m, 20h30m, 22h30m. (Livre)

No final da década de 60 — o western
spaghetti, o grande produto comercial do
cinema italiano até então já não contava
com grande público — dois novos atores

¦ conseguiram amplo sucesso em todo o
mundo com uma série de comédias feitas
para ironizar e ao mesmo tempo se servir
da fórmula dos filmes de bangue-bangue
filmados na Itália: Mário Girotti e Cario
Pedersoli que, bem de acordo com os
westerns italianos, se apresentaram nos
filmes com pseudônimos em inglês. Te-

- rence Hill e Bud Spencer. Nesta nova
aventura, onde eles são dirigidos por um
antigo realizador de westerns spaghettis,
Sérgio Corbucci, Hill e Spencer repetem
as cômicas cenas de briga que interpre-
tam desde a primeira aventura de Trinity.

QUEM NAO CORRE... VOA (Thè Cannon-
bali Run), de Hal Needham. Com Burt Rey-
nolds, Roger Moore, Farrah Fawcett, Dom
DeLouise e Dean Martin. Roxi (Av. Copaca- ¦
bana, 945 — 236-6245): 14h, 16h, 18h, 20h. .
22h. Vitória (Rua Senador Dantas. 45 —
220-1783): 13h30m, 17h30m. 19h30m,
21h30m (14 anos).

CONTINUAÇÕES
••*••

. AS MIL E UMA NOITES DE PASOLINI (I
Rori Delle Mille e Una Notte). de Pier Paolo

> Pasolini. Com Ninetto Davoli, Franco Citti,
, ines Pelegrini, Tessa Bouché, Franco Merli,

Margaret Clementi, Jocelyne Munchenbach.
. Lido-2 (Praia do Flamengo, 72): 13h45m.

16h20m, 18h55m, 21h30m. (18 anos).
Último filme de chamada trilogia da

vida de Pier Paolo Pasolini (1922-1975),
posterior a Decsmeron e Os Contos de
Canterbury- São 15 contos árabes interca-
lados entre si, narrando histórias de amor
de adolescentes, príncipes, princesas,
mercadores e escravos. Mais uma vez, o
cineasta utiliza atores profissionais con-
tracenando com pessoas comuns, esco-
Ihidas entre os habitantes dos prgprios
países, onde o filme foi realizado: Pérsia,
Nepal e lémen. Prêmio Especial do Júri do

-. Festival de Cannes de 1974. Produção
¦ italiana.

man, "é um relato que pode ser contado e
recontado mil vezes seguidas, porque a
cada nova leitura encontramos um sírnbo-
Io que não descobríramos antes". E neste
filme, inspirado principalmente no livro
de Thomas Mallory A Morte de Artur, o
realizador afirma estar interessado em
fazer assim como Jung e partir em busca
de signos que se encontram gravados no
inconsciente dos europeus.

•••
POSSESSÃO (Possession), de Andrzej Zu-
lawski. Com Isabelle Adjani, Sam Neil e
Heinz Bennent. Cinema-1 (Rua Prado Júnior.
281 — 275-4546): 14h, 16h30m, 19h,
21h30m. (18 anos).

Numa atmosfera todo o tempo tensa,
e num meio termo entre o real e o fantás-
tico, esta co-produção entre a França e a
Alemanha filmada em Berlim conta a
história de um homem que, ao voltar de
uma de suas habituais viagens de nego-
cio, descobre que a mulher tem um aman-
te há longo tempo, e que está decidida a
abandoná-lo e ao filho de quatro anos. Ela
sai de casa, e, enquanto o marido procura
localizar seu novo endereço, a mulher
reaparece para discutir sua condição de
pessoa que perdeu a fé e vive só das
circunstâncias.

HAIR (Halr), de Milos Forman. Com John
Savage, Treat Williams, Berverly D'angelo.
Annie Golden e Dordey Wright. Studio-
Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102 —
247-8900): 19h, 21h30m (18 anos).

Versão da peça musical de Gerome
Ragni e James Rado, cantando as espe-
ranças e chorando as ilusões da juventu-
de dos anos 60. Um jovem convocado
para a Guerra do Vietnam encontra novos
caminhos na companhia de um grupo de
hippies. Produção americana.

SALVE-SE QUEM PUDER (Sauve Qui Peut
(La Vie) — De Jean-Luc Godard. Com Isabel-
le Huppert, Jacques Dutronc, Nathalie Baye.
Jóia (Av. Copacabana, 680 — 237-4714):
14h, 16h, 18h, 20h, 22h (18 anos).

A vida de três pessoas em qualquer
parte entre Lausanne e Genebra, entre
Paris e Lyon, entre Frankfurt e Zurique.
Denise Rimbaud deixa seu trabalho na TV
em troca de ar puro do campo. Paulo
Godard tem medo de deixar a cidade
grande e de ser abandonado por Denise.
Ambos têm uma relação corrflituosa e
trocam mais golpes que carlcias. Isabelle
Rivière representa o meio destes dois
extremos. É uma camponesa que veio
viver na cidade, onde envolve-se na prós-
tituição. Produção francesa.

••*••
CONTATOS IMEDIATOS DO TERCEIRO
GRAU (Close Encounters of the Third
Kind) de Steven Spielberg. Com Richard
Dreyfuss, François Truffaut. Teri Garr, Melin-
da Dilon, Gary Guffey e Bob Baladan. Jaca-
repaguá Auto-Cine 2 (Rua Cândido Benício,
2.973 — 392-6186): 20h, 22h. Até quarta.
(Livre). _ .

Apesar da cortina de fumaça oficial,
um eletricista procura localizar um objeto
voador não identificado responsável por
estranho black-out em sua região. Mais
do que um filme de ficção científica, Con-
tatos pretende trasmitir a expectativa de
muitos sobre a descoberta de vida inteli-
gente fora da Terra.

•••••
O CÉU PODE ESPERAR (Heaven Can
Wait). de Warren Beathy e Bucky Henry.

Com Warren Beathy, Julie Christie, James
Mason, Jack Warden e Charles Grodin. Bru-
ni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502 —
255-2908): 15h, 17h10m, 19h20m, 21h30m.
(Livre). Até dia 3

Comédia fantástica. Nova versão de
uma história de Harry Segall, que já deu
origem a um célebre momento da come-
dia cinematográfica, Que Espere o Céu, de
Alexander Hall, 1941.0 protagonista, víti-
ma de acidente, é colhido pelo mensagei-
ro do céu antes de sua hora. Após a
cremação do corpo, o jeito ó fazê-lo voltar
à Terra em outro invólucro carnal. E ele
volta no corpo de um magnata, vitima da
esposa, que tem um amante. Produção
americana. Oscar para a' Melhor Ceno-
gragia.

•••
A VIDA DE BRIAN (Life of Brian), de Terry
Jones. Com Terry Jones, Graham Chapman,
Michael Palin. John Clees, Ken Colley. Coral
(Praia de Botafogo. 316): (14 anos). 14h. 16h,
18h, 20h, 22h.

A história cômica de um rapaz que
nasce na mesma época de Cristo e ganha
a vida como vendedor ambulante. Atraído
por uma feminista, ele decide entrar nu-
ma organização clandestina que luta con-
tra os dominadores romanos. Produção
inglesa, segunda comédia do grupo Mon-
ty Phiton. __

ENGRAÇADINHA (Brasileiro), de Haroldo
Marinho Barbosa. Com Lucélia Santos, José
Lewgoy, Luis Fernando Guimarães. Nina de
Pádua, Wilson Grey e Cláudio Correia de
Castro. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Me-
deiros. 1.426 — 274-7999): 20h15m.
22h30m. Até quinta. (18 anos).

Relações incestuosas no ambiente fe-
chado de uma família da alta classe mé-
dia, desencadeando traumas e mortes
numa atmosfera desfigurada pela violên-
cia. Baseado no romance de Nelson Ro-
drigues. Engraçadinha, Seus Amores e
Seus Pecados dos 12 aos 18 anos.

••
HORIZONTE PERDIDO (Lost Horizon), de
Charles Jarrot. Com Peter Finch, Liv Ull-
mann, Charles Boyer e Michael York. Stu-
dio-Catete (Rua do Catete, 228 — 205-
7194), Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim.
379 — 268-2325): 14h. 16h30m. 19h,
21h30m (10 anos).

Nova versão do romance de James
Hilton, agora com números musicais. Pro-
dução americana.

O SENHOR DOS ANÉIS (The Lord of the
Rings), de Ralph Bakshi. Cinema-3 (Rua
Conde de Bonfim, 229): 14h. 16h20m.
18h40m, 21 h. Até dia 3. (Livre).

Desenho animado com roteiro de
Chris Conkling e Peter S. Beagle, baseado
na trilogia de J. J. R. Tolkien, com música
de Leonard Rosenman.

NÓS JOGAMOS COM OS HIPOPOTAMOS
(Hippopotamus), de ítalo Zingarelli. Com
Bud Spencer e Terence Hill. Studio-
Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102 —
247-8900): 14h30m, 16h30m. (Livre).

Comédia de aventuras. Para descobrir
contrabandistas de marfim e animais, Bud
e Terence levam suas artimanhas ao inte-
rior da África. O primeiro se faz guia de
safaris e enquanto o segundo faz o giro
das salas de jogo, atraindo atenções com
sua perícia nas cartas.

_
O SEQÜESTRO (brasileiro), de Victor de
Melo. Com Jorge Dória, Milton Moraes.
Helena Ramos, Carlos Mossy. Adriano Reis,
Gracinha Couto, Otávio Augusto e Míriam
Pérsia. Jacarepaguá Auto-Cine (Rua Cândi-
do Benício, 2.973 - 392-6186): 20h, 22h.
Até quarta. (18 anos). ;

Baseado no livro de Valério Meinel. As
investigações de três policiais para desço-
brir a identidade e prender os seqüestra-
dores de um menino de 10 anos, que é
retirado de sua casa à noite por um
homem com o rosto coberto por um
lenço.

GRANDE-RIO
NITERÓI
ALAMEDA (718-6866) — Os Saltimbancos
Trapalhões, com Renato Aragão. Às 15h„ .
17h, 19h, 21h. (Livre). Até domingo.

CENTER (711 -6909) — Popeye. com Shelley
Duvall. As 14h, 16h. 18h. 20h, 22h. (Livre).
Até domingo. ..,.

CENTRAL (718-3807) — Fuga para a Vrtói- -
ria, com Sylvester Stallone. Às 14h.
16h20m, 18h40m. 21h. Até domingo. ($,,„
anos). ___.

CINEMA-1 (711-1450) — Quem Encontra
um Amigo, Encontra um Tesouro, com
Terence Hill. Às 14h, 16h. 18h. 20h, 22h.
(Livre). Até domingo.

ICARAl (717-0120) — Os Saltimbancos
Trapalhões, com Renato Aragão. As 14h.
16h, 18h. 20h. 22h. (Livre). Até dominqo.

NITERÓI (719-9322) — Os Caçadores da
Arca Perdida, com Harrison Ford. As 14h,
16h20m, 18h40m. 21 h. (14 anos). Até do-
mingo.

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO (42-2659)—Os Caçadores da
Arca Perdida, com Harrison Ford. Às 14h.
16h20m, 18h40m. 21 h. (14 anos). Até do-
mingo.

PETRÓPOLIS (42-2296) - Os Saltimbancos
Trapalhões, com Renato Aragão. As 15h,
17h, 19h, 21 h. (Livre). Até domingo.

PRAZER SELVAGEM (Je fAime Moi Non
Plus), de Serge Gainsbourg. Com Jane Bir-
kin. Joe Dalessandro, Hughes Wuester. Re-
né Kolldehoff e Jimmy Lover. Bruni-Méier
(Av. Amaro Cavalcanti, 105 - 591-2746): 15h.
17h, 19h, 21h. (18 anos).

Um triângulo amoroso entre Krauss,
homossexual, Padovan, indivíduo agres-
sivo e ciumento, e uma moça de tipo
andrógino. Produção francesa.

TERESÓPOLIS
ALVORADA-1 (742-2131) — Atlantic City.
com Burt Lancaster. Às 15h, 21h. (16 anos).
Último dia.

ALVORADA-2 (742-2131) — Orgia das
Libertinas," com Márcio Prado. 3" e 5', às
21 h. 4", às 15h, 21 h. (18 anos). Até quinta.

FUGA PARA VITÓRIA

*•••
EXCAUBUR (Excalibur). de John Boorman.
Com Nigel Terry, Helen Mirren. Nicholas
Clay Cherie Lunghi e Paul Geoffrey. Veneza
(Av 

' 
Pasteur, 184 — 295-8349), Comodoro

(Rua Haddock Lobo. 145 - 264-2025):
13h20m, 16h, 18h40m. 21h20m. (18 anos).

A história de Excalibur, do Rei Artur e
dos Cavaleiros da Távola Redonda, de
Merlin, de Lancelot, de Perceval e de
Guenevere, diz o raílizador, John Boor-

•••
OS SALTIMBANCOS TRAPALHÕES (Brasi
leiro), de J. B. Tanko. Com Renato Aragão,
Dedé Santana, Zacarias, Mussum, Lucinha
Lins e Mário Cardoso. Palácio 1 (Rua do
Passeio, 38 — 240-6541), Tijuca (Rua Conde
de Bonfim, 422 — 268-0790), Madureira 2
(Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
13h30m. 15h30m, 17h30m, 19h30m,
21h30m. Copacabana (Av. Copacabana, 801
— 255-0963), Leblon 2 (Av. Ataulfo de Paiva,
391 — 239-4998), Barra 3 (Av. das Améri-
cas, 4.666 — 327-7590), Ópera 1 (Praia de
Botafogo, 340 — 246-7705): 14h, 16h, 18h.
20h, 22h. Santa Alice (Rua Barão de Bom
Retiro, 1.995 — 201-1299), Palácio ((Campo
Grande): 15h, 17h, 19h, 21. Olaria (Rua
Urano, 1.474 — 230-2666): de 2a a 5a, às
15h, 17h, 19h, 21 h. De 6a a domingo, às 13h,
15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).

Inspirada na peça de Bardotti, Bacalos
e Chico Buarque, esta nova aventura de
Didi, Dedé, Zacarias e Mussum mostra os
quatros como humildes e explorados tra-
balhadores de um circo cujo dono, O
Barão, é um nobre arruinado que com a
ajuda do mágico Assis Satã planeja juntar
dinheiro para voltar ao antigo conforto e
promover um casamento milionário para
a filha. _

FUGA PARA A VITÓRIA (Escape to Victo-
ry), de John Huston. Com Sylvester Stallone,
Michael Caine, Max Von Sydow e Pele.
Odeon (Praça Mahatama Gandhi, 2 — 220-
3835); América (Rua Conde de Bonfim, 334

248-4519), Astor (Rua Ministro Edgar
Romero, 236 — 390-2036): 14h, 16h20m,
18h40m, 21K. Rian (Av. Atlântica, 2.964 —
236-6114). Barra 1 (Av. das Américas, 4.666

327-7590), Udo-1 (Praia do Flamengo,
72): 14h30m, 16h50m, 19h10m, 21h30m.
(14 anos).

As filmagens das cenas de futebol,
orientadas por Pele, são a principal atra-
ção desta história que se passa durante a
Segunda Guerra Mundial. Num campo de
concentração nazista um oficial alemão,
ex-jogador de futebol, descobre alguns
prisioneiros divertindo-se num bate bola,
e reconhece entre eles um craque da
seleção inglesa. Decide então promover
um. jogo entre um selecionado alemão e
um time de prisioneiros, oferecendo conr
dições especiais de alimentação e treina-
mento para os jogadores como o apoio do
alto comando alemão, que programa o
jogo para o estádio de Paris.

___„.

POPEYE (Popeye), de Robert Altman. Com
Robin Williams, Shelley Duvall, PaulDooleye
Paul L. Smith. Palácio-2 (Rua do Passeio, 38
— 240-6541), Tijuca-Palace (Rua Conde de
Bonfim, 214 — 228-4610): 13h30m.
15h30m, 17h30m, 19h30m, 21h30m. Caru-
so (Av. Copacabana, 1.362 — 227-3544),
Ópera-2 (Praia de Botafogo, 340 — 240-
7705), Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 —
249-4544), Largo do Machado 2 (Largo do
Machado 29 — 245-7374): 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. (Livre).

Adaptação para o cinema do conheci-
do personagem de histórias em quadri-
nhos cujos personagens são o marinheiro
Popeye (que fica forte ao comer espina-
fre), Olivia Palito e Brutus.___ ——

O BURACO DA AGULHA (Eye of the Ne-
edle). de Richard Marquand. Com Donald
Sutherland, Kate Nellingan, Ian Bannen,! Christopher Cazenove e outros. Scala (Praia
de Botafogo, 320): 14h30m, 16h50m.
19h10m, 21h30m. (18 anos).

Um espião nazista em Londres é en-
carregado por Hitler de descobrir o yerda-
deiro local da invasão aliada no Dia D a
mata quem interfere em seu caminho
com um estilete em forma de agulha. Em
seu encalço, um especialista em espiões
nazistas: Peroy Godliman. Produção brita-
nica.

