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TEMPO
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íio —Porciolmen»* nublodoonublado com possíveis ponco-dos de chuvos princlpolment®no litoral. Temperotufo estò-vel. \Asnfos Este o Norte (roçoso ocasionalmente moderadosMó*ímai 30.4, em Bongu; mi-nimo; 21 7. em Bonçu.O Salva mar informo quecalmo,óguoi convndo 4* Sulporo ImI*. A Xmpcroturado òguo é d* 21 gravldentro da bafa • foro doborro.— Temperaturas referente» àsUltimas 24 hora»
(MoPM na página)

PREÇOS. VINDA AVULSA:
Rio de Janeiro
Dias útei» Cr$ 20,00
Dórni ngos Cr$ 20,00
Mina* Geram / Sòo Paulo •
Espírito Santo:
Dias úteis Cr$ 20,00
Domingos Cr$ 25,00
RS, SC, PR, MS, MT, GO,
DF, BA, SE, Al, PE
Dias úteis Cr$ 30,00
Domingos Cr$ 30,00
Outras Estada*
Dias úteis.......
Domingos

OS 40,00
Cr»40.00

510
ACHADOS E

PERDIDOS

CARTAO EXTRAVIADO Crsdicarrr 207.03277 Esmeralda M.Gomes Luercio, não me respon-sabilizo por despesos «fe-tuodas.
CIU — Companhia Brasileirode Engenharia e Industria. Co-municamos o extravio da NF.n° 024005 emitida emf7/11/80, pela empresa Usi-meca — Usino Mecânica Cario-CO S/A.
COMUNICAÇÃO 0E EXTRAVIO— Sônia Maria Alves do Silva,comunica o extravio dos se--guintes documentos-, cart. ;den-tidade, CPF, cartão PIS, cartmotorista, cartão Golden Cross,cfait. da Amll. Tel: 273-3602.
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AGÊNCIA MINEIRA —
Tem domésticas pl copo,
cor, babá* práticas es-
Mcialiiadas, enferm.,
floveman, chofer, casei-
ras «/ ref. chegados da-
mo* praio de adaptarão.
Oarantimo* ficarem 236-
1891, 256-9526.

AGÊNCIA AMIGA DO LAR— Oferece empregadas
. nprichosas para todo
serviço, babás,, carinho-,
•as, cozinheiras gabari-todas, acompanhantes
pacientes, motoristas
atenciosos, caseiros, etc.
Todo* c/ referências sóli-
das, garantimos 6 meses
•m contrato. 247-3915 e
247-3197.

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

A.BABA — Sal. CrS 14 mil. 1criança (mãe trabalha fora),
peço referência. Barata Ribeiro,

..774/ 709.
ACERTE AQUELA EM-
PREGADA, BABÁ, ETC

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

236-3340 — 237-
8510 — Não temos fi-
liai.
ACOMPANHANTE — Precisa-seresidente, maior 30 anos. p/•Sra. .idosa. Tratar tel-. 247-5025.
AGÊNCIA SIMPÁTICA —

240-3401, 240-2801. Do-
~ mésticas fixos e diaristas,

babás, arrum., coo., cozi-
nheiras, t. serviço, acom-
panhantes, lavadeiras, fa-
xineiras, passadeiras, «te.
Domésticas realmente se-
lecionadas.

AGtNCIA EMPREGADO RA CRI-SELA —A única d Reg. Mt° dd
. Trabalho e mois de 5 OOOclien-HTes. Of babás, cozs., f! fogão,triv. cop., arrumaa., motorista e

?dv. c/ refs. e dcs. 390-8940/50-5179.
"A" UNIÃO ADVENTISTA

oferece domésticas com
referencias idôneas Ba-
bás práticas e enfermei-
ras, acompanhantes co-
zinheiras, chofer, casei-
ros, etc. Todas cadastra--das na 12° DP garanti-
mos ficarem tel. 255-
8948, 25S-3688.

A COZINHEIRA — O. faça
peq. serv., preciso, folgas
semanais. Ord. 8.000. Av.
Copa, 610, s/ loja 205, c/
referências.