GOL DE PELE!
Ivanir Yazbeck

FALTAM 

quatro minutos
para terminar a partida.
O placar do pequeno está-
dio de Colombes anuncia

4 a 3 para a Seleção Alemã. Os
adversários — a seleção dos prisio-
neiros aliados, representando vá-
rios países — são estimulados pelos
50 mil espectadores que superlotam
as arquibancadas. Os torcedores es-
tão de pé cantando a Marselhesa e
exigindo "victoire". Os oficiais e sol-
dados alemãs observam com receio
a "virada" dos inimigos, que poderá
destruir o objetivo maior do jogo:
provar que os alemães sâo superio-
res não só nos campos de batalha.
Eles também sáo imbatíveis nos
campos de esporte. Não importa se
o apoio deslavado da arbitragem,
fazendo vista grossa para as joga-
das violentas contra os aliados, con-
tribua para a "superioridade". Vale
tudo para agradar o Fürher.

Desde o início da partida, quan-
do os alemães fazem dois gols re-
lâmpagos, há nos semblantes dos
tímidos torcedores, amedrontados
pelas metralhadoras e cães ames-
trados que rondam o estádio, a cer-
teza de jogo "arrumado". E quando
termina o primeiro tempo com a
vitória dos alemães por 4 a 1, náo
resta dúvida de que a goleada vai
ampliar-se no segundo tempo.

Mas o espectador brasileiro sabe
que quem tem Pele tem tudo. E é

justamente ele, mesmo contundido
por um pontapé no peito, contorcen-
do-se de. dor, quem convence os
companheiros a voltar para o se-
gundo tempo, desistindo de umafu-

. ga certa.
O jogo se reinicia e a raça de

Bobby Moore, o habilidade de Ardil-
les e- Denya e a magia insuperável
de Pele vão suplantando a violên-
cia, a disposição física dos nazistas
e a ameaça das armas. Dois'gols
diminuem a vantagem do placar e
agora a torcida exige "victoire".
Aos 41 minutos a bola é lançada
sobre a área, cobre o zagueiro e tem
direção certa: Pele está no centro
da grande área e na medida em que
a bola se aproxima, seu corpo come-
ça a girar de modo a ficar de costas
para o gol. Ele mata a bola no peito,
joga no corpo para trás e numa
"bicicleta", formidável marca o gol
de empate. A cena é repetida quatro
vezes, em ângulos diferentes, em cã-
mara lenta e em movimentos nor-
mais. A emoção explode nas arqui-
bancadas, nos abraços dos torcedo-
res, no sorriso dos oficiais aliados e
na fisionomia carregada e surpresa
dos alemães, e no aplauso surpreen-
didodo Major Von Steiner interpre-
tado por Max von Sydow.

O filme atinge o clímax. Toda a
ingênua história agora se justifica.
Ela era apenas um prólogo para
criar a expectativa de mais uma
jogada de Pele. Ê verdade que desta

{

Pele, ator e orientadordas cenas de futebol em Fuga
para a Vitória, de
John Huston

vez ela foi ensaiada e repetida, tal- de Pele, desta vez com uma moldura
vez, uma dezena de vezes,-para insó- diferente, uma história de guerra
litamente, compor um filme sobre como preliminar, mas con\ a preci-
guerra. Não importa, é mais um gol são de movimentos de sempre, «a—

TEATRO
A-Campanha Teatro para o Povo, formada
por 10 Kombis, estará espalhada por todo o
Rio de Janeiro até o final do mès, das 8h às
20h, vendendo ingressos dos espetáculos
de teatro adulto, a CrS 200 e infantil a CrS
100. além de livros sobre teatro e camisetas
com o slogan da campanha ao preço de CrS
250. O Cheque Verde do Banerj. será aceito
em todas as bilheterias das Kombi que
estarão hoje nos seguintes locais: São José
esquina com Av. Rio Branco; Cinelàndia; Av.
Presidente Vargas esquina com Av. Rio Bran-
co; Leme (em frente ao Forte); Tijuca (Praça
Saens Pena); Penha (Estação); Méier (Shop-
ping Center); Bonsucesso (Praça das Na-
ções) e Piedade (em frente a Faculdade
Gama Filho). '

? CABARÉ VALENTIM — Colagem de textos
- de Karl Valentin. Dir. de Buza Ferraz. Mús. de

Caique Botkay. Com Ariel Coelho, Angela
Rebelto, Felipe Pinheiro, Gilda Guilhon, Julia-
na Prado, Pedro Cardoso. Teatro Cindido
Mendes (267-7897), Rua Joana Angélica, 63.
2a e 3a-f feira, às 21 h30m. Ingressos a CrS 600
e CrS 300. estudantes. No saguão, exposi-
ção sobre Karl Valentin e exibição de um de
seus filmes. Até amanhã.

Reprise do premiado espetáculo de
1980, lançando entre nós o humor sul
generis do grande cômico popular ale-
mão. Até dia 29.
DENISE STOCKLOS — Show de mímica da
artista paranaense, com ênfase nos proble-
mas da condição da mulher. Teatro Ipane-
ma. Rua Prudente de Morais, 824 (247-
9794). Só às 2as.-feiras. às 21h30m. Ingres-
sos a C^ 400 e CrS 300. estudante.
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Dois últimos dias — hoje e amanhã —

para assistir a Cabaré Valentim, no
Teatro Cândido Mendes

Denise Stocklos faz hoje
apresentação, às 21h30m, no
Teatro Ipanema
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TELEVISÃO
CADERNO B — 5

ARTES PLÁSTICAS
CANAL 7
9:45 Desenho.

10:45 As Aventuras d» Gulliver.
-, Desenho.
11:15 Johnny Quest Desenho.
11:45 Discomania. Musical. Apre-

sentação de Messiê Lima.
12:15 Agente 86. Seriado.
12:45 O Repórter. Noticiário. Edi-
,v ção nacional.
13:15 A Moda da Casa. Culinária.

Com Etty Frazer.
13:30 Cinema Especial. Filme:

Serviço Secreto à Italiana.
15:00 A Turma do Lambe-

Lambe. Infantil. Apresenta-
ção de Daniel Azulay e dese-
nhos de Hanna Barbera.

17:30 Perdidos no Espaço. Seria-
do com Guy Williams.

18:25 Atenção. Noticiário, edição
local. Apresentado por Már-
cia Prado.

18:30 Os Imigrantes. Novela de
Benedito Ruy Barbosa. Com
Rubens de Falco, Othon
Bastos, lona Magalhães e
outros.

19:30 Jornal Bandeirantes. Noti-
ciário, edição nacional. Apre-
sentado por Joelmir Betting,

OS FILMES DE HOJE
Ferreira Martins,- Ronaldo
Rosas, Newton Carlos e
Márcio Guedes.

20:00 90 Minutos. Jornalístico.
Apresentação de Paulo Cé-
sar Pereio, Ana Maria Nasci-
mento Silva e Scarlet Moon.

21:25 Espanha 82. Os gols da Co-
pa. Boletim Esportivo.

21:30 Os Adolescentes. Novela
de Ivani Ribeiro. Com Ante-
nio Petrim, Beatriz Segall,
Flávio Guarnieri, Kito Jun-
queira, Norma Benguell,
Paulo Villaça, Márcia de
Windsor e outros. Direção
de Atílio Riccó.

21:55 Atenção. Noticiário. Edição
Local.

22:00 Operação França. Segundo
capitulo.

22:55 Atenção. Noticiário. Apre-
sentação de Mounir Safatli
com os destaques da edição
do JORNAL DO BRASIL

23:00 ETC. Jornalístico. Apresen-
tação de Ziraldo.

00.25 Atenção. Noticiário, edição
local.

00:30 Cinema na Madrugada. Fil-
me: A Perseguição.

Hugo Gomez

CANAL 11
6:55 Ginástica. Educativo. '

7:25 O Poder da Fe.
7:45 Cozinhando com Arte.
8:00 Gaguinho e Seus Amigos.

Desenho.
8:30 Clube do Mickey. De-

senho.
9:00 Bozo. Humorístico.
9:30 Speed Racer. Desenho.

10:00 Spectreman. Desenho.
10:30 Superman. Desenho.
11:00 A Turma do Pica-Pau. De-

senho.
11:30 Popeye. Desenho.
12:00 Bozo. Humorístico com Pe-

dro de Lara e Valentino.
12:30 Uttraman. Desenho.
13:00 Gasparzinho. Desenho.
13:30 Marco. Desenho.

14:00 O Povo na TV. Variedades.
Apresentação: Wilton Fran-
co. Participação de José
Cunha, Ana Davis, Cristina
Rocha, ¦ Roberto Jefferson,
Amauri e Melinho.

18:30 Pica-Pau. Desenho.
19:00 Tom e Jerry. Desenho.
19:áo Gasparzinho. Desenho.
20:00 Sessfto Bangue-Bangue.

James West./Seriado.
21:00 Show sem Limites. Apre-

sentação. J. Silvestre.
23:00 O Samurai Fugitivo. Se-

riado.
00:00 Programa Ferreira Neto.

Jornalístico.
01:00 McCIoud. O Homem da

Lei. Seriado policial com
Dennis Weaver:

SEGUNDO 
fllme dos produtores

Harry Saltzman e Albert Broccoli
explorando o agente secreto Ja-

mes Bond, criado por Ian Fleming—que
morreria no ano seguinte—e interpreta-
do por Sean Connery, Moscou Contra
007 forma com o primeiro, O Satânico Dr
No, os dois melhores exemplares de uma
série que já ostenta 12 títulos.

O roteiro de Richard Maibaum e
Johanna Harwood proporciona boas
oportunidades ao diretor Terence
Young de explorar ao máximo a mistura
erótico-machista que fez de.007 o proióti-
po do conquistador bem-súcedido e de
Sean Connery a sua imagem perfeita. A
improbabüidade da trama é esquecida
com a beleza de Daniela Bianchi, Istam-
bul e Veneza e cenas de tensão como a
do trem em movimento e do helicóptero.
Gs falecidos Robert Show (Tubarão) e
'JLotte Lenya, viúva de Kurt Weil, se des-
tocam como os vilões desta produção
esmerada, capaz de agradar a todos os
paladares. E que de quebra lançou a
bela cançâo-título.

Segundo trabalho de Woody Aüen
como ator, na década de 70, sob outro
diretor — o primeiro foi Sonhos de um
Sedutor — Testa-de-Ferro Por Acaso é
um ataque tardio ao macartismo nos
meios de comunicaçáo, no caso a TV.
Realizado por profissionais que senti-
ram rui carne os efeitos da caça as
bruxas — o diretor, o roteirista Walter
Bernstein eos atores Itostél, Bernardi e
Gough — The Front poderia ser mais
áspero em sua acusação. Contudo, é
suficientemente vigoroso em radiogra-
far um dos períodos mais negros na
história dos Estados Unidos.-

SERVIÇO SECRETO A ITALIANA
TV Bandeirantes — 13h30m

(ttalian Sacret Service) — Produção italiana
de 1967, dirigida por Luigi Comencini. Elenco:
Nino Manfredi, Françoise Prévost, Clive Revill,
Jean Sobieski, Giampiero Albertini, Giorgia
Moll, Gastone Moschin. Colorido.
•* Vinte anos depois de salvar um capitão
das mãos dos alemães, Natalino (Manfredi)
é incumbido por esse ex-militar de liquidar
um neo-nazista. Em vez de eliminá-lo, con-
fia a tarefa a um comparsa, que a transfere
para um terceiro e assim por diante. Mas, a
vitima em potencial era um benfeitor da
humanidade.

CINCO SEMANAS NUM BALÃO
- TV Globo — 14h30m

(FIve Waeks in a Balloon) — Produção norte-
americana de 1962, dirigida por Irwin Allen.
Elenco: Fabian, Frederick Hardwick, Red But-
tons. Barbara, Éden, Peter Lorre, Richard
Haydn. Colorido.
• A pedide-da Rainha Vitória, da Inglaterra,
explorador Inglês (Hardwick) segue em ba-

CANAL 2
9:00 Patati-Patatá. O Circo.

12:00 Teiecurso 1o Grau. Saúde
n° 1.

12:15 Teiecurso 2° Grau. Mate-
mática. Introdução n° 1.

13:30 Nossa Terra, Nossa Gente.
Aspectos geográficos de
Sergipe.

14:00 Patati-Patatá. O Circo.
14:15 Grandes Mestres. Hoje: Je-

ronimo Bosch.
14:30 Primeira Página. Mesa-

redonda sobre os principais
assuntos dos jornais. Com
Tereza Fernandes, mediado-
ra dos debates.

16:00 Daniel Azulay.
17:30 Catavento. Plim-Plim e a

Princesa de Alfa Centauro.
Faz um cachorfo com três
cabeças, usando massas de
modelar. Filme de Anima-
ção. Plim-Plim e as Mãos
Mágicas. Ensina a fazer um
coração, usando dobraduras
de papel. Circo. Espetáculos
internacionais. Plim-Plim e
as Mãos Mágicas. Reprise.
Tio Maneco. Especial de
Natal. Com Flávio Migliaccio,
Francisco Dantas, José Prata
e outros. Rime de Anima-
cão. Plim-Plim e a Janela
da Fantasia. Ensina a fazer
uma baiana, usando cartolina
e papel crepon. Circo. Espe-
táculos internacionais. Batu-
tinhas. Filme: Reis do Riso.
Comédia.

19:10 Teleconto. O homem de,
cabeça de papelão. Capítu-
Io 1. Conto de João do Rio,
adaptado por Sérgio Jocky-
mann. Com Jacques Lagoa,
Maria Luísa Castelli, Alceu

' Nunes e outros.
20:00 Música no Ar. Participação

de Wanda Sá, Luiz Cláudio,
Fátima Guedes, Paulinho da
Viola, Joyce, Elba Ramalho,
Vanja Orico, Bando da Santa,
Trio Nagô, Marcus Lucena,
Zé do Norte, Carlos José,
Pedrotti, Cátia de França e
Walter Queiroz.

21:00 Esporte Hoje. Com Eliakim
Araújo.

lão para região remota no interior da África,
onde prometeu fincar a bandeira de seu
pais, e para acompanhá-lo convida seu
assistente (Fábian) e outras pessoas.

OPERAÇÃO FRANÇA
TV Bandeirante — 22h

(The French Connection) — Produção norte-
americana de 1971, dirigida por William Fried-
kin. Elenco: Gene Hackman, Roy Scheider,
Fernando Rey. Tony Lo Bianco, Mareei Bozzuf-
fi. Arlene Farber, Frederic De Pasquale, Bill
Hickman. Colorido.
II Parte — Depois de convencerem'seu
superiora concentrar as investigações no
casal Sal (Bianco, Farber), Popeye (Hack-
man) e Russo (Scheider) conseguem tam-
bém o auxilio de dois inspetores do FBI.
Juntos, conseguem finalmente desbaratar *
poderosa quadrilha que traficava heroina
em Nova Iorque. Inédldo na TV.

MOSCOU CONTRA 007
Tv Globo — 22h10m

(From Rússia WHh Lqve) — Produção britâni-
ca de 1963. dirigida por Terence Young. Elen-
co: Sean Connery. Daniela Bianchi, Pedro
Armendáriz, Robert Shaw, Lotte Lenya, Ber-
nard Lee, Lois Maxwell, Eunice Gayson. Colo-
rido.

Em Istambul, onde tenta se apoderar de
aparelho decodificador mantido na Embai-
xada soviética que permitira aos ingleses
decifrar mensagens secretas enviadas por
Moscou, James Bond (Connery) tem de
enfrentar dois perigosos agentes da Sf EC-
TRE (Shaw, Lenya), organização internacio-
nal do crime. Inédito na TV.

TESTA-DE-FERBO POR ACASO
TV Globo — 0h25m

(The Front) — Produção norte-americana de
1976, dirigida por Martin Ritt. Elenco: Woody
Allen, Zero Mostel, Andréa Marcovicci, Hers-
chel Bernardi, Michael Murphy, Remak Ram-
say. Lloyd Gough, David Margulies. Colorido.

••* Em 1953, escritor (Murphy) na lista
negra do macartismo propõe a um rapaz
(Allen) que em troca de compensação finan-
ceira lhe empreste o nome para assinar
seus roteiros. Este aceite e não demora a
encontrar vários clientes em circunstâncias
semelhantes.

A PERSEGUIÇÃO
TV Bandeirantes — 0h30m

(The Hunters) — Produção norte-americana
de 1974, dirigida por Richard Benedict. Elenco:
Tony Lo Bianco, Don Meredith, Jackie Cooper.
Nehemiah Persoff, Sal Mineo, Art Metrano,
Mills Watson. Colorido.

• Dois detetives (Lo Bianco, Meredith) são
designados para descobrir, perseguir e
prender um marginal acusado de assassf-
nio, roubos e seqüestras de um policial. Em
suas investigações, eles chegam a Big John
(Cooper), fugitivo da prisão de San Quentin
e principal suspeito.
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Nino Manfredi e Françoise Prévost em Serviço Secreto
à Italiana
(Canal 7, 13H30M)

Hoje na TVE o Ballet
Romeu e Julieta com
Rudolf Nureyev e
Margot Fonteyn.
(CANAL 2 —23H)

NOVELAS
Resumos das novelas apresentadas pelas emissoras do Rio.

J

21:10 1981. Edição Nacional.
22:00 Picasso, o Diário de um

Pintor. Uma homenagem ao
gênio do século XX, o criador
de Guernica.