AG. NOVAK — 237-
«633, 255-8767 você

confiar. Diaristas
e dom. efetivas. Garan-
timos. Feliz Ano Novo.
A BABÁ — Sol CrS 14 mil, icriança (mãe trabalha foro),

peço referência- Borata Rrbeiro,7741 709

Rio de Janeiro — Sexta-feira, 2 de janeiro de 1981 Ano XC — N° 287 Preço: Cr$ 20,00

Monfevidéu — Rogério (bfc

No final da partida, Ramon Díaz fez o segundo gol da Argentina, derrotando a Alemanha

Argentina vence

e torna difícil

Irã ameaça EUA

com execução

dos reféns

O Governo do Irá ameaçou levar os
reféns norte-americanos a julgamento e
executá-los, se os Estados Unidos não
cumprirem as exigências para sua liberta-
ção. "Vacilaçòes e demoras resultarão rio
julgamento dos espiões", anunciou a rá-
dio de Teerã, e o Departamento de Estado
respondeu: "O Irá é totalmente responsá-
vel pela segurança dos prisioneiros." -

O Presidente Jimmy Carter afirmou
que a última proposta norte-americana,
entregue aos intermediários argelinos, é"razoável": "Se for aceita, creio que será
vantajosa para o Irã, os Estados Unidos e
os reféns." Edwin Meese, assessor do Pre-
sidente eleito Ronald Reagan, disse que a
crise será tratada de forma "continuada e
uniforme" pelo novo Governo. (Página 14)

Brigadas matam

general da

polícia italiana

O grupo terrorista italiano Brigadas
Vermelhas assumiu a responsabilidade
pelo assassinio, quarta-feira, do General
da Policia Militar Nacional (Carabinei-
ros), Enrico Calvaligi (61 anos), responsá-
vel pela segurança nas penitenciárias on-
de estão terroristas condènados pela Jus-
tiça. As forças policiais da Itália foram
mobilizadas por determinação do Minis-
tro do Interior, Virgílio Rognoni.

O Papa Jòão Paulo H lamentou a
morte de Calvaligi e disse considerar seu
dever "deplorar e condenar esse ato crimi-
noso". Foi enterrado ontem na Espanha
José Martin Sagardia, membro da comis-
são executiva da organização separãtis-
ta basca ETA, assassinado terça-feira
em Biarritz, França,. quando explodiu
uma bomba em seu automóvel. (Página 8)

jogo do Brasil

A vitória da Argentina, por 2 a 1,
sobre a Alemanha Ocidental, no Es-
tádio Centenário, tornou mais difícil
para a Seleção Brasileira a partida
de estréia no Mundialito, domingo:
se perder estará eliminada do tor-
neio, classificando-se então a Argen-
tina para disputar a final. O técnico
Telè Santana afirmou que a Seleção
Brasileira tem que jogar pelas pon-
tas para vencer.

O jogo entre a Argentina e a
Alemanha Ocidental apresentou alto
nível técnico e só foi definido nos
últimos minutos. A Alemanha termi-
nou o primeiro tempo com a vanta-
gem de 1 a 0, gol marcado por Hru-
besch, e somente aos 39 minutos do
segundo tempo a Argentina conse-
guiu empatar, numa cabeçada de
Passarela, chegando à vitória cinco
minutos depois, com um gol de Ra-
mon Diaz.

Pelé viu a partida no Rio, pela
televisão: acha mais fácil para o Bra-
sil vencer a Argentina do que a Ale-
manha. Em sua opinião, a Seleção
deve usar um esquema ofensivo, por-
què a defesa argentina apresenta fa-
lhas e permite que o adversário crie
várias oportunidades de gol. Para
ele, o esquema de marcação da Ale-
manha é mais forte.

O atacante Sócrates faz um teste
hoje para saber se pode ser inscrito
no Mundialito. Mesmo que seja apro-
vado é possível que não enfrente
os argentinos, domingo, porque Telê
está gostando do rendimento da
equipe nos treinos com Serginho no
comando do ataque. Esta é a única
dúvida da Seleção para o jogo de
estréia. (Páginas 20, 21 e 22).

Pernambucano é

o vencedor da

São Süvestre

Pela primeira vez um atleta brasileiro
venceu a Corrida de São Silvestre desde
que a prova passou a ser internacional, há
35 anos. O vencedor, José João da Silva, é
um pernambucano de 25 anos que há.
cerca de dois anos deixou a profissão de
garçom para se dedicar ao atletismo e
recentemente bateu os recordes nacionais
dos 5 mil e 10 mil metros.