23:00 Balo Romeu e Julieta. Mú-
sica de Prokofiév, coreogra-
fia de Kenneth Macmillan,
cenários e figurinos de Nico-
las Georgiadis. Solistas:
Margot Fonteyn, Rudolf Nu-
reyev, David Blair, Julia Fa-
ron, Desmond Doylee Mi-
chael Somes, além do corpo
de baile do Royal Ballet. Par-
ticipação da orquestra da
Royal Opera House, regida
por John Lanchbery.

CANAL 4
7:00 Teiecurso 2o Grau.
7:15 Teiecurso 1o Grau.
7:30 Super-Homem.
8:00 Sitio do Pica-Pau-Amarelo.

Entrou por uma Porta o
Saiu por Outra. (Reprise).

8:30 Batman.
9:00 TV Mulher.

12:00 Globo Cor Especial. New
Popeye e Zé Colméia. .

13:00 Globo Esporte.
13:15 Hoje.
13:45 Vale a Pena Ver de Novo.

Cabocla.
14:30 Sessão da Tarde. Filme:

Cinco Semanas num
Balão. "

16:30 Jesus de Nazaré (1o Capi-
tulo)

17:30 Sitio do Pica-Pau-Amarelo.
Entrou por uma Porta e
Saiu por Outra.

18:00 Terras do Sem Fim.
18:50 Jornal das Sete.
19:00 Jogo da Vida.
19:50 Jornal Nacional.
20:15 Brilhante.
21:10 Viva o Gordo.
22:10 Cinema Especial. Filme:

Moscou Contra 007.
00:10 Jornal Nacional (2a edição).
00:25 Coruja Colorida. Filme:

Testa-de-Ferro Por Acaso.

OS 
Imigrantes — TV Bandeirantes,

18h30m — Reapresentação dos me-
lhores momentos da primeira fase.

OS 
Adolescentes — TV Bandeiran-

tes, 21h30m — Limlnha diz a Irace-
ma que conseguiu um trabalho e que
mudará de escola, pois não gosta de
estudar com meninos ricos. Iracema o
lembra que sua turma é toda de garotos
ricos e que ele não terá condições de
acompanhá-los. Limlnha se lembra de
Raquel e responde a Iracema que dará
um jeito. Doca começa a se envolver
sentimentalmente com Rosário. Caito
diz a Solange que não gosta dela, e que
tem suas preferências, nas quais ela naò
se enquadra. Túlio se despede de Fer-
nanda e lhe diz que quer encontrá-la
novamente a sós. Joaquim conversa com
Paula e lhe diz que acha que Odilon a
trata muito friamente, o que para ele
significa que o Irmão ainda náo conhe-
ceu o que é a solidão. Iracema se arruma
para ir trabalhar na casa de Paula e
Ceição. Percebe que ela se arrumara
demais, o que nunca acontecera antes.
Marilú e Dirceu fazem as pazes. À noite,
Paula vai ao quarto de Joaquim que está
semi-nú. Ela, de pegnoir, se aproxima da
cama. e deixa transparecer seu desejo.
Odilon se aproxima sem que ela per-
ceba.

TERRAS 
DO SEM FIM - TV Globo

— 18h—Virgílio vai até a fazenda de
Horácio e Ester vai recebê-lo dizendo '
que seu marido está dormindo. Virgílio,
então, pede que náo o acorde pois quer
olhá-la calmamente. Ester se afasta dl-
zendo que não gosta de Horácio, nem da
vida qüe leva mas já que se casou para
ajudar o seu pai continuará assim. Jucá
pede ao capitão para medir as terras. O
capitão aceita. Virgílio diz a Horácio que
tem um papel desaparecido com a medi-
çáo velha das terras. Horácio, .então, diz
que quando encontrá-lo as terras serão
suas de qualquer jeito. Margo diz a Virgi-
lio que Silvelrinha está lá no cabaré.
Virgílio fica surpreso pensando em Es-
ter. O capitão vai até a fazenda de Sinhô
e ele e Donana ficam se olhando maravl-
lhados..

JOGO 
da Vida — TV Globo, 19h —

Jordana chama Vieira para irem até
o ex-casarào de Mena e os dois começam
a dançar. Vieira toma coragem e a beija
apaixonado. Jordana sai correndo atur-
dida. Vieira sai atrás dela aborrecido
mas nâo a encontra. Lívia vai até a casa

. de Vieira mas só encontra Gero. Amai-
dão aparece e lhe diz que se nào falar
onde Bauaró está fará mal a Lívia. Gero
fala e depois liga para Badarô e o avisa.
Badaro continua escondido na casa de

Loreta e liga para o Corpo de Bombeiros.
Amaldão e seus dois capangas chegam e
Clarita e Etevaldo, que foram passar o
Natal lá, se jogam no chão. Badaró tam-
bém se joga e Clarita, o vendo feliz, grita
por ele.

BRILHANTE—TV 
Globo,—20hl5m

—Leonor vai até a casa de Regina e
lhe diz que Bruno está muito deprimido
e lhe pede desculpas por tudo. Edite diz
a Letícia qüe agradece muito por ela
querer ensinar a etiqueta. Chlca recebe
um telefonema de Adelaide e esta lhe diz
que seu filho Fred está em Portugal.
Chlca, então, sai a fim de ir até a casa de
Luísa pegar Marilia e Fred na mentira.
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Quadros
; em

1 colagem
com selos
(detalhe)
de

", I Carmem
Neves, em
exposição
no
Restauran-
te
Medalhãq
1900

BIANCO — Litografias e desenhos. Galaria
Dezon, Av. Atlântica, 4240 — loja 215, De 2«
a 6V das 10h às 21h. Sábado, das 10h às
19h. Até quinta-feira.

GILBERTO TROMPOWSW — Pinturas. Sa-
Ia Bemardelli do Museu Nacional da Bala*
Artes, Av. Rio Branco, 199. De 3* a 6*, de
12h30m às 18h30m. Sábado e domingo, das
15h às 18h. Até domingo.

COLETIVA — Exposição de gravuras e óleos
do século XIX. Galeria da Unilivro. Av.
Ataulfo de Paiva. 1241. De 2* a sábado, das
9h às 24h. Até quinta-feira.

FRANS ARMAS PARMO — Pinturas. Gale-
ria Macunaíma da Funarte. Rua Araújo
Porto Alegre, 80. De 2" a 6*, das 10h às 18h.
Até quarta-feira.

EVERARDO MIRANDA — Esculturas. Gala-
ria Sérgio Milliet, Rua Araújo Porto Alegre,
80. De 2" a 6", das 10h30m. às 18h30m. Até
amanhã.

COLETIVA DE NATAL — Gravuras de Joel
Borges e talhas de Romildo. Galaria Con-
temporànea. Rua General Urquiza, 67 —
loja 5. De 2» a 6". das 10h às 21 h; Sábado,
das 10h às 18h. Até dia 8.

RICARDO VIDELA — Esculturas. Centro
Cultural Paschoal Cario* Magno, Campo
de São Bento — Icarai. Diariamente, das 14h
às 22h. Até quinta-feira.

URBANO MENA — Pinturas e desenhos.
Galeria SPAC, Rua Nascimento Silva. 244.
De 2" a 6a das 14h às 19h. Até quinta-feira.

ANTÔNIO POTEIRO — Pinturas e cerâmi-
cas. Galeria Bonino, Rua Barata Ribeiro,
578. De 2" a sáb, das 10h às 12h e das 16h
às 22h. Até quinta-feira.

EMERIC MARCIER — Paisagens. Galeria
Jean Boghici. Rua Joana Angélica, 180. De
2" a 6", das 14h às 22h; sábados até as 18h.
Até 9 de janeiro.

IMAGINÁRIA COLONIAL BRASILEIRA —
Exposição de peças de arte sacra brasileira.
Galeria César Ache, Rua Visconde de Pirajá,
282. De 2" a 6", das 10h às 22h. Sábado, das
10h às 14h. Até quinta-feira.

XICO ALENCAR — Exposição de esteiras.
Caribe, Estrada da Gávea, 700. Até o dia 6
de janeiro.

FEUCITAS—Aquarelas. Academia da Bale
Johnny Franklin, Rua Siqueira Campos. 43-
sala 921. Das 8h às 20h. Até quarta-feira.

ACERVO — Obras de Admilson de Jesus.
Adelson do Prado, Guima, Kamps, Carollo,
Fernando P., Stelio Teixeira e Vilma Pasquali-
ni. Galeria Roberto Alves. Av. Princesa
Isabel. 186. De 3a a sábado, das 15h às 22h.
Até quarta-feira.

COLETIVA — Objetos e esculturas de Gilda
Goulart. Iclea Roxo. João Carlos Goldberg e
outros. Arquivo Geral da Cidade. Rua Amo-
ros Lima, 15, Cidade Nova. De 2" a 6", das
10h às 18h. Até quarta-feira.

FOTOGRAFIAS — Exposição coletiva com
fotos de Américo Vermelho, Bete Bullara,
Cristina Zappa, Maria Elisa Ramos. Pedro
Agilson, Renato Aguiar, Ricardo Beliel e Vera
Sayão. Salão Moderno do Museu do Tale-
fone. Rua Dois de Dezembro, 63. De 2" a
sábado, das 9h às 17h. Até dia 7.

COLETIVA — Exposição do acervo com
obras de Mabe, Benevento, Portinari, Antô-
nio Bandeira e outros. Galeria Paulo Klabin,

Rua Marquês de São Vicente, 52 — 204. De
2* a 6". das 14h às 21 h. Até dia 29 de janeiro.

NAZARETH COSTA — Pinturas. AM Nia-
meyer, Rua Marquês de São Vicente, 52 —
loja 205. De 2" a 6", das 11 h às 21 h. Sábado,
das 11h às 19h. Até quarta-feira.

VICCO — Cerâmica pedra, esculturas e
objetos. Spazio. Rua Barata Ribeiro. 707 —
loja E. Diariamente das 10h às 19h. Até dia 6.

OSWALDO GOELDI — Xilomatrizes e dese-
nhos. Galeria de Arte Banerj, Av. Atlântica,
4 066. De 2a a 6". das lOh às 22h. Sábados,
das 16h às 22h. Até dia 16 de janeiro.

COLETIVA DE NATAL — Obras de Bianco,
Manoel Santiago, Armando Vianna e Busta-
mente Sá. Maria Augusta Galeria de Arte.
Av. Atlântica, 4 240 —loja 113. Diariamente,
das 10h às 21h. Até quinta-feira.

HERMfNIA DE MELLO NOGUEIRA BOR-
GES — Fotografias. Galeria de Fotografia
da Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80.
Diariamente, das 10h30m às 19h. Até
quarta-feira.

COLETIVA DE NATAL — Obfes de Ângelo
Shepis, Celeste Bravo, Lia Mittarakis, Nelson
Porto, Rosina Becker do Vale e outros.
Galeria Jean-Jacques. Rua Ramon Franco,
49. De 3a a sáb, das 11h às 20h. Até quinta-
feira.

¦ BARCOS — Pinturas de Pedro Loureiro.
Galeria de Arte Fesp, Av. Carlos Peixoto.
54. De 2a a 6a, das 12h às 20h. Até dia 30 de
janeiro.

DESTAQUE HILTON DE GRAVURA — Ex-
posição com os artistas premiados, entre
eles Anna Letycia, Arthur Piza, Fayga Ostro-
wer e outros. Museu de Arte Moderna, Av.
Beira-Mar, s/n°. Até quinta-feira.

CARMEM NEVES — Quadros em colagem
com selos. Medalhão 1900, Rua Sorocaba,
305. Até dia 16.

 1

TAPEÇARIAS — Trabalhos de Bruni Huppe,
Celina Carral, Cristina Franco e outros. Gala-
ria Ato Original, Av. Armando Lombardi.-
800 — Loja H — Condado de Cascais. De 2*
a sábado, das 10h30m às 17h.

COLETIVA — Obras de Amoedo, Bianco, :
Sigaud, Cicero Dias e outros. Galaria
Bahiart, Rua Carlos Góis, 234 — lojas G e H.
De 2a a 6a, das 10h às 20h30m. Sábado, das
10h às 13h.

L I

COLETIVA — Obras de Scliar. Manoel San-
tiago, Geraldo de Castro e outros. Galaria
Lebreton, Rua Visconde de Pirajá, 550 — ¦
Loja B. De 9 a 6a, das 10h às 21h. Sábado,
das 10h às 16h.

VÂNIA CASTELLO BRANCO — Fotogra-
fias. Galeria de Arte Delfin, Av. Copacaba-
ná, 647. De 2a a 6a, das 10h às 18h. Até dia
13.

COLETIVA — Pinturas e esculturas de Ade-
laide Assunpçâo. Ani Costa, Anna Arbex e
outros. Galeria M. Thiessen, Rua Visconde
de Pirajá. 595 — loja 114.

FOTOGRAFIAS — Exposição com fotos de
Luis Cláudio Poland. Restaurante Chez
Nous. Rua Visconde de Carandaí, 9. Diária-
mente, das 12h às 0h30m. Até dia 15.

PINTURAS E ESCULTURAS — Coletiva
reunindo 30 artistas. Scopus Galeria da
Arte, Av. Atlântica, 4240, loja 207. De 2S a 6a,
das 14h às 22h; sáb.. das 10h às 19h. Até
quarta-feira

SHOW
NOITADA DE SAMBA — Apresentação de
Baianinho, Xangô da Mangueira, Mariuza,
conjunto Exporta Samba. Zeca da Cuica e
passistas. Convidados: Elza Soares e a Esco-
Ia de Samba Unidos de Cabuçu. Teatro da
Arena,. Rua Siqueira Campos, 143 (235-
2119). Todas as segundas-feiras, às
21h30m. Ingressos a CrS 500 e CrS 300.
estudantes.

JAZZ CONCERT — Apresentação especial
do Rio Jazz Orchestra. Toda última segunda-
feira do mês, a partir das 21h30m. Cerveja-
ria Chucrute. Largo de São Conrado (399-
4974). Ingressos a CrS 500.

BEIJA-FLOR SOBE O MORRO — Espe-
táculo com a escola de samba Beija-Flor de
Nilópolis contando com a participação da
bateria, destaques, passistas e fantasias.
Concha Verde. Av. Pasteur, 520 (295-5244).
Todas as segundas-feiras a partir das 20h
contando ainda, antes da Beija-Flor, com' 
apresentação do conjunto Chapéu de Palha.
Ingressos a CrS 1 mil (arquibancadas) CrS 1
mil 250 (mesas) e CrS 1 mil 500 (com jantar).
Todos os preços já incluem a passagem de
ida e volta no bondinho.

MPB-7 SHOW 82 — Com a cantora Elza
Soares. Teatro Leopoldo Fróes, Rua Manoel
de Abreu, 18. Niterói. De 2a a 4S, às 19h

ísis Koschdoski
está na novela
Os Imigrantes.
(Canal 7 — 18h30m)

RADIO
JORNAL DO

BRASIL
AM — 940KHz

7h30m — 0 Jornal do Brasil Informa.
primeira edição — Noticiário.

8h30m — Hoje no JB — Resumo das
noticias mais importantes publicadas pelo
JORNAL DO BRASIL

9h — Debata — O programa é apresen-
tado por Eliakim Araújo, com apoio do Depar-
tamento de Radiojornalismo. Os ouvintes
podem participar do debate, fazendo as per-
guntas pelo telefone 234-7566.

12h30m — O Jornal do Brasil Informa,
segunda edição — Noticiário, com tudo o

que aconteceu pela manhã no Rio, no Brasil
e no mundo.

18h30m — O Jornal do Brasil Informa,
terceira edição — Resumo das primeiras
noticias do dia.

23h — Noturno — Programa de músk
cas, entrevistas e atendimento aos ouvintes.
Apresentação de Luis Carlos Saroldi.

0h30m — O Jornal do Brasil Informa,
edição final — Tudo o que aconteceu e as
entrevistas mais importantes do dia que
passou.

FM ESTÉREO
99.7MHz

HOJE
20 horas — Concerto a Quatro In Forma dl
Pastorais par il Santíssimo Natale. de
Giuseppe Torelli (Karajan — 9:20); Fantasia
Concertante sobre um Tema de Corelli, de
Tippett (Marriner — 21:00); Adagio a Alia-
gro em Lá Bemol Maior, para Violoncelo a
Piano, op. 70, de Schumann \Rostropovitch
e Argerich — 8:07); Sinfonia n° 51, em Si
Bemol Maior, de Haydn (Dorati — 22:50);
Quatro Improvisos, op. 142, de Schubert
(Kempff — 29:20); Parsifal — Ato lll, de
Wagner (Karajan — Grav. Digital de 1981 —
78:26).

AMANHÃ
20 horas — Ich bin eina Blumo zu Saron —
Contata, de Buxtehude (Edith Mathis —
10.01); Abertura da Opera Sargino, de
Ferdinand Paer (Bonynge — 6:47); Concar-
tos a Cinco, op. 1/1 a 3, de Benedetto
Marcello (I Solisti di Milano — 23:32); Trio
n° 6, em Sol Maior, para Piano, Violino a
Violoncelo, de Haydn (Beaux Arts —
12:06); La Betulia liberata—Azione sacra,
K 118, de Mozart jKleé — 7:25); Sonata n°
2, em Lá Maior, para Violino e Plano, op.
12/2, de Beethoven (Grumiaux e Arrau —
16:40); Sinfonia n° 3, em Ré Menor, de
Mahler (contrarto Mauraen Forrester, Co-
ros a Orquestra do Concertgebouw da
Amsterdam, regência de Bemard Haitink
— 1h35m).
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MORREU
LOUREIRO D'0
TICO-TICO

Álvaro Cotrim (Álvarus)

NA 

manhã de sábado últi-
mo, faleceu Luis Gomes
Loureiro, o caricaturista
da segunda geração da

Irevlsta O Malho, ao tempo o carro-
chefe das publicações humorísticas
cariocas, fundada por Crispim do
Amaral e que contou com a colabo-
ração dos lápis famosos dos carica-
turistas Raul Pederneiras, Kalixto
Cordeiro, Gil e tantos outros.