S
iue

Atleta do S&fe4Psulo Futebol Clube,
lhe d& Cr$ 35 mil mensais como ajuda

custo, Jos6 Joao foi o nrimeiro coloca-
do na corrida, disputada na noite de quar-
ta-feira, em São Paulo, com o tempo de
23m40s3.0 percurso da São Silvestre é de
8 mil 900 metros. Entre os que o brasileiro
derrotou figura o português Fernando
Mamede, terceiro colbcado no ranking
mundial dos 10 mil metros. (Página 19)

Rivelino chuta

adversário e

recebe 
punição

Por ter chutado o rosto de um adversá-
rio no jogo de seu time, o El Helal, contra o
Ittihad, Rivelino foi suspenso por três meses
pela Federação Saudita de Futebol, acusado
de comportamento antiesportivo e de ter
transgredido as normas da sociedade da
Arábia Saudita. No fim da partida o jogador
brasileiro teve que ser contido para náo
brigar.

O Príncipe Faiçal Ibn Fahd, filho do
Príncipe herdeiro, condenou a atitude de
Rivelino e aconselhou a diretoria do El He-
lal a tomar providências para que o jogador
não repita os atos que lhe valeram a sus-
pensão. O juiz do jogo também foi suspenso
por três meses, por não ter conseguido con-
trolar o andamento da partida. (Página 19)
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Governo prepara

novo Estatuto

para estrangeiro

O Ministro da Justiça,
Ibrahim Abi-Ackel, anunciou
que tem pronto o esboço de
novo Estatuto do Estrangeiro
e que o submeterá ao Presiden-
te da República este mês. A
proposta altera em diferentes
pontos a lei em vigor e atende,
em parte, antigas reivindica-
ções da Igreja, levadas ao Go-
verno pela CNBB.

A nova lei, garantiu o Mi-
nistro, vai impedir a expulsão
de estrangeiros nos casos em
que entre em jogo a proteção
da família. O esboço de ante-
projeto antes de ser entregue
ao Presidente será analisado
por parlamentares do PDS. O
Congresso, em recesso, só
apreciará a nova proposta de
Estatuto em março. (Página 4)

Patrões debatem

pacto social com

líderes sindicais

Dirigentes empresariais e sindicalistas
iniciarão, dentro de 15 dias, em São Paulo, a
discussão do chamado pacto social ou anti-
recessivo, até agora um projeto com diversas
concepções. Do lado empresarial, a preocu-
paçáo é evitar quedas da produção. Do lado
dos trabalhadores, os objetivos diferem de
sindicato para sindicato.

Apesar do empenho da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, a discos-
são, por enquanto, está restrita a um número
limitado de empresários. Os empregadores
estarão representados pelos idealizadores
do projeto: Cláudio Bardella e Paulo Franci-
ni. Da parte dos sindicatos estão confirma-
dos Jacó Bitar, Arnaldo Gonçalves, João
Pires de Vasconcelos e Hugo Perez. (Pág. 17)

Antônio Carlos

acha 
que Carta de

67 será reescrita

A Constituição de 1967, promulgada pelo
Marechal Castello Branco, e emendada sucessi-
vãmente pelos demais Governos da Revolução,
poderá ser ordenada e ganhar um texto mais
uniforme, depois das eleições de 1982. A previ-
sáo é do Governador da Bahia, Antônio Carlos
Magalhães, para o qual o futuro Congresso terá
poder constituinte.

G Governador Julga inviável a convoca-
ção de Assembléia Nacional Constituinte pe-
lo Presidente Figueiredo e considera o PP pre-
destinado a apoiar o Governo, depois de 1982,
sob a alegação de que seus principais lideres
— citou entre eles Tancredo Neves, Gastão
Muller e Thales Ramalho — "náo se afinarão
nunca com os radicais do PMDB". (Página 4)

Só hoje de manhã é que o
DNER reiniciará os trabalhos, in-
terrompidos às llh do dia 31, para
desimpedir a pista da antiga Es-
trada do Contorno (Km 80 da BR-
040, Rio—Juiz de Fora), sobre a
qual rolaram 50 toneladas de pe-
dras. Entre os quilômetros 79 e 80
(Bingen, em Petrópolis) o tráfego
foi desviado e é feito em mão du-
pia. No Rio, as festas pela passa-
gem do ano levaram, como de há-
bito, dezenas de milhares de pes-
soas às praias, entre curiosos
e adeptos do culto a Iemanjá. Não
apenas nas praias, mas também
nos bailes realizados em toda
a cidade, o branco foi a cor predo-
minante. Os fogos de artificio enfei-
taram a noite de Ano-Novo, quei-
mados no Copacabana Palace, no
Meridien e na. Lagoa. De manhã,
cedo, os garis da Comlurb já esta-
vam em ação e à tarde não havia
mais lixo nas areias. (Página 5)

À COZINHEIRA — Peq. fomílio,
preciso-se. Docs.,e refs. Ofirr.osolório. R- Aires Soldonho, 144/701- Tel.: 521-0456.