Era Luiz Gomes Loureiro carioca,
desaparecendo aos 92 anos, pois nas-
cido na travessa da Partilha, Gam-
boa, bairro da Saúde, a 11 de setem-
bro de 1889. Muito jovem iniciou-se
no comércio, como auxiliar da tradi-
cional Casa Sucena, especializada
na confecção de paramentos da igre-
ja e objetos religiosos. Seu pendor
inato para o desenho e as artes piás-
ücas se manifestaria em alguns co-
metimentos na Pedra lltográflca e
sua excepcional capacidade ao re-
produzir no desenho páginas de ar-
mar, desde locomotivas, bondes, os
quais lhe dariam merecido renome,
ao iniciá-las naquele fabulário colo-
rido que foi a revista infantil O Tico-
Tico, a pioneira no gênero no Brasil
e na qual colaboraria ininterrupta-
mente por dilatado tempo.

Loureiro ingressou com 18 anos
na empresa editora O Malho, que
também publicava o jornal diário A
Tribuna e ás revistas Leitura Para
Todos, cópia da revista francesa
Lectures Pour Tous, do mesmo mo-
do que A Ilustração Brasileira, simi-
le caboclo de L'Illustration Françai-
se, e ainda a acima referida revista
Infantil O Tico-Tico, esta calcada no
modelo da revista La Semaine de
Suzette, ao tempo que nossos usos,
costumes e cultura subordinavam-
se ao figurino francês; as moças de
sociedade educavam-se nos melho-
res'colégios franceses, leigos ou nos
religiosos, Sion, Sacré Coeur de Ma-
rie ou de Jesus.

Foi O Tico-Tico de aceitação am-
pia e ao seu sucesso é que Luis
Gomes Loureiro, nele ingressando,
ganharia suas esporas de cavaleiro
do desenho, na apresentação de suas
composições que desde logo deixa-
vam adivinhar o exímio desenhista
que veio a ser com o correr dos
tempos. Foi justamente ali que se
consolidaria sua glória artística,
quando desde logo ficaria conheci-
do, apenas, como o Loureiro do O
Tico-Tico!

Há sobre tão tradicional publica-
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O negro Benjamin descobre sua vocação: pianista, em
Aventuras de Chiquinho, criação de Luis Gomes
Loureiro

ção desaparecida na voragem do
tempo toda uma história que vale
ser narrada às novas gerações que já
encontraram apenas as historietas
em quadrinhos de sucesso incontes-
tável, com seus agressivos heróis e
fantasiosos super-homens, tais como
Tarzã, o Príncipe Valente, Dicky
Tracy, o Fantasma e tantos mais.

No início desse século, ou para
sermos mais preciosos, em 1905, não
existia uma só revista dedicada aos
leitores mirins. Os livros infantis que
os meninos brasileiros liam ou fo-
lheavam eram importados de Portu-
gal e sobretudo da França, onde
avultava por sua grande difusão en-
tre nós a já referida revistinha La
Semaine de Suzette, cuja segura ex-
tração era devida não somente à sua
aprimorada feição gráfica e leitura
amena, levando-se em conta o livre
curso da língua francesa, mas in-
cluindo-se primordialmente, a pre-
sença da heroína central da revista,
a tolinha Bécassinne (nome de um
pássaro), a gorducha menina provin-
ciana, arrancada do fundo de seu
burgo bretão, para servir de "bõn-
ne", na casa requintada de abasta-
dos burgueses parisienses onde viria
a cometer os mais cômicos e ingè-
nuos despautérios.

A época, também tinham certo
trânsito os álbuns de historietas sem
palavras, precursoras das atuais his-
tórias em quadrinhos, nos -quais
pontificavam o bávaro Wilhelm

Busch, com seus dois endiabrados
personagens Max e Moritz, ou os do
seu patrício Oberlander, especializa-
do em historietas em que os heróis
eram animais, verdadeira aula grárl-
ca de história natural, o suíço Toepf-
fer, o animalista francês Benjamin
Rabier com suas histórias sem fim
de animais falantes.

Muito difundido também o ál-
bum onde aparecia a figura do João
Felpudo, versão brasileira do Stru-
wellpeter, nome que significa no foi-
clore germânico "Pedro desgrenha-
do". João Felpudo divertia e espe-
cialmente possuía o mérito de servir
de advertência e exemplo aos meni-
nos pouco afeitos à higiene corporal.

Foi precisamente a 11 de outubro
de 1905 que apareceria o famoso O
Tico-Tico, de propriedade do jorna-
lista e Deputado Bartolomeu de
Souza e Silva, dirigido pelo dese-
nhista Renato de Castro, na suges-
tão do professor Manoel Bonfim, os
quais arregimentaram toda uma
equipe de desenhistas e'caricaturis-
tas, alguns já de renome feito, tais
como o português Ramos Lobão, o
cearense Leonidas Freire (Léo), o
baiano Cícero Valadares que se assi-
nava Dudú, Gil (Charles Lenoir) e já
contando dentre seus colaboradores
efetivos com o insuperável J. Carlos,
que compôs já no primeiro número
verdadeira história em quadrinhos
sob o titulo: Histórias sem palavras.

Álvarus, Kalixto
e Loureiro,
em 1954

Loureiro seria convocado logo
após, para decalcar em papel pelure
(pele de ovo) as historietas de um
desenhista americano que desde o
primeiro número da revista aparecia
(sem assinatura), e onde se narrava
graficamente a história de um endia-
brado menino, no seio da vida fami-
liar acolitado por sua sapeca prima e
um cachorro buldogue, falante.

Tal história era colhida nas pági-
nas do Thé New York Herald e saído
da ponta do lápis do norte-
americano Richard Foulton Out-
cault. O principal personagem deno-
minava-se Buster Brown, que vinha
a ser o sucessor de um desenho do
mesmo autor, o Yellow Kid (o Meni-
no Amarelo), considerado pelos exe-
getas das H. Q. como o pioneiro,
apresentando a singularidade de
trazer as legendas impressas no seu
imenso camisolão de dormir.

Aquele personagem, o Buster
Brown, nada tinha de um menino
apenas peralta, buliçoso e inconse-
quente como os de sua idade. Muito
ao contrário, na história original, ele
era agressivamente contestador,
agressivo e rebelde, e sua transmu-
dação se daria justamente quando,
com a guerra mundial, começariam
as dificuldades de remessa dos origi-
nais, por via marítima, a única exis-
tente então, e veio a ser atribuída a
Loureiro a continuação da mesma
história, mantendo-se os tipos fisi-
cos dos protagonistas.

Porém, Loureiro, homem bom e
compreensivo, passou a manter as
traquinadas dos personagens, ame-
nizando-lhes certa agressividade. Já
então estavam nacionalizadas os no-
mes de Buster Brown, que passou a
ser Chiquinho, e o cachorro Tage, o
Jagunço. Merecedor de reparo é ain-
da o fato de saber-se qúe, com o
tempo, Buster Brown foi tornado
altamente convencional por um obs-
curo desenhista que viera substituir
Outcault, melancolicamente finado
em 1926.

Era o fim também do Chiquinho
americano, enquanto o nosso conti-
nuou impávido na criação de Lourei-
ro e outros mais que o substituíram
até o ano de 1955, e curiosa coinci-
dència, no mês de dezembro tam-
bém desapareceria o velho Loureiro.
Teve o nosso artista o mérito de náo
somente com sua fecunda imagina-
ção nacionalizar e dar compostura
ao personagem da historieta ameri-
cana, como também, o feito extraor-
dinário da inclusão de um novo per-
sonagem, este, realmente criação
sua, o negrinho Benjamim, espécie
do diabo familiar, narrado por Alen-
car. Por sua ação naturalmente des-
velada por seu criador, não raro Ben-
jamin suplantava o próprio Chiqui-
nho.

Curioso é saber-se também ter
sido Benjamin criatura de carne e
osso, e não uma ficção do.artista

imaginoso, pois era ele o "moleque
de recados" da sua casa, tendo apa-
recido pela primeira vez no Tico-
Tico no correr do ano de 1915. Tal foi
o sucesso alcançado pelo Benjamim,
que dentro em pouco, choroso, recla-
mava não ser tão preto assim e que
seu beiço aparecia exageradamente
grosso, e mais, que era apontado por
toda gente como: "olha ali o mole-
que Benjamim", fato que o desgosta-
ra tanto que, um belo dia, desaparer
ceria para não mais voltar. Tão pito-
resco episódio está admiravelmente
relatado por Fragusto, pseudônimo
a encobrir o nome do General-de-
Exército e ex-Ministro do Superior
Tribunal Militar, na página que
compôs, sobre Loureiro, sob o titulo
Loureiro, "pai" do Benjamin, na
edição comemorativa dos 50 anos do
O Tico-Tico.

Deixando sua atividade na im-
prensa, Loureiro Ingressaria a partir
de 1920 no Serviço Foto-
Cartográfico do Exército, onde viria
a se aposentar como chefe em 1952,
época em que foi o único civil a ser
condecorado com a medalha do Me-
rito Militar. Dentre outros méritos,
tinha Loureiro o de ser famoso co-
nhecedor de heráldica militar.

Toda a longa vida de Luis Gomes
Loureiro, o "Loureiro do Tico-Tico",
foi elaborada à semelhança da firme-
za de seu traço e marcada pela sim-
plicidade.

"É POSSÍVEL UM CEGO FOTOGRAFAR O QUE JÁ NÃO VÊ"
Norma Couri

Até 

os oito anos Benízio
apreendeu a luz, as co-
res, as formas, e não lhe
pareceu inteiramente

absurda a idéia de agora, 12 anos
depois, tentar, com uma câmara
fotográfica emprestada, captar a
luz, as cores e as formas que já não
enxerga, nem se sentiu revoltado
como seus companheiros por não
poder ver as imagens captadas por
seu olho cego.

Se uma preocupação teve foi de
que não faltasse nada, de que todas
as pessoas, o mundo, o fundo, esti-
vessem dentro da abertura do dia-
fragma e na velocidade exata, por
isso perguntava com ansiedade ao
fotógrafo e autor da idéia Ricardo
Pimentel, de 23 anos, se estava "tu-
do " ali.

Agora tanto o mundo fotografa-
do pelo cego como o cego fotografa-
do por Ricardo estão prontos para
serem expostos (com legendas em
Brailei as imagens com relevos tá-
teis) talvez na Galeria de Arte do
Espaço Cultural Integrado do Insti-
tuto Benjamin Constant, a espera
apenas de um patrocínio.

A experiência, descrita por Ri-
cardo, um estudante de Engenharia
Naval do Fundão e estagiário nas
aulas de fotografia de Dick Welton,
valeu para transmitir o dia-a-dia de
um cego, o interior" para o exte-
rior" de uma pessoa que não enxer-
ga, a ansiedade da busca da luz
pelas janelas (" a ânsia de poder o
que não podem"), o isolamento pro-
vocado pela cegueira ("as outras
pessoas estão se comuunicando
sempre com o olhar"), a constante
percepção das formas ("no caso do
cego a propriedade vai até onde as
mãos alcançam").

Tudo isso foi captado nos três
meses em que Ricardo freqüentou o
Instituto Benjamim Constant, local
escolhido justamente porque "a vi-
são é um órgão vital, a visão é tudo,
então quis saber como era o mundo
de pessoas fundamentalmente dife-
rentes de mim, eu enxergo, eles
não."

A experiência não parou aí. Veio
a enorme curiosidade, de ambos os
lados em alguns casos, de saber
como pessoas que não têm sensibi-
lidade à luz conseguiriam trabalhar
com material fotossensível.

Nesse caso, como definiu o foto-
grafo Dick Welton, os olhos estão
nas mãos e estas fazendo o que
aqueles náo têm condição de cap-
tar. Assim o cego se dispõe a vencer
uma enorme barreira para comuni-
car um sentimento, "na verdade é a
força da fotografia".

Nem todos se dispuseram a fazer
a experiência, o professor José Be-
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zerra dizendo do seu horror de ser
até fotografado pelos outros, "me
dá um negócio que não sei expli-
car", dona Luzia Vülela Pedras ex-
plicando que só não gosta "porque
não posso ver depois", Sidney de•Souza revelando a angústia de ter
de obedecer a um fotógrafo pedindo"para um cego olhar um ponto nem
sonoro nem luminoso, tentando fa-
zer um cego ver, mandando ele
fixar a ponta do nariz".

E quando o fotógrafo Ricardo foi
correndo mostrar as fotografias que
havia feito, forçando o tato de Sid-
ney, este lhe pareceu um pouco
agressivo, explicando depois: "Foi
para ele não pensar nunca que um
cego poderia ver uma fotografia."

Mas alguns até se anteciparam
ao pedido do fotógrafo, e foi assim,
aliás, que toda a idéia surgiu.

— Primeiro foi o Márcio Men-
donça, de 11 anos, me pediu para
ser retratista mas a professora logo
se antecipou à resposta convencen-
do-o,"meu filho, nós cegos náo po-
demos ser fotógrafos," conta Ri-
cardo. ,

Mas a idéia ficou, por que não
tentar?

Aí foi a vez de Benízio. Náo en-
tendeu muito por que o fotógrafo

Ricardo lhe troxe máquina Insta-
matic de enfoque fixo ("queria ten-
tar com a máquina dele"), mas foi
tateando, pedindo às pessoas para
falar ou emitir algum som o tempo
todo e assim ele se orientou, foto-
grafou carro (o do Ricardo), o dire-
tor do Instituto, o caixa da Cantina,
duas pessoas com flores no meio,
uma árvore de natal, a mesa com
frutas.

E sem nenhuma colaboração
de Ricardo — diz Benízio, orgu-
lhoso.

Ele escolheu.motivo, fundo, en-
quadramento, só ficou triste por
não ter "fotografado tudo", como se
naquela imagem fixada o seu olho
enxergasse aquilo que queria: tudo.

Com enorme abstração, sentido
de direção, firmeza e sabendo exa-
tamente o que queria fotografar,
Benizia fez um trabalho considera-
do surpreendente por Ricardo.

Mas faltou muita coisa — Be-
nizio reclama.

Faltou o resto.
Mas o que seu olho cego "viu"

Benízio está "maluco para ver" e
pergunta todos os detalhes para
Ricardo, "para ver se faltou muito",

Se a exposição encontrar patro-
cinador e local, Ricardo terá con-

O cego tenta
incansavelmente
alcançar a
luz

cluído seu objetivo de mostrar tudo
o que sentiu, "principalmente a
enorme solidão dos cegos" no con-
vivio com essas pessoas capazes de
definir a possibilidade de voltar a
enxergar como "um salto às es-
trelas".

Faria tudo o que qualquer ser
humano me mandasse para recupe-
rar a visão, diz Bezerra, "para exis-
tir nesse mundo o cego tem que ser.
melhor para ser igual, essa vida não
foi feita para cego".

Diz isso uma pessoa que aos 15
anos, atravessando uma rua em
Fortaleza onde morava, deixou de
repente de enxergar. Hoje com 51
anos sabe que teve um descolamen-
to de retina causado pelo trabalho
que exercia desde os nove de idade
numa fábrica de consertos de reló-
gio, lidando com ácidos fortes, cia-
nureto, banhos de níquel, galvano-
plastia, sem usar máscara apropria-
da nem proteção.

Foi um choque terrível, mas
hoje, sem querer dizer que sinto
alegria, prefiro ser cego a não viver.
Quero a vida nem que seja no es-
curo.

Sidney, professor de música no
Instituto, ainda se lembra do temo
cinza do pai quando ele acordou

com aquelas dores terríveis, enco-
lhido na cama, os músculos retidos"e o pai, coitado, me oferecendo
dinheiro para eu esticar as pernas".
Pobre, morando em Piedade, Sid-
ney náo teve muitos recursos —
tinha cinco anos — para o trata-
mento correto do que hoje sabe ter
sido uma congestão. Está casado
com mulher também sem possibili-
dade de ver, tem cinco filhos ("to-
dos enxergam") e seis discos lança-
dos. Tem 41 anos e ainda se lembra
de algumas imagens, "os aviões, os
ônibus, as hortas, o que não vi foi
cinema, náo deu tempo, que tris-
teza".

Luzia Villela Pedras teve glauco-
ma congênita e aos 15 anos só resta-
va mesmo a memória visual de en-
xergar, "a pessoa pensa que está
vendo, mas náo está, é só a lem-
branca do que já viu". O pai, expor-
tador de café, tentou colocá-la no
colégio da irmã de visão normal, o
Sacre Coeur de Jesu — "mas as
freiras não sabiam o que fazer comi-
go". Hoje com 46 anos, já tendo até
estudado nos Estados Unidos, na
Caufómia, se lembra ainda dos na-
vios que via, da árvore, da monta-
nha, da nuvem das bandeiras ("sem
muitos detalhes") dos olhos das
pessoas, das bonecas.