A EMPREGADA — Pequena fa-mílio prectsa. CrS 6 000.00.Rua Capuri. 576. S" Conrada.Tel.- 322-2501 e 399-1258.
ARRUMADEIRA — Pa- 2 meses.Precisa-se c/ refs. Ordenado-.Cr$ 4 500,00. Rua Triunfo. 16,Santa Teresa. Tel • 242-4216.

A COZINHEIRA — Procu-o pl 3adultos, co z simples. CrS12 000.00 - INPS. Vir d doe e
$fcexp. Bar. Ribeira, 774. ap. 710

A EMPREGADA — Pago 13 mil,fam. peq , folga á comb . trazerdoe Rua Barata Ribe'ro. 774 —
7° onaar apt° 710.

ARRUMADEIRA — Preciso-se dreferência, pega-se muito bem.Tratar Av. Vieira Souro. 230/402, Ipanema

A ARRUMADEIRA-COPEIRA —
Precisa-se d noção de cozinha,dormindo no emprego. Folgas
semanais. Sal. 6 mil. Exige-serefs. R. Prudente de Moraes,
331 apt. 101 Ipanema.

A SENHORA OU MOÇA —
cozinhando variado pa-
go 12.000 serviço de ca-
sal folga domingo Av.
Copacabana, 583 ap.
806.

ARRUMADEIRA — Por 2 mesesPrecisa-se d refs. OrdenadoOS4.500,00- Rua Triunfo, 16, San-ta Teresa- Tel' 242-4216.
COZINHEIRA — Com prática 7às 14b, folga semanal, refer.mínimo 2 anos. 25 a 40 anos ddoets. 6 mil. Av. Delfim Morei-ra. 992J 104, leblon.
COZINHEIRA — Preciso d muita

prática, refer., dormindo, soco-zinho — 6-000,00. Aíaulfo dePaiva. 1165/301

COZINHEIRA — Preciso, meiaídode. cort. e refs., trivial voria-do p/ casal. R. Prud. Morais,1179/ 601 • Salário o combinar.
COZINHEIRA — O referindo
goste de criança. Cr$ 7 mil. R.Almte. Pereira Guimarães, 37/702. Tel.- 239-2682.

COZINHEIRA — Trivial variado,
prático, refs., dormir emp. Fa-
nilia pequeno. Order,odo/ sai-das combinar R. Emb. Morgan,
39 Botafogo. Tel./ 226-79561

COZINHEIRA — Precisa-se com
prática e referências; São Con-roda. Folgo de 15 enr 15 dias,
paga-se bem Idade mínima 30cnos. Tel 399-2512

COZINHEIRA trivial varia-
do pg. 12.000 fazer ser-
viço de 2 senhoras folga
domingo Av. Copacaba-
na, 583 ap. 806.

X

CASEIRO - Precisa-se'c/
muita prática, pl sítio em
Itaipuaçu. Casado, sem
filhos, que saiba orde-
nhar. Paga-se bem. Exr-
gem-se refs. Casa mobi-
liada, luz, gás e água.
Infs. em dias úteis pl tel.
269-4044 ou 289-6046,

COZINHEIRA — O referindo,
goste de criarão. Cr$ 7 mil. R.Almte Pereiro Guimarães,37/702 Tel. 239-2682

EMPREGADA —- Preciso pi todoserviço. Dorme. Salário o com-binar Pede-se reférs. R. WilsonNogueira, 335 Nitópolis.
EMPREGADA — Todo ser^.ço, 3às 17 horas. Outra paro babá.porá dormir Soláno: CrS5.000,00 cada. TeU 551-1093.

EMPREGADOS — Com referèn-cias e experièncio em pássaros,jardim e cães. Poga-se muitobem. Trotor pelo telefone 322-3705.