Eles se aueixam dos médicos
que no seu tempo estimulava o
indivíduo com tendência a cegueira
a não forçar a vista, "e hoje é exata-
mente o contrário, estimula-se a
visão para não causar a atrofia do
nervo ótico, da córnea".

Queixam-se ainda do tempo em
que cego não podia ser músico e
ficam felizes por terem vencido ai-
gumas etapas "com a paciência e
perseverança que só um cego, ca-.
paz de esperar três horas na chuva
para alguém atravessá-lo no sinal
das ruas, pode ter".

Algumas dessas etapas foram ul-
trapassadas justamente porque ai-
guém emprestou seus olhos para o
cego estudar mas nunca antes ai-
guém tinha emprestado sua cama-
ra para o cego fotografar. Esta tal-
vez tenha sido a oferta mais para-
doxal (por isso mesmo excitante)
para esse que muitas vezes, como
aconteceu com o menino Obadias,
a conseqüência de viver sem enxer-
gar a luz era ser trancado no quarto
escuro (que diferença?). Porque as
pessoas "de visão" não percebe-
ram, como Ricardo, a ânsia do cego
de buscar claridade nem a feliclda-
de expressada por Benizlo ao des-
cobrir ser capaz de captar a luz.

X
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Iorque — Chama-ae
Roberto De Paula, é brasllei-
ro, vive há 10 anos nos Esta-
dos -Unidos, trabalha em

grandes hospitais como o Mount Sinai e
Q Memorial do Câncer, nesta cidade, e
dedica-se a uma especialidade médica
tão nova quanto importante: a Liaison
Psyohiatry, ou Psiquiatria de Ligação,
destinada a ajudar os pacientes a en-
frentar doenças e cirurgias traumáticas,
de difícil cura ou mesmo incuráveis.

De Paula cita algumas dessas doen-
ças, o câncer, as afecções cardíacas gra-ves. os derrames, as amputações e mes-
mo certos tipos de problemas, como a
asma e as úlceras, ligadas ao stress.

>h— Este tratamento psiquiátrico já é
administrado nos principais hospitais
americanos — diz De Paula. — Sua
denominação se deve ao fato de diferen-
tes especialistas, os psiquiatras de um
lado, os clínicos, os cirurgiões, os onco-
logistas do outro, trabalharem ligados,
em estreita colaboração, ajudando-se
mutuamente nos diferentes estágios da
doença. Adultos, homens e mulheres,
como velhos e crianças já se tèm benefl-
ciado desse tipo de terapêutica nos hos-
pitais da América."*De Paula diz que o importante é ter
em mente que o paciente náo é apenas
um organismo: é sobretudo um ser pen-sánte, emocional, que tem de ser ajuda-
do na luta para se curar ou para ter uma
sobrevida o mais longa possível.De todos, porém o mais comple-
xo é o caso da criança. Isso porque, ao
mesmo tempo em que ela tem de enfren-
tar a doença e o tratamento (no caso do
câncer, por exemplo, tudo é penoso, a
quimioterapia que faz perder o cabelo, a
amputação de um membro, coisas real-
mente assustadoras), ao mesmo tempo
que enfrenta tudo isso, enfim, a criança
está em fase de crescimento físico e
mental, atravessando estágios diversos
de seu relacionamento com os adultos.
O que fazemos é tentar compreender os
dois lados, pais e filhos, funcionando a
Psiquiatria de Ligação como uma espe-
cie de integrador.

O mesmo, segundo De Paula, ocorre
com pacientes adultos, sofrendo de can-
cer, vítimas de enfarte e derrame, doen-
ças que deixam marcas. Muitos, por
exemplo, sbbrevivem com medo de le-
var uma vida sexual normal, necessi-
tando, nesse caso, de orientação psi-
quiátrica.É o caso de uma mulher submeti-
da à cirurgia de amputação de mama ou
útero devido ao câncer, doença freqüen-
temente curável nessas regiões e que no
entanto sempre causa traumas nas pa-

PSIQUIATRIA
DE LIGAÇÃO

UM MODO DE
TORNAR MENOS PENOSAS AS

DOENÇAS GRAVES
BMtrti Schiller

Dr Roberto de Paula: um brasileiro
ajuda os doentes americanos a enfrentar doenças

e cirurgias traumáticas

cientes. Temos de diminuir ao máximo
o Impacto emocional. Ede atuar sempre
junto à paciente e aos seus parentes. No
caso de uma mulher que teve um seio
amputado, é necessário colocar não
apenas ela, mas também o marido a par
de todo o processo da doença. De mes-
ma forma os pais devem compreender o
processo do câncer infantil, ou a esposa
do enfarte em seu marido.

Só no Serviço de Pediatria do Hospi-
tal Memorial do Câncer há três psiquia-
trás de ligação. De Paula é um deles:— Cinqüenta por cento das crianças
que têm câncer, hoje, sâo tratadas a
tempo, podendo sobreviver à doença
Mesmo assim, é natural qüe o terror seja

a tônica de todo o estágio Inicial do
tratamento, um estágio geralmente
traumático. É aí que atua a Psiquiatria
de Ligação.

Esse tipo de tratamento é levado tão
a sério, hoje, nos Estados Unidos, que
nos pacotes de seguro hospitalar já está
incluída a avaliação de custo da parte
física e psiquiátrica cobrada pelos hos-
pitais.

Dé Paula diz que uma doença como o
câncer já está detalhadamente estuda-
da, à luz da Psiquiatria. Estudos feitos
por Elizabeth Kobler Ross, a partir das
chamadas "doenças terminais", mos-
tram que um paciente nesse caso passa
por cinco estágios: li Choque provocado

pelo diagnóstico; 2. Raiva por ter sido
escolhido entre tantos que foram pou-
pados; 3. Negação da doença, períodoem que o paciente afirma náo ter nada e
negligencia o tratamento; 4. Negocia-
ção, quando o paciente recorre a pro-messas, muitos médicos, magia, poçõesmilagrosas, tudo; 5. Aceitação, seguida
de depressão, quando o paciente tenta
aceitar, duramente, com grande esforço,
a realidade, e a reaprender a viver.

Nos Estados Unidos, ao contrário do
que ocorre no Brasil, a ética médica
determina que o paciente seja informa-
do com franqueza sobre sua doença, em
que estágio está, quais as chances de
cura. O que é visto como "cruel" pelamaioria dos brasileiros, é apenas hones-
to, segundo os americanos. Os médicos
acreditam que a pessoa, se além de ter a
doença, é enganada, sofre duas vezes
mais.

Todos têm o direito de saber o quevão enfrentar — diz De Paula. — No
caso do câncer, o paciente não só tem o
choque do diagnóstico como passa pe-Ias quatro fases subseqüentes de quefala Kobler Ross. E mais: após o primei-
ro tratamento, tem de lidar com o temor
de uma recorrência, da metástase. Tem-
se de ser sempre honesto com ele.

De Paula diz que, em 35% dos casos,
os pacientes que deixam o hospital,-
logo após o primeiro tratamento, negli-
genciam. Se lhes é recomendado tomar
antibiótico durante 10 dias, param no
quinto, dizem que já estão curados, fo-
gem do médico. É a negação. O psiquia-
tra brasileiro diz ser espantoso o nume-
ro de pacientes que regridem justamen-
te por não seguirem orientação médica.

—, No caso dos doentes que têm de
enfrentar o pior — diz ele — os estudos
de Kobler Ross são também preciosos.
É notável a ajuda que se pode dar aos
parentes e sobretudo ao próprio pacien-
te, no sentido de fazê-lo enfrentar o fim
sem medo.

Nos hospitais americanos, a opção é
do paciente. Ele pode contar com a
ajuda de um padre, de um assistente
social ou da equipe de Psiquiatria de
Ligação.

Adramaticidadedeumdiagnósti-
co de câncer é tal que pode destruir uma
família.

De Paula, que não pretende voltar ao
Brasil tão cedo, pelo menos para prati-
car a Medicina, acredita firmemente na
eficácia dessa ligação da Psiquiatria
com as outras especialidades, dentro do
processo de funcionamento dos hospi-
tais americanos. É melhor para todos,
pacientes, parentes e até mesmo para os
próprios oncologistas, também atingi-
dos pela dramática rotina de seu tra-
balho.

José Neumanne Pinto
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PAULO — O pianista e can-
tor Dick Farney acaba de lançar
um disco (Noite, Som da Gente),
mas Já está tentando reunir um

repertório de músicas brasileiras para seu
próprio lançamento. Enfrenta, porém,
uma dificuldade: "Não há mais quem com-
ponha canções românticas para meu estilo
como' faziam Braguinha, Jair Amorim-
José Maria de Abreu e outros, nos anos
40."

Quem quiser habilitar-se, saiba que náo
será tarefa fácil. Em quatro décadas de
carreira, Dick Farney habituou-se a lançar
sucessos eternos que são pedidos há pelo
menos 30 anos, insistentemente, por um
público fiel e devotado: Copacabana, Uma
Loura, Teresa da Praia, Marina, apenas
para dar os exemplos mais conhecidos. E o
artista acha que o espirito responsável por
músicas assim, românticas, curtas, "com
principio, meio e fim como os bons temas
de Jazz e a boa música cantada norte-
americana", perdeu-se, "desde que o rock
sepultou a bossa-nova."

Ele não é de desistir. Por isso, já enco-
mendou algumas músicas a seu amigo
Walter Santos, vai entrar em contato com
Tom Jobim "e pedir, pelos menos, duas
músicas", quer tirar Luís Bonfá da toca
Ceie passa seis meses no Estados Unidos e
seis meses escondido em alguma praia") e
está lutando para ter alguma canção inédi-
ta de Billy Blanco, outro dos velhos tem-
pos, capaz de fazer ressurgir a velha chama
do romantismo.

Brasileiro é romântico pra burro.
Mas, desde que a bossa-nova acabou, nâo
tem havido reposição de compositores ca-
pazes de tecer uma boa linha melódica e
produzir algo- simples e bonito, para o
público cantar. Os compositores que surgi-
ram depois fazem músicas pobres e nelas
põem letras longas que parecem discursos
ou manifestos.

. Por isso mesmo, Dick Farney jamais
teve a tentação de pedir alguma música a
algum compositor da nova safra. Além
disso, ele não vê Braguinha há muito tem-
po e Jair Amorim tem composto apenas
sambas-canções abolerados, em dupla
com Evaldo Gouvea, desde que José Maria
de Abreu morreu.

Dick Farney, que se diz um homem feliz
e realizado, na bela chácara em que mora,
às margens da represa de Guarapiranga,
em Sáo Paulo, considera-se um artista
desiludido. Mesmo com o enorme sucesso
que fez no Petronius, restaurante do Cae-
ãqts Park, há três meses, no Rio, e de ter
recebido, semana passada, o comovido
abraço de Lucho Gatica e Cauby Peixoto,
num show em que havia até gente de pé na
Boate 150, em São Paulo, um dia depois do
lançamento de seu último LP.

Estou desiludido porque, quando ga-
roto, habituei-me a ver a geração de Noel
Rosa e Custódio Mesquita compondo be-
Ias canções, muito espontâneas, batucan-
do numa caixa de fósforo e escrevendo em
guardanapos de papel. Naquele tempo não
havia bolinha e eu, ainda com o uniforme
de coíégio, não perdia uma boca da noite
no Café Nice para ver aqueles grandes
compositores. Depois, homem formado e
artista profissional, criei meu estilo, minha
própria personalidade musical, e os com-
positores Dassaram a compor temas paraesse estilo. Quando eu ia fazer um 78 RPM,
pedia uma música para José Maria de
Abreu e Jair Amorim e 15 dias depois a
música estava pronta e na conta certa
para eu gravar. Hoje não há mais isso.

Mas Dick Farney não está desiludido
com os rumos que sua própria carreira
tomou. Afinal, ele mesmo considera Noite
seu melhor disco, em termos de atuação
pianlstica ("Sou muito mais músico do
que cantor") e em termos de qualidade do
som.

PROCURA-SE
UM COMPOSITOR

ROMÂNTICO PARA
A VOZ

DE DICK FARNEY
liili
lllilifi
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Dick Farney, um novo disco jazzístico, mas já pensando em
outro, romântico

Com este disco me encontrei, porque
tive liberdade para fazer o trabalho que
quis sem qualquer interferência de produ-
tor. Escolhi o repertório, os músicos, fiz os
arranjos, entrei no estúdio e gravei o que
quis. O clima foi táo bom que gravei o
disco em apenas dois dias, quando há
artista aí que passa meses gravando um só
LP. Optei por gravar um disco contendo
num lado temas de jazz e noutro apenas
músicas cantadas norte-americanas, por-
que nunca tive oportunidade de fazer isso
antes, pois as gravadoras geralmente exi-
gem música popular brasileira, porque dá
sempre "certo comercialmente, pelo menos
no meu caso.

Mas, aos 60 anos de idade, o lançador
Internacional de um tema clássico da mú-
sica norte-americana, Tenderly, náo tinha
mais paciência para seguir os ditames
comerciais da moda nas grandes gravado-
ras. Explica:

Hoje a televisão só fala em mulher
grávida. Então, tinha de arrumar uma
música sobre mulher grávida para gravar.
Saiu ai uma novela sobre gêmeos. Alguém
fabricaria um tema sobre gêmeos. Etc, Etc.

No próximo disco, depois da pausa para
gravar Autumn in New York ou Green
Dolphin Street, dois dos temas de Noite,
Dick Farney quer fazer um LP em que,
atendendo ao público que o ouve cantar
sempre em boates ou teatros, regrave Ae-
romoça, "um grande sucesso de minha
carreira, uma música faceira e brejeira de
Billy Blanco".

Gosto de gravar è de me apresentar
em público, porque não tenho mais pa-
ciência para televisão. Quando eu vim
para São Paulo, em 1958, a convite da TV

Record, a televisão era uma coisa diferen-
te: eu ensaiava uma semana para fazer um
número no programa, acompanhado pela
orquestra de Simonetti. A apresentação
era ao vivo e havia marcações de giz para
que náo houvesse falhas na iluminação. O
som era caprichado e a apresentação hon-
rava um artista. Hoje é tudo naquela base:"Vamos apresentar e acabamos de ouvir."

. O artista nem aparece. Um dia desses,
gravei quatro números para o Fantástico e
foram dois para o ar. Eu acho engraçado
esses produtores de televisão que chegam
para mim e dizem: "Dick, vamos gravar
jazz e música brasileira. Você tem três
minutos." Ora; três minutos nâo dá nem
para esquentar.

O carioca Farnésio Dutra e Silva, que
aprendeu a tocar piano clássico e morou
nos Estados Unidos onde se tornou amigo
e influenciado direto ("meu toque é jazzís-
tico, é norte-americano") de pianista como
Dave Brubeck e Nat King Cole, prefere
ouvir rádio. E no rádio sente que seu
trabalho não foi vão.

— Eu era pianista da orquestra de Car-
los Machado, no Cassino da Urca, nos anos
40, e náo me aventurava a cantar, porque
naquele tempo só fazia sucesso seresteiro
quem tivesse um vozeirão. Mas eu via
aqueles filmes de Bing Crosby e queria
repetir aquelas canções que ele sussurrava
ao ouvido da namorada. Depois ouvia
Frank Sinatra e sabia que o caminho era
aquele.

Até que o guitarrista Oscar Belandi fez
uma música, Ela Foi Embora, especial-
mente para seu estilo sussurrante. O su-
cesso da música puxou outros sucessos. E
seu estilo sussurrante, romântico, como o

de Lúcio Alves e Johnny Alf, seus contem-
porâneos, foram decisivos na formação da
bossa nova.

Os críticos não gostaram, mas o público
adorou o novo estilo. Gostou tanto que,
quando foi lançar seu disco Noite no 150,
Dick Farney, com seu mesmo jeito de galã
(que foi nos anos 40 e 50, como seu irmão,
Cyll Farney), não se aventurou a colocar
mais de três temas do novo LP no show. E
cantou de novo os velhos sucessos. Ao
terceiro número, já havia gente pedindo
Uma Loura, sucesso previsto para o fim do
espetáculo.

Não sei a que atribuir isso. Mas eu
gosto muito de ter servido como fundo
musical para várias gerações. Tenho mui-
tos fãs homens. Eles namoraram, noiva-
ram, casaram e brigaram ao som de minha
música. Seus filhos também. Sinto orgulho
quando ouço alguém me dizer isso. Além
disso, sempre fui muito respeitador. Quan-
do canto numa boate, não me dirijo direta-
mente à mulher. Minha voz serve apenas
de fundo para que o homem envolva sua
namorada, noiva ou esposa num clima de
romance.

Dick Farney sabe que seu estilo é único
e orgulha-se ter um público que vai à loja
de discos e pede seu último lançamento
para ouvir em casa.

—- Isso é sinal de que tenho personalida-
de estética. Náo é preciso ouvir o disco,
pois já sabem que meu estilo não muda, é
linear. É assim que faço quando saem
discos de meus ídolos: Frank Sinatra, Blng
Crosby, EUa Fitzgerald, Tony Bennett, Os-
car Petereon, Erroll Garner, Ray Brown.
No Brasil sáo raros os que podeni se orgu-
lhar disso. Citaria Tito Madi, Lúcio Alves,
Johnny Alf, Claudete Soares, Doris Mon-
teiro, João Gilberto e Emfllo Santiago.

Emílio Santiago é o cantor preferido de
Dick Farney entre todos da nova geração.
É o único cantor brasileiro que ele se
aventuraria a recomendar no exterior, mas
também é capaz de apostar um bom di-
nheiro garantindo que ninguém, em grava-
dora alguma, jamais terá idéia idêntica:"Eles estão interessados é na cafonice,
filho".As gravadoras queixam-se da crise do
mercado fonográfico, mas não podem mes-
mo vender discos, tantos são os discos de
baixa qualidade que lançam no mercado.
A música popular brasileira tem tantos
estilos, hoje, que se tomou praticamente
indefinível. Se alguém me perguntar qual
o estilo da MPB, eu devolvo a pergunta. E
se alguém conseguisse me responder, eu
anotaria no meu cadernlnho. Aqui há tan-
tos estilos que me arriscaria a dizer que
são mais numerosos do que os existentes
na música dos Estados Unidos, com um
mercado muito maior, e da Europa, juntos.
Isso é um absurdo total e reflete-se diária-
mente no que a gente ouve no rádio.

Do que se ouve no rádio, Dick Farney
pouco salva. Não conhece Emílio Santiago
pessoalmente, mas sente em seu estilo
uma espécie de continuação da personali-
dade musical que ele mesmo forjou, ten-
tando transferir para o canto a experiência
que ia tendo como pianista clássico e de
jazz.

Personalidade musical é uma coisa
importante, filho. O importante é o som
Quando João Gilberto dá um concerto em
Nova Iorque, há músicos de jazz do primei-
ro time na platéia. A bossa-nova fez suces-
so nos Estados Unidos, por causa da bati-
da, do ritmo, mas principalmente por cau-
sa da harmonia, dos acordes modernos,
modernos para sempre. Hoje a bossa nova
não existe mais no Brasil. Mas náo há um
filme norte-americano que náo tenha bos-
sa nova na trilha sonora. Ligue a televisão.
Você ouvirá bossa nova em Kojak, em
Bareta, no Homem de Seis Milhões de
Dólares. Mas, no Brasil, deixaram a bossa
nova morrer.

José Carlos Oliveira
FOLHETIM DE VERÃO - 9

EM BUSCA DE
STEVENSON •

NA 

manhã seguinte, uma quarta-feira bru-
talmente aquecida por um sol que, expul-
so do Verão por cinco dias, durante os
quais tombara na cidade um-", chuvarada
tão refrescante tão destruidora, reapare-

cia disposto a vingar-se dos habitantes de Santo
Flechado — que, todavia, náo têm o mínimo poder de
decisão no plano dos cataclismos atmosféricos — o.
Sol, do qual desde o Eclesiastas dizemos que também'
se levanta, mas esquecemos que também se deita no
seu Ocaso, e nós também nos deitaremos na noite donosso aniquilamento — dentro da qual, ao longo do
qual, ou após a qual, cheios de esperança ou roídos
de pavor, esperamos que algo melhor suceda aonosso espirito — nem que seja um reencontro murmu-
rante com nossos entes queridos que daqui já se
foram, e também — será pedir muito? — a reconcilia-
ção em dimensão transcendente com os inimigos queaqui fazemos involuntariamente; nessa manhã bati-da de uma luz táo vivida que se poderia colher com amão as fagulhas desferidas por seus reflexos nos
vidros e latarias — na infância, à noitinha, colhíamos
assim os pirilampos, lembram-se?, e éramos senso-rialmente alegres, não espiritualmente felizes, aocontrário do que alardeiam os teóricos de uma infân-
cia universalmente feliz, desde que considerada re-trospectivamente; às 11 horas da manhã, o Autor
apresentou-se no Departamento de Autópsia, tendo àtapeia um crachá, fornecido pela Administração, quelhe dava o direito de acompanhar pessoalmente asatividades específicas dos médicos-legistas.

O Autor estava emocionado. Ia penetrar num doscenários reais do seu Folhetim de Verão — cenário
que transpusera literariamente, elevando-o à câtego-ria de símile, se bem que poderia ser um simulacro,
como tantas vezes acontece quando náo somos (ecertamente o Autor não o era) um artista dotado declarividència. De pronto, reconheceu o banco comencosto, do tipo encontradiço nas praças, onde o DrStevenson e sua assistente-substituta, Miriam Mara-
vilha, estiveram algum tempo sentados no primeirocapítulo. Reconheceu o banco no corredor. Era demadeira pintada de verde e estava um tanto desças-
cado. O Autor decidiu que, nem que fosse na ficção,trataria de lhe dar uma nova demâo de tinta, afim detorná-lo mais apresentável. Estava também avalian-do a possibilidade de trocá-lo por algo mais macio —
pois era um banco desconfortável; poderia colocar
em seu lugar uma poltrona acolchoada, revestida de
velado vermelho-desgastado, e não esqueceria umcinzeiro alio e redondo como um troféu esportivo,
para evitar que o Dr Stevenson continuasse jogandono chão, esmagando-os com o pé, os cigarros quefumava um atrás do outro. Enfim, faria uns retoques
no corredor, sem alterar as circunstâncias psicológi-cas do relato.

Estava de pé em frente à porta da Sala de Autópsia
e eram llh da manhã. Supôs que nesse momento a
porta se abriria. No entanto, a porta nâo se abriu,mas em compensação uma voz de mulher, soando às
suas costas, chamou-o pelo nome.Sr Autor? O Senhor é o Autor?

O Autor virou-se, dando as costas à porta fechada,e se viu diante de uma jovem mulher de olhos negros,com laivos de café torrado, reconhecendo nela ime-diatamente a Dra Miriam Maravilha.
—Sim, sou o Autor — disse ele. — Ea senhorita...—Senhora — corrigiu Miriam. — Meu marido édeputado, estamos casados há seis anos e temos dois

fühinhos adoráveis.
— Hoje à noite, tomarei nota desses detalhes, comos quais enriquecerei a sua ficha de personagem —

prometeu o Autor.
Ê sempre bom, de vez em quando, parar desonhar e ver se o mundo real confere com a contrafa-

çáo que estamos construindo, náo é verdade? —
sentenciou Miriam, mostrando-se a um só tempo
douta em literatura, filosofia e ética do trabalho. OAutor jamais poderia té-la imaginado assim.-

E o Dr. Stevenson? — perguntou.O Dr. Stevenson náo vem hoje. Mandou dizer queacordou indisposto. Na verdade, ele me parece abor-recido com o senhor.
Ê lamentável — queixou-se o Autor. — Mas não

creio que tenha sido grosseiro, ou coisa parecida...
Nâo se trata de grosseria — explicou Miriam —

Náo posso falar pelo Dr. Stevenson, um adulto res-
ponsável que sabe lutar pelos seus direitos, mas posso
falar por mim, e sinceramente, Sr. Autor, náo gosteidaquele trecho onde o senhor se refere ao meu paicomo ladrão de jóias...

¦ — Aías ele não é o célebre ladrão das jóias da não
menos célebre estrela de Hollywood?

Isso dizem os maliciosos. O senhor ficou decontar a história inteira, no final do capítulo, masmudou de assunto no capítulo seguinte, deixando osleitores em suspenso.
Mas eu posso a qualquer momento abrir um

flash-back e relatar toda a história.
Faça isso. Ê um favor que lhe peço.A propósito... Se o Dr. Stevenson está doente, ouse declara adoentado, eu poderia acreditar que isso éverdade, e neste caso seria bastante plausível quefosse visitá-lo. A senhorita... A senhora náo gostariade me acompanhar?
Infelizmeiite, tenho algumas autópsias afazer. Osenhor pode tentar. O Dr. Stevenson é homem educa-do; ele nunca lhe bateria a porta na cara...
Pois vamos lá — disse resoluto o Autor — Vamos

visitar o Dr. Stevenson em sua casa, numa tentativa
amistosa de aparar as arestar que dificultam as
nossas relações sui-generis, de Autor versus perso-nagem...

Quarenta e cinco minutos depois, tocou a campai-nha no apartamento do Dr. Stevenson.
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CONSTRUTORAS
PROMOVERAM
FESTAS DE NATAL
IMITAR 

a dupla Milionário e Zé Rico ou recitar
versos do tipo "um acidente tão de repente, acaba

com toda a alegria da gente / é nessas horas que a gente
vê que não vale nada o dinheiro que a gente tem" foram
algumas das atrações das festas natalinas promovidas
pela Servenco entre os seus operários este ano. Outra
empresa, a João Fortes, promoveu domingo passado no
Campo do América um grande show musical com a
presença de Luiz Gonzaga, o Lua, além da chamada
prata da casa que interpretou algumas músicas antes do
sanfoneiro.

As festas promovidas nos próprios canteiros de obras
da Servenco e a da João Fortes fazem parte do trabalho
realizado pelo serviço social das duas empresas da
construção civil que estão mais atentas aos seus opera-
rios — um contingente de mão-de-obra barata, nâo
especializada e de alta rotatividade.

O serviço social da Servenco organiza comissões nos
próprios canteiros de obras onde a primeira providência
è detectar as necessidades básicas desse setor tão caren-
te: orientar sobre os direitos em relação ao INPS, como
legalizar a companheira para que ela receba os benefl-
cios e posteriormente estimular a profissionalização,
realizando testes para identificar a potencialidade de
cada um, encaminhar para cursos no Senal etc.

Na parte de lazer — e que aí também entraria como
feitor de socialização pois a rotatividade é grande e o
tempo de trabalho junto com as mesmas pessoas é curto
— a Servenco promove festas juninas e natalinas a partir
do que os próprios operários pedem Gincanas com
quedas de braço, corrida no saco, o melhor cantor ou
imitador, o mais ágil dançarino sáo as brincadeiras mais
pedidas, e geralmente precedidas por uma feijoada.
Como presentes, eles preferem que sejam muitos de
menor valor para que o máximo de pessoas sejam
sorteados. A Servenco este ano passou também um filme
sobre o Natal emprestado pela Embaixada canadense.

A João Fortes — também dentro do espirito de
identificar os maiores problemas desse grupo — realizou
no ano passado uma pesquisa entre 666 de seus opera-
rios. Alguns resultados: dos pesquisados 36,3% tinham
entre 21 e 25 anos, 54,2% solteiros e 56,2% sem filhos. A
origem de 81,4% é do Nordeste (sendo que 44,7% da
Paraíba) e 56,3% costuma visitar a terra de origem; em
dezembro ou janeiro (35,2%). E 44,7% tèm entre seis a 10
irmãos.

A maioria é servente (48,3%) e a função anterior mais
comum é a de lavrador (45,8%). O tempo máximo de
permanência numa firma é de um a três anos (43,2%)
seguidos de menos de um ano (37,7%). Quase metade já
sofreu acidente de trabalho (41,5%) e 80,2% tem interesse
em freqüentar algum curso.

HELMUT SCHMIDT
TOCA MOZART

LONDRES 
— o Chanceler da Alemanha Ocidental, Helmut

Schmidt, gravou o Concerto Para Dois Pianos, de Mozart,
com a Orquestra Filarmônica de Londres, para Uns beneficentes.
8chmidt declarou à BBC que a experiência para ele foi "emocio-
nante", embora, acrescentou, "talvez não tenha sido. demasiada-
mente emocionante para a orquestra."

Uma parte da gravação foi transmitida pela televisão da
BBC, juntamente com uma rápida entrevista no principal noti-
clário da noite. O concerto, que Schmidt interpretou junto com o
pianista alemão Justin Frantz, foi gravado pela BBC.

BRASILEIROS"AQUECEM"
O INVERNO FRANCÊS
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Arlette Chabrol

PARIS 
— Para melhor

se proteger contra a
atmosfera glaclal e cheia
de neve do inverno euro-
peu, os parisienses se entu-
siasmam com o samba.
Em todos os lugares, nos
corredores do metrô, nos
muros da cidade, são mui-
tos os cartazes de um gran-
de show, denominado Bra-
sil Tropical, com, muitas
mulatas e passistas. Pro-

LOGOGRIFO

gramado para Opera-
Comique para dois meses,
o espetáculo tem casa
cheia todas as noites.

Outra brasileira que faz
sucesso é Nazaré Pereira,
cantora que há dois anos
vem construindo boa repu-
tação na França. Desde o
dia 15, ela aparece tam-
bém nos cartazes da cida-
de, que noticiam sua apre-
sentação no Bobino, o
maior music hall da Rive
Gaúche.
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PROBLEMA N° 878
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1. adiamento (11)
2. aquele que defende (8)
3. ato de desensinar (9)
4. autoridade (7)
5. cansado (7)

6. composto de dois segmen-
tos (6)

7. entorpecido (8)
8. exato (8)
9. expor com precisão (7)

10. falta de merecimento (8)
11. imperfeição (7)
12. interiormente (6)
13. íntegro (7)
14. monstruoso (8)
15. proibido ($)

16. que sofreu distensão (8)
17. que tem duas bocas (7)
18. que tem forma irregular (7)
19. que tem muitos dias (5)
20. rouquidão (8) ¦

Palavra chave: 15 Letras
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Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado vocábulo,
cujas consoantes já estão inscritas no quadro acima. Ao lado, à direita,
é dada uma relação de vinte conceitos, devendo ser encontrado um
sinônimo para cada um, com o número de letras entre parênteses e
todos começados pela letra inicial da palavra-chave. As letras de todos
os sinônimos estão no termo encoberto e respeitando-se as letras
repetidas. B
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JIM DAVIS

GOLEIRA FOI A MAIOR
INVENÇÃO OO SÉCULO.
DEPOIS DO SANDUÍ-che de presunto. .

naturalmente!
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MUPPETS JIM HENSON

Soluções do problema n° 877: Palavra-chave. IGNORAM TISMO
Parciais: inato; insano; ingrato; intriga; irina; inanir; ignaro; imagino-
so; imago; ignoto; imoto; imigo; ínsito; intonso; Itria; istmo; ironia;
instar; imitar; insônia..

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — tornar imprestável
para o desempenho de alguma função;

¦ fazer perder ocrédito; 9 — entre os hindus
do Malabar, militar nobre (pi.); casta ou
classe do Malabar. especialmente dedicado
ao uso das armas, que constituía a tropa
dos rajas malabares; 10 — na antiga músi-
ca da Grécia, o processo empregado, na
falta de diaoasão, para determinar a altura
absoluta em que se localizava, na escala, o
sistema que ia ser adotado; 12 — o tempo
de duração do cargo de diretor; 14 —
repetição de palavras no começo de versos
ou de frases seguidas (pi.); 15 — corja de
ladrões; 16 — medida grega de compri-
mento; 17 — símbolo de glucínio; 18 —
(mit. escandinava) deusa protetora dos con-
tratos, punia os amantes sem fé; 20 —
intervalo de oito graus entre duas notas do
mesmo nome, ascendente ou descenden-
temente, e que corresponde a uma razão
entre as respectivas freqüências igual a
2,i.e., a oitava justa superior de um som é
produzida por um número de vibrações que
é exatamente, o dobro do som fundamen-
tal; 22 — qualquer curva plana fechada,
duas vezes derivável. cuno vector curvatura
esteja sempre dirigido para seu interior; 25
— cada um dos princípios sutis ou semima-

teriais que interferem nos fenômenos vi-
tais; 26 — moléstia dos algodoeiros, causa-
da pela lagarta-rosada, que estraga o algo-
dâo nas cápsulas (pi. ); 27 — parte do
diálogo dita por um dos interlocutores;
aquilo que se exprime por palavras; 29 —

proferir discursos; 30 — massa que forma
um alimento depois de mastigado e irtv-
pregnado de saliva, na ocasião em que,
ajustado na parte superior da llgua, vai
penetrar na faringe pela degluticação (pi.);
bolas de barro cozido que fazem peso no
fundo da rede de pescar.

VERTICAIS — 1 — indigno, vergonhoso, 2
. — jogar as cartas dum só naipe; 3 —

indivíduo que troca do partido ou de idéias,
de acordo com as conveniências próprias;
4 — área central, coberta de areia, nos
antigos circos romanos, onde combatiam
os gladiadores e as feras; 5 — estado
patológico caracterizado por um sonho pro-
fundo e continuo no qual as funções da vida
estão de tal modo'atenuadas que parecem
suspensas; 6 — igualdade das folhas dum
ramo; 7 — perfume indiano à base de óleo
de pétalas de flores, principalmente rosas;
8 — ferro constituído 

"por um disco de latào
que gira num cabo longo, para apoiar no

ombro, e o qual tem o bordo gravado, para
estampar frisos ou omatos repetidos; agru-
pamento heterogêneo de pessoas; 11 —
ato de o cao estacar, agachando-se, quando
pressente a caça; 13 — medite profunda-
mente; rumine; 18 — mesa de bambu
sobre o qual se colocava o peixe trazido da
pescaria, e onde ele permanecia ao relento
até o dia seguinte; 19 — ornato oval, e em
particular a moldura arredondada e oval que
guamece uma cornija; 21 — montículo,
proeminência; 23 — relembrar; 24 — larei-
ra; 28 — protagonista. Léxico* utilizados:
Morai*; Melhoramento*; Aurélio e Casa-
nova*.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — endodermas; dar; outo-
no; isabel; dor; tamara; erg; olas; lolío; ra;
toira; irritando; ato; aaru; latas; tsin; co-
seno; os.

VERTICAIS — editorial; nasalar; drama;
doer; eulalia; rt; modeladas; anori; sorgos;
bastitas; ornato; otose; rato; orio; uns; ac.

Correspondência para: Rua das Palmei-
ras, 57 ap. 4 Botafogo — CEP 22.270.
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ÁRIES — 21/3 a 20/4
Este dia se iniciará para o ariano sob a influência de
Marte, seu regente natural, lhe dando favorabilidade
para o desempenho de suas ocupações rotineiras. Se
profissional de alguma atividade regida pelo seu signo
você terá oportunidade de se destacar e ampliar seus
conhecimentos. Clima de harmonia e boa disposição
para o trato doméstico e amoroso. Saúde em boa fase.

TOURO — 21/4 a 20/5
.ii.

Um posicionamento acentuadamente dasfavorável pa-
ra o taurino, nesta segunda-feira, o aconselha a agir
com cautela no trato de assuntos profissionais. Clima
de inconstância financeira, com riscos em aplicações
feitas de forma apressada e insegura. Momento de
afirmação em termos pessoais. Indicações não muito
favoráveis para o relacionamento doméstico e senti-
mental. Saúde instável.

GÊMEOS — 21/5 o 20/6

Uma das características ou dote pessoal do geminiano
é a organização e o sentido de liderança que hoje

poderão sofrer duro revés se você não se colocar em
posição mais conciliadora diante das exigências feitas
em seu ambiente de trabalho. Mesmo nesse clima
você, que mantém constante busca da perfeição, terá
condições de obter bons resultados em suas iniciati-
vas. Saúde delicada.

,- I

CÂNCER — 21/6 o 21/7

Momentos de confiança e boa disposição deverão¦•
marcar este seu dia sem indicações de maior monta.
Todos os aspectos ligados a sua profissão e os que se
relacionem com. dinheiro, ganhos e investimentos,
estarão posicionados de forma neutra mas que você

poderá facilmente moldar a seu contento. Não se
deixe abater por pequenos desentendimentos no
campo afetivo. Saúde com problemas gástricos.

LEÃO — 22/7 a 22/8

Ainda persistem as indicações de favorabilidade para o
leonino em relação ao trato pessoal, contrastando com
um clima adverso no que se relaciona a dinheiro,

principalmente financiamentos. Dividido entre esses
dois parâmetros, você deve procurar o exercício de
atividades que lhe reproduzam as condições ideais e
recompensadoras de seus sonhos. Período de alhea-
mento quanto ao amor. Saúde neutra.

VIRGEM — 23/8 a 22/9

Em aspectos predominantemente neutros, o virginia-
no terá uma boa oportunidade para demonstrar seu
interesse por assuntos e fatos de natureza social ou
humana. Sua bondade e sentimentos nobres transpa-
recerão em suas iniciativas, gerando-lhe notável senso
de satisfação interior. Clima de apoio e harmonia em
relação ao trato doméstico. Alegria no relacionamento
íntimo. Saúde boa.

LIBRA — 23/9 a 22/10

Diante de quadro novo e um tanto insuspeito em seu.
ambiente de trabalho, coloque em ação sua capacida-
de analítica e impessoal de julgamento, procurando
tirar dessas novas condições o melhor proveito possi-
vel. Dia marcado pela presença de indicações muito
acentuadas para seus contatos pessoais. Você poderá
contar com viagens e alegria nesses encontros. Me-
lhores condições para sua saúde.

ESCORPIÃO — 23/10 a 21/>1

Hoje, você conta com a boa influência de Marte seu
regente natural, dando-lhe boa disposição em sua
carta astrológica para os assuntos financeiros, profis-
sionais e de natureza pessoal, desde que não estejam
ligados a disputas judiciais. Risco de desentendimen-
to. Procure não se expor e evite confrontos desneces-
sários e improdutivos. Intranqüilidade amorosa. Cuide
de sua saúde.

SAGITÁRIO — 22/11 a 21/12

Esta segunda-feira traz para o sagitariano comerciante,
ou para o nativo que esteja em busca de uma'
associação para fins mercantis, momentos de grande
favorabilidade. Você poderá levar avante os seus

planos com grande chance de êxito. Acerto em
decisões ligadas a sua profissão. Evite mostrar-se
falsamente alegre, buscando uma vivência sincera e
honesta com as pessoas íntimas. Saúde boa.

CAPRICÓRNIO — 22/12 a 20/1

Dia marcado por contraditórias indicações astrológicas

para o capricorniano. Pela manhã você terá desfavora-,
bilidade para o trato com militares, assuntos profissio-
nais e financeiros. Procure alterar seu estado de ânimo
com otimismo e perseverança. À tarde você terá boas
indicações para especulações com imóveis ou terras.
Aspectos de harmonia em termos afetivos. Saúde em
fase regular.

AQUÁRIO— 21/1 a 19/2

A passagem da Lua pelo seu mapa astrológico, hoje às
15h19m, lhe dará grande favorabilidade em novas
associações e a criação de novas empresas e entida-
des com finalidades lucrativas, onde você. poderá
destacar-se por sua capacidade de trabalho. Procure
vencer seu pessimismo com entusiasmo pelos mo-
mentos positivos. Apoio e compreensão das pessoas
intimas. Ternura. Saúde sem alteração.

PEIXES — 20/2 a 20/3

Influenciado de forma neutra e com a presença de
fatores agravantes de conflitos e disputas, o pisciano
poderá mostrar-se hoje extremamente sensível, com
reações bruscas e violentas e estímulos em seu
ambiente de trabalho. Procure controlar-se e buscar
um comportamento mais racional e tolerante. Boas
indicações para o relacionamento doméstico e amoro-
so. Positividade para sua saúde.
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ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA

ESTRELA DE BELÉM (II)
UMA TRÍPLICE CONJUNÇÃO
DE PLANETAS?

CADERNO B — 9
Fotos di Mario Hol.no Alm.ido

Ronaldo Rogério
de Freitas Mourão

Astrônomo do ObwvaMrlô Nadonal

EM 

10 de outubro
de 1604, Brunows-
ki, aluno de Ke-
píer, descobriu
uma estrela su-

pernova na constelação de
Oflúco (SN1604 Oflúco). Seu
brilho máximo, segundo as
estimativas da época, foi
equivalente ao dos planetas
Júpiter e Vênus. Em fins de
março de 1605, após sete me-
ses durante os quais apre-
sentou algumas oscilações
de brilho, essa estrela dei-
xou de ser visível.

O aparecimento desse no-
vo objeto celeste motivou ao
nosso grande astrônomo a
redação, em 1606, de quatro
opúsculos: I — Sobre a es-
trela nova no pé do Serpen-
tário; II — Sobre uma estre-
Ia de terceira magnitude no
Cisne; m — Sobre a estrela
nova do pé do Serpentario
(continuação); IV — Sobre o
verdadeiro ano notálico de
Jesus Cristo, o nosso Sal-
vador.

O surgimento da estrela
nova foi antecedido em 17 de
dezembro de 1603 por um
belo e raro- fenômeno de
grande Importância astroló-
gica: a conjunção tríplice
dos planetas Júpiter e Sa-
turno, que além de ter fasci-
nado a mente mística de Ke-
píer, lhe sugeriu a idéia de
que a Estreia de Belém esti-
vesse relacionada com uma
conjunção análoga. De fato,
após longos cálculos, Kepler
concluiu que no ano 748, de
Roma, ou seja, no ano 6 an-
tes de Cristo, ocorreu um
fenômeno astronômico se-
mèlhante, que poderia ter
anunciado o aparecimento
da Estrela.

Mais tarde, ao prever a
conjunção tríplice de Júpi-
ter e Saturno para o ano
1623, Kepler relançou a hl-
pótese de que uma conjun-
çào idêntica, ocorrida no
ano 6 a.C. poderia ter sido o
sinal luminoso . assinalado
pelos Reis Magos, quando
do nascimento de Cristo.

Uma eonjunção tríplice
não é, como a princípio suge-
re o nome, uma aproxima-
ção de três planetas, mas a
sucessão de três conjunções
de dois planetas num curto
período. Durante a conjun-
çào de dois astros, as suas
coordenadas celestes atin-
gem valores quase idênticos
num determinado instante.
Numa linguagem popular
poderíamos dizer que a con-
junção é a aproximação apa-
rente de dois astros.

As conjunções tiveram na
Antigüidade uma grande in-
üuência sobre as mentes pri-
mitivas. Acreditava-se que

llptNsI^

tais aproximações conjuga-
vam as forças astrológicas
especificas de cada astro.

Para Kepler, a grande con-
junção não substituiu na
realidade a Estrela dos Ma-
gos, como lhe atribuem vá-
rios autores. Segundo as
concepções aceitas na épo-
ca, os fenômenos celestes in-
Quenclavam os acontecl-
mentos terrestres ou eram
sinais dos mesmos. Dessas
idéias participava Kepler,
que acreditava ter sido a trí-
plice conjunção um evento
destinado unicamente a'
chamar a atenção dos ma-
gos para aquela região do
céu, onde brilhou a Estrela
anunciadora da chegada do
Messias. Vejamos as suas
palavras textuais: "Tendo
sido comunicada aos magos
o aparecimento dessa estre-
Ia milagrosa, Deus, acomo-
dando-se aos modos de pen-
sar da época, teria feito com
que a Estrela brilhasse no
momento em que também
ocorria uma tríplice conjun-
ção de planeta, como acon-
teceu com a nossa estrela".
Evidentemente, Kepler, nes-
se texto, aceitou que a nova
estrela não constituiu uma
estrela normal, mas um as-
tro milagroso. Com efeito,
em outro período de sua
obra escreveu: "A Estrela de
Cristo tem muita coisa em

comum com a nossa Estrela
(trata-se da nova de 1604),
pois ambas coincidiram na
época de sua aparição com
uma conjunção tríplice".

Essa explicação de Kepler
para o problema da Estrela
de Belém encontrou vários
opositores, assim como não
lhe faltaram o apoio de emi-
nentes cientistas, dentre
eles o famoso cronologista
alemão Christian Ludwig
Ideler (1766-1842) que, ao re-
fazer os cálculos de Kepler
com auxílio das tábuas de
Delambre, editadas no início
do século XIX, deduziu que
a tríplice conjunção keple-
riana ocorreu na realidade
no ano 748 da fundação de
Roma, ou seja, com maior
precisão, respectivamente: a
primeira, em 20 de maio; a
segunda, em 27 de outubro e
a terceira, em 12 de novem-
bro do ano 7 a.C.

Seria conveniente lembrar
que a máxima aproximação
entre esses planetas foi de
cerca de um grau, ou seja, o
dobro do diâmetro aparente
da luz cheia. Era impossível
portanto observá-los com o
aspecto de um único astro,
como está relatado na Bi-
blia (São Mateus, Cap II,
v.9).

Em oposição às idéias de
Kepler e de Ideler, o sacer-
dote John Stockwell atri-

buiu à Estrela observada pe-
los Magos a conjunção pia-
netária ocorrida em 8 de
maio do ano 6 a.C, quando
os planetas Vênus e Júpiter
se apresentaram muito pro-
ximos no céu oriental.

No século XIX, o astrôno-
mo inglês C. Fritchard, na
revista da Royal Astronomi-
cal Society de Londres, con-
firmou que uma conjunção
tríplice de Júpiter e Saturno,
segundo os seus cálculos,
ocorreu em 29 de maio, em
29 de setembro e em 4 de
dezembro do ano 7 a.C, na
constelação dos Peixes, que,
astrologicamente, está rela-
cionado com o povo judeu.

Atualmente, um dos maio-
res defensores de que a Es-
trela de Belém foi realmente
essa conjunção tríplice é o
astrônomo inglês David W.
Hughes, do Departamento
de Física da Universidade de
Sheffleld, da Grã-Bretanha.

Realmente, toda hipótese
racional deixou uma dúvida
sobre a data de nascimento
de Cristo, que os próprios
peritos cristãos são unàni-
mes em afirmar que teria
ocorrido de cinco a sete anos
da data atualmente aceita.

Tudo parece indicar que
jamais se encontrara uma
comprovação de qual estrela
teria sido a que anunciou a
chegada do Salvador.

FILATELIA

CINQÜENTENÁRIO DO CLUBE
FILATÉLICO DO BRASIL

Carlos Alberto L. Andrade

m.j......

COM 

solenidades que contaram com a presença
dos mais importantes nomes da fllatelia brasi-
leira, o Clube Filatélico do Brasil comemorou,
na última sexta-feira, o cinqüentenário de sua

fundação, com a realização de reunião especial de sua
diretoria e festividades que incluíram coquetel, leilão
filatélico e encontro nos salões do clube, onde foram
expostos diversos materiais e peças pertencentes ao
acervo do CFB.

Por decisão da diretoria do clube, foi destacada a
atuação do seu antigo vice-presidente, Hugo Fraccaroli,
falecido em 1980, um dos mais respeitados nomes da
fllatelia continental e entusiasta dirigente do CFB por
vários anos.

É de Hugo
Fracaroli um es-
tudo sobre as en-
tidades fllatélicas
existentes no Bra-
sil e publicado
nesta coluna em
1977, no qual é
destacada a histó-
ria do Clube Fila-
télico do Brasil,
até recentemente
considerado o ór-
gão de represen-
tação internacional do colecionismo brasileiro, conceito
no qual foi substituído pela Federal Brasileira de Filate-
lia (Febraf), após a fundação dessa entidade há dois anos.

É o seguinte o estudo feito por Hugo Fraccaroli:' "Em abril de 1958, o mais importante jornalista
filatélico do mundo, Ernest A. Kehr, depois de uma visita
ao nosso país, publicou no seu jornal, o New York Herald
Tribune, um artigo de quatro colunas com a descrição do
que viu e constatou em sua.visita ao Clube Filatélico do
Brasil, no Rio de Janeiro (RJ). Sob o título de Brazil
Club Nears Pbilatellsfs Ideal, a matéria iniciava-se com
üma avaliação na qual o jornalista americano afirmava
—"The Clube Filatélico do Brasil is the only of its kind in
the word and comes close to being the ideal collectors
society." (O Clube Filatélico do Brasil é o único no
gênero do mundo e poderia ser considerado a sociedade
ideal de colecionadores.) Recentemente, com o destaque
que a nossa imprensa está dando às notícias sobre
fllatelia de diversos países, é importante a divulgação de
aspectos próprios do colecionador brasileiro, merecendo
destaque a fllatelia organizada, setor em que o Brasil
está sensivelmente distanciado dos outros países do
mundo. Temos atualmente, 10 entidades no Rio de
Janeiro e uma em cada uma das seguintes cidades: São
Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Pelotas (RS), Rio Grande
(RS), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG) Juiz de
Fora (MG) e Fortaleza (CE). Nenhum outro país do
mundo tem mais de três entidades com sede própria.
Uma das entidades do Rio de Janeiro, o Clube Filatélico

do Brasil se situa entre as três mais importantes do
mundo. As outras duas são a The Royal Philatelic
Society de Londres, e o The Collectors Club, de Nova
Iorque. Nos Estados Unidos existe também uma outra
importante entidade, a American Philatelic Society que
reúne alguns milhares de sócios, sem, no entanto, dispor
de serviços de atendimento a seus associados equivalen-
te aos das três primeiras, não tenho sede própria ou
diretoria regularmente constituída. Dessas três entida-
des do Clube Filatélico do Brasil se destaca como a mais
importante por reunir condições essenciais ao tipo de
atividade a que se dedica.

É o único clube que, desde a sua fundação, diária-
mente abre sua sede social situada no centro da cidade,
mantendo entre 12 e 18 horas, quatro funcionários encar-
regados do atendimento aos sócios; é o único que anual-
mente organiza a realiza o seu Curso de Filatelia, manti-
do inalterado há mais de 30 anos sem interrupção; é a
única das três que tem um serviço de permuta de selos de
sócio para sócio, por intermédio de cadernos oficiais
uniformes, nos quais cada um coloca seus selos dispensa-
veis à venda, para escolha de seus colegas, num tipo de
permuta indireta; realiza, todos os sábados, um leilão de
selos de sócios para sócios, auxiliando-os também na
compra e venda de selos para suas coleções particulares.
Finalmente, é a única que publica mensalmente um
Boletim de noticias e informações sobre fllatelia em geral
e, trimestralmente, desde a sua fundação, a revista
técnica Brasil Filatélico.

O quadro social do Clube Filatélico do Brasil reúne
os mais adiantados colecionadores brasileiros cujas reu-
niões sempre repercutiram grandemente nas rodas fila-
télicas da América do Sul. Além disso, o Clube possui
uma importante biblioteca fllatélica junto à qual, tradi-.
cionalmente, é realizada a exibição semanal de uma
coleção ou conjunto de selos com descrição e comenta-
rios feitos pelo seu proprietário, terminando-se, esse tipo
de encontro, com discussões e esclarecimentos sobre o
tema debatido.

Seguramente, o Clube Filatélico do Brasil é uma das
mais sólidas entidades do colecionismo no pais, tendo
alcançado, a partir de 1976, uma notável penetração
entre os jovens, com a criação de seu setor juvenil"

O trabalho realizado por Hugo Fraccaroli sobre as
atividade e conceito do CFB permanece atual com a
manutenção dos mesmos princípios que vêm regulando
as atividades do clube desde a sua fundação.

Presidido pelo General Mirabeau Pontes, o CFB
dedicou todas as cerimônias comemorativas de seu
cinqüentenário ao seu antigo sócio Hugo Fraccaroli, que
passou a denominar uma das salas de reuniões da
entidade na Avenida Graça Aranha, 226 — 4o andar —
Centro, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Durante as comemorações dos 50 anos de fundação
do CFB, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
processou a emissão de um bloco comemorativo criado
por Lúcia Ramos, em um dos mais expressivos desenhos
de peça fllatélica oficial emitida durante este ano no
Brasil.

As oleiras levam suas peças para o forno construído pela comunidade do
morro do Chapéu Mangueira, com a ajuda de Celeida Tostes, da Escola de

Artes Visuais do Parque Laje

CHAPÉU MANGUEIRA/LEME

DO BARRO NO.
MORRO, A CRIAÇÃO

DE UMA ARTE
Sônia R. P. Machado

NO 

Morro Chapéu
Mangueira, no Leme,
qualquer um sabe in-
formar onde é a casa

de dona Eugênia. É ali que,
uma vez por semana, um grupo
de senhoras se reúne para criar,
depois do trabalho, com a aju-
da de Celeida Tostes, da Ofici-
na de Artes do Fogo e Transfor-
mações de Materiais, da Escola
de Artes Visuais no Parque La-
ge. Fazem bonecas buscando
referências na infância — a
maioria não nasceu no Estado
do Rio — preparam barro que
mais tarde é tansformado em
cerâmica e tijolos, costuram.

— A idéia é levantar a mão-
de-obra desocupada quando da
saída da pequena cidade para
grandes centros urbanos. É a
paneleira de anos atrás que
agora é lavadeira, é o oleiro e
construtor de caldeiras que
agora é carregador ou porteiro,
ou ainda, é aquela mulher de 70
anos que nunca tinha pegado
em barro, mas que pode viver
através dele o seu cotidiano, a
sua fantasia.

Celeida vibra com seu traba-
lho. Desde abril de 80, sobe o
morro a cada dia com mais es-
perança. Dona Augustinha, Do-
na Anita, Dona Maria José, e
outras, ao vê-la, felizes, procu-

. ram mostrar o que produziram
durante a semana. Comparam.
Celeida provoca: "Hoje vamos
fazer a família." Maria Helena,
doméstica, ganhando cerca de
Cr$ 8 mil por mês, apresenta
um casal de noivos: boneco fei-
to de meia, retalhos pretos, bo-
ca, olhos e nariz pintados, e
boneca de branco, véu e grinal-
da. Bem feitos, chegam a
agradar.

Maria Helena não é casada."Moro aí com alguém." Ao fazer
os bonecos, achou uma forma
de traduzir o seus desejos, de
mostrar o que acha que é famí-
lia. Das 15 que trabalham ali,
poucas têm uma família re-
guiar.

O rendimento médio da"turma" é baixo, menos que um
salário mínimo. Dona Augusti-
nha, por exemplo, ganha com
seu trabalho de doméstica cer-
ca de Cr$ 3 mil por mês. "Mas
tenho meu marido que ganha
Cr$ 10 mil, trabalhando na Re-
gional". Não se queixa, "a gente
vai levando". Morando em casa
de quarto e sala, banheiro pre-
cario, diz ser melhor morar no
morro do que no Norte da Pa-
raíba, onde nasceu. "Lá é misé-
ria mesmo." Chefe do departa-
mento feminino da comunida-
de, Augustinha organiza tam-
bém as compras no Ceasa,
abastecendo cerca de 2 mil pes-
soas que ali vivem. "Cada um
paga o seu, o Murilo empresta o
pick-up."

Os amigos de Chapéu Man-
gueira são organizados. Ele-
gem, a cada três anos, de modo
democrático — por voto — um
presidente, vice-presidente, te-
soureiro e outros cargos de sua
associação. Distribuem funções
para melhorar os serviços de
luz, água, lixo — Dona Augusti-
nha reclama da Comlurb apon-
tando para o monte de lixo na
base do morro.

. A casa de Dona Efigênia,
escolhida por ser uma das me-
lhores, tem quatro cômodos,
banheiro em ordem. Um fogão
de lenha, construído por ela,
destaca-se ao lado da geladeira.
A casa, de pau-a-pique, sem for-
ro, abriga cinco pessoas. Com

60 anos, não trabalha mais fora,
dá graças a Deus por poder
fazer bonecas e cerâmicas. Faz
um apelo: "Quem tiver retalho
para mandar para gente ajuda-
ria muito. Tanto as bonecas co-
mo as roupas e colchas sáo fei-
tas de restos que Celeida traz.
Não da pra todo mundo."

No trabalho com barro — no
morro existe barro bom — Do-
na Efigênia é das melhores. Faz
pratos, bules. Até tijolos, com'
as mãos, afina a terra catando
pedrinhas. Se for para fazer tijo-
los, molha as formas e passa em
areia. Põe um pouco de água no
barro, bate bem, e enforma. Ti-
ra e deixa secar por dois dias.

A comunidade já fez tijolos
suficientes para construir um
lugar de trabalho, um galpão
com condições de espaço, luz e
ventilação. Celeida afirma que
a falta de lugar fixo para traba-
lharem diminui o número de
interessadas. Vão organizar um
mutirão só para construção.

A única aluna que não com-
parece à reunião é Henriqueta,
de 65 anos. Nascida no sul de
Minas e ex-doméstica, moran-
do mais para o alto do morro
com mais sete pessoas, em uma
casinha sem condições, conse-
guiu montar seu atelier de tra-
balho do lado de fora. Bastante
habilidosa na área de cerãmi-
cas, Dona Henriqueta ganhou
uma bolsa de estudos de Ru-
bens Braitman, diretor da Es-
cola de Artes Visuais. Mas náo
vai todos os dias: não tem di-
nheiro para passagem.

Para a queima do barro, um
forno foi construído com tijolos
apanhados no lixo da própria
comunidade. O barro usado,
considerado de boa liga por Ce-
leida, é extraído dos locais cer-
tos no morro. A FEEMA fez ali
um levantamento e constatou
que os pontos de extração não
oferecem perigo de desaba-
mento.

A associação Amigos do
Chapéu Mangueira é uma co-
munidade da Zona Sul que foi
se formando pouco a pouco na
parte alta do bairro do Leme,
limitando com a Zona Militar.
Ali, as casas foram-se multipli-
cando, a ponto de se desdobrar

nesta área outra comunidade: o
morro da Babilônia.

— Eu conheci esta área em
79, convidada por dois sambis-
tas, subi o morro pela primeira
vez. Chovia. À medida que en-
travamos pelo morro, observei
que por todo lado tinha barro.
Úmido, parecia ser de boa figa.
Ofereci então à associação dos
Amigos do Chapéu Mangueira
um trabalho para tirar partido
dos recursos naturais que a pró-
pria comunidade poderia ofere-
cer. Aceitaram.

Foi assim que Celida come-
çou seu trabalho. Instruiu,
orientou, conseguiu algumas
bolsas. Como incentivo, com-
pra todas as bonecas feitas a
Cr$ 150. Ainda não as revende."Quando for o caso, reverterei o
ganho à comunidade". Está se-
guiando um pouco tanto o tra-
balho com bonecas quanto o
trabalho de cerâmica. "Procuro
guardar uma amostragem da
comunidade que foge do artesã-
nato copiado; tento levantar
raízes." Pretende expor este
trabalho, através de Clarival
Valadares, na galeria do Ba-
nerj. Está à cata também de
incentivos do MEC, UNESCO, e .
outras entidades dispostas a
colaborar. Apresentou um pro-
jeto, aguardando resposta.

Os alunos da Escola de Ar-
tes também participam traba- ;
lhando na periferia, estendendo '

à comunidade suas experiên- ,
cias. Levam uma tecnologia ba-
seada no material natural en-
contrado (barro, calcário, usos
de qualquer terra, adaptados
pos substâncias que se apanha
no lixo), material de refugo e o
chamado lixo urbano. O resul-
tado da experiência está sendo
transmitido às professoras da
rede estadual de escolas de pri-
meirograuequeparticipamdo '
Curso de Arte e Educação, na
Escola de Artes Visuais. Segun-
do Celeida, o trabalho com es-
ses professores está dirigido pa-
ra a compreensão de uma tec-
nologia alternativa de sobrevi-
vencia, dentro de processos
criativos do grupo e que au-
mentarã nos seus alunos a
consciência de uma vida comu-
nitária.
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As peças de barro, prontas para o uso



SIGI TEMPEL

UM PINTOR USA A CABALA PARA ENTENDER O UNIVERSO

§ Sears, agora, também no BarraShopping:
üma nova opção para suas compras è seu lazer

Sears Ofertas fresquinhas
para você!

Ventiladores e circuladgres de ar
com economia até Cr$ 2.500,

Economize
CrS 360,

Ventilador 20cm
Arno Júnior
De Cr$ 1.790, por

Cr$ 1.430,
Portátil, leve e de alta
eficiência. Sistema fixo,
com 1 velocidade. Incli-
nação ajustável.

ARNO
Economize Crê 1.200,
Ventilador Arno 30 cm

De CrS 5.990, por CrS 4. #90,

4C mens. CTQ
ou ID iguais de CrS «D / O/

8.670,Total a prazo CrS
sem entrada

Sistema oscilante que distribui o ar em to-
das as direções. 3 velocidades. Grade piás-
tica de proteção. Silencioso.
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Economize CrS 2.500,
Turbo circulador Amo 50cm.
5 velocidades e grade giratória.

De CrS 12.690, por CrS 10.190,

IO Iguais de CrS | .ábOU,

c* 18.450,
ou

Total a prazo

Economize CrS 1.500,
Turbo circulador Amo 40cm.
3 velocidades e grade giratória.

DeCrS 9-990, por CrSQ-490,

í5iguaiSsde CrS 1 .0215,

15375,
ou

sem entrada
Total a prazo CrS

sem entrada

Economize Crê 1.100,
Turbo circulador Amo 30cm.
3 velocidades e grade giratória.

De CrS 5.650, por CrS 4.0DU#

IO iguais de CrS 0"Trv,

CrS O-Z30#

ou

Total a prazo
sem entrada

SEARS BOTAFOGO, DE V. A R. DAS 9 AS 22H É AOS SÁBADOS. DAS 9 ÁS 18:30H - SEARS BARRASHOPPING. DE 3a A SÁBADO. DAS ,0 AS 22H - 2a. DAS ,4 AS 22H

SEU 

qua-dro Efe-
ta está
no acer-

vo da UNESCO
em Paris, ele é o
primeiro artista
brasileiro a inse-
rir em seu curri-
culo esse título.
Sigi Tempel pre-
para sua exposi-
ção no Rio, em
janeiro. Nascido
em Leipzig, o ar-
tista veio ainda
jovem, 19 anos,
para o Brasil. De-
senvolve várias
técnicas de pin-
tura e de filosofia
de vida. Em seu
amplo currículo

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
•EU DINHEIRO DE VOLTAI
SE A COMPRA NAO AGRADAR.
f408 TROCAMOS OU REEMBOL8AM0SI Sears Botafogo

Praia de Botafogo, 400
Tel.: 286-1522

BarraShopping
Av. das Américas, 4666
Tel.: 327-7311 (PABX)

Niterói
Rua SSo JoBo, 42
Tel.: 719-7388

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

amplo currículo Éfeta, homenagem de Sigi Tempel ao Ano
figuram quadros Internacional do Deficiente Físico
adquiridos pela
ECT para emissão de selos, exposi-
ções em São Paulo, Nova Iorque e
Paris.

Mora em São Paulo onde mos-
trou este ano sua numinações, Ex-
posição Esotérica dos Enigmas da
Criação. A exposição esteve em Bra-
sília, alguns quadros espalhados em
coleções de particulares e museu de
toda parte. Tempel desenvolve a
tese de que "em algum lugar deve
estar a caligrafia do criador". Traba-
lha na madeira e no mármore, fazen-
do quadros grandes e coloridos,
sempre preocupado com uma men-
sagem positiva e utilizando vários
símbolos universais para a explica-
çáo de seu tema.

— É uma técnica de pintura pes-
soai. Passei muitos anos estudando
a melhor maneira de apresentar um
trabalho, pesquisei a matéria e a
madeira é um suporte adequado.
Não é à toa que uma semente acaba
numa árvore exatamente de onde se
retira a madeira. As veias tèm vida,
pode-se criar muito sobre elas.

As cores estão em evidência em
todas as suas obras. Tempel faz
questão de muita iluminação nos
quadros para deixar claro seu apuro
técnico. A idéia é pegar os pigmen-
tos e mostrar como a luz se decom-
põe, chegando a todas as cores do
arco-íris. Ele atravessou várias fa-
ses. A de designer foi a primeira, fez
retratos e, quando passou a estudar
a cabala, aprendeu a misturar psicc-
logia e filosofia.

— Estou sempre em busca de
novas técnicas, pesquiso a fundo em
todas as áreas, não fico parado no
status quo. Abandonei a parte figu-
rativa para me dedicar à parte espi-
ritual. É absolutamente possível
passar o simbólico para a arte. Meus

quadros náo sào perguntas, são res-
postas. Vejo um grande nexo entre
as artes plásticas e a música, pois'
quando ouvimos musica passamos
por várias emoções. Nas artes plásti-
cas, vemos que as vibrações do ama-
relo, por exemplo, chegam a 8 mi-
lhões por segundo, e na música, o fá
tem o mesmo número de vibrações.

Seguro de si, de sua arte, Sigi
Tempel mostra alguns de seus qua-
dros, explicando a temática, mos-
trando a vida. Segue uma linha de
pensamento com mensagens positi-
vas. As preocupações com as trans-
formações do universo, do lugar do
homem nesse universo, instigam
sua arte. O objetivo é permitir ao
homem refletir sobre três perguntas
que considera básicas: "Qual minha
origem? Quem sou? Aonde vou?".

— Me orgulho de ser autodidata.
Acho que estudando sozinho conse--
gui chegar a alguma coisa, a buscar
várias alternativas e formas de ino-
vaçáo.

O artista plástico aborda temas
como a justiça, a genética, a nature-
za. O quadro premiado, Éfeta, é uma
homenagem ao Ano Internacional
do Deficiente Físico, usando a sim:
bologia da falta dos cinco sentidos;
O artista procura mostrar seus co-
nhecimentos cabalísticos e filosófl-
cos através dos quadros, usando for-
mas conhecidas, signos e símbolos.
Procura ser o mais direto possível:

— A obra de arte influencia nossa
psique, por isso acho que ela deve
ser como uma parábola pintada. A
partir daí, podemos pintar a melan-
colia e outros sentimentos. O slmbo-
lismo é válido para esse fim, já que
abrange uma grande margem de
realidade.

OS SEGREDOS DA
COZINHA ÃRABE NO
LIVRO DE NAIR SAUD

A 
cozinha árabe, diz Nair Saud, é
rica em verduras frescas, "arru-
madas e combinadas de mil

maneiras que fazem pratos deliciosos,
desde os mais divulgados, como o kibe
(em diversas variedades), o grão-de-
bico, o tabule, a esfiha, o kafta, até os
mais sofisticados como a lingüiça de
carneiro, a galinha com amêndoas e
canela, as conservas".

Isso sem falar no arak, uma bebida
típica, feita de erva-doce e uva, além
dos doces, entre eles o tam-rie (pastéis,
recheados de tãmaras e gergelim),
greibe (amanteigado). Agora, a oportu-
nidade de preparar todas essas recei-
tas chegou com a publicação do pri-
meiro volume de Culinária Árabe, de
Nair Saud, que divulga os segredos
aprendidos com sua avó materna

Galinha desossada e recheada
Mata-se a galinha

cortando-lhe o pes-
coco rente à cabeça.
Tiram-se os pés, cor-
tando-se rente acima
da junta; as asas
também. Não se cor-
ta a parte amarga
(corancho), pois essa
será retirada depois,
ao raspar os ossos"
por dentro. Com uma
faca bem afiada, dá-
se um corte no com-
primento das costas.
Continua-se por aí a
separar a carne rente
aos ossos, raspando
com a faquinha. Vai-
se descendo pelos la-
dos até chegar à
coxa.

Passa-se o indica-
dor da mão esquerda
por baixo da junta e, sem forçar,
desarticula-se, tirando-a depois
pelo lado de dentro a fim de
conservar a pele intacta. Reti-
rar-se qualquer nervo ou pedaci-
nho de osso que porventura apa-
reça. Chega-se à articulação da
asa, onde se repete o mesmo
trabalho feito na coxa.

Continua-se a aesossar, pas-
sando para a frente, porém com
muito cuidado ao chegar à parte
do diafragma. Raspa-se rente à
pele sem perfurá-la. Retira-se
então o coranchinho. Lava-se a
galinha e deixa-se de lado, tem-
perada. Limpam-se e lavam-Se
bem os miúdos para formar o
recheio a gosto.

Modo de rechear: — Re-
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cheiam-se os vãos dos ossos do
pescoço e das asas, cobrindo-os
por baixo do corte com retalhos
da carne da galinha. Portanto,
ela deve ser grande, gorda e no-
va. Liga-se, costurando e firman-
do a costura por cima desses
retalhos, começando pelo pesco-
ço e terminando na extremidade
da gaunha. Fecha-se costurando
ou amarrando as beiradas das
asas, coxas e o pescoço.

Lavam-se os pés, pescoço,
asas e ossos, levam-se ao caldei-
rão a fim de tornar o caldo forte
e saboroso. Antes de servir, reti-
ra-se a linha da costura, sem
puxar, cortando-a -em vários
pontos a fim de conservar a pele
intacta.