PRECISO COZINHEIRA.
Forno-fogão, 15.000 ou-tra copeira á francesa
12.000 apt. de casal Av.Copacabana, 583 Ap.806.
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2 — POLfTICA E GOVERNO JORNAL DO BRASIL ? taxto-felro, 2/1/31 ? 1" Coderno

' 

Coiuna Jo c.steiio 

"] IZcho Benevides preve 

teste 
para 

.

j Janio, quem "^S^t'.fZZZL. Nordeste 
com veto 

presidencial
FP® j° f?0V?5?0 f0-®'? Grande do Sul, Brasilia — Oprlmelro teste para A^iyo — 02,03/79 recebendo". E, como exemplo, cl-'

Minlstro da Previdencla Social, Jair Soares, nao se avaliar a capacidade do Nordes- tou os 80% da produgao de petrbleo
QPrVP 51 rfl "1 

p|Y| demonstra, ate o momento, disposlgfto de concor- te enfrentar o Govemo e defender nacional, extraido do Nordeste,
Ovi f ^ ft U UC111 rer k sucessao do Governador Amaral de Souza seus interesses, tal como alguns "pelos quais a Regiao recebe ape-

por considerar que, em seus pianos, a prloridade parlamentares governlstas como nas uma parcela insigniflcante, en-
Brasilia — A prnprisitn da rp.tnmndn executar a obra social determlnada nelo Presiden- Deputado Paulo Lustosa (CE) e ' >¦* vlando nada menos que l hilhfln de

; das atividade8 politicas do SrJdnio Qua- te Jodo Figueiredo, em 1981. aenaaor nuo uoeino (ft;) vem pre- dblares por ano de tal produgao;
dros tem-se dito muita coisa, inclusive, — N&o posso dizer, hoje, que n&o v& ser candi- conizando, sera a votag&o, em mar- tM para a Reglao Centro'Sul
como ofez o ex-Governador Abreu Sodr6, dato em 82. Se o Presidente achar que devo ?o, do veto presidencial ao projeto . Na composigao do Produto in-

. que nao se sabe se ele & do Govemo ou da disputar, se o Partido decidir, em conveng&o, que "A ternoBruto—lembrou—oNordes-
Oposigao, se 6 favordvel d Revolugdo ou meu nome 6 o ideal e eu sentir, na gente do meu KcoSo MonS?Nac£ icontrdrio a ela, e por essas dubiedades Estado, uma boa receptividade, 6 claro que aceito. te 

oConse hoMo e arto i V pf-¦ n. ujwuu, v ucuu Esta 6 a oniniao do Senador no federal nos Ultlmos anos e tem
t co™fl&n(ra- Sr Mas, mais importante do que uma possivel candi- Mauro Benevides (PMDB-CE), au- - "j recebido apenas um por cento doAbreu Sodr6, obviamentedeve-se deduzvr datura ao Governo, em 82,6 completar uma obra tor do projeto, aprovado nas duas |2- -1 valor global desses investimentos.

HV* jJ2a2 uma liriha de coerencia, de social J4 iniciada e que 6 fundamental para Casas atraves de consenso partida- "Diante desses ntimeros, pergunta-
JUteliaaae aos Governos militares, apesar sociedade brasileira, pois os reflexos sao evidentes rio. "Mas nem isso foi suflciente mos aos govemantes do passado e
das metamorfoses por que passou o siste- na vlda politica e econdmica. para sensibilizar o Governo e leva- aos dirigentes de hoje: Quem deve
7TKL. Ele cotitifiucL com cl Revolugao, de lo a admitir que um representante ao pais? A resposta 6 uma s6: a
Ademar a Maluf. COMPROMISSO o Minlstro da Previden- do poligono das secas tivesse assen- nagao tem uma divida enorme para

O SrJdnio Quadros manifestou-se ini- da Social acha que quem to num colegiado no qual s&o esta- resgatar com o Nordeste". -
cialmente a favor do movimento de marco, 0 8r Jair Soares tem ou- ocupa um cargo como belecidas as diretrizes da politica
mas foi excluido da vida pliblica com vWo falar multo da indlca- seu^nSo pode se preclpltar econ6mica e financeira do pals" ^Anglos aos ministros
suspensao dos seus direttos poltticos, me- tfo de seunome para con- e^nmem^candWa- lamentou. Apeios aos minisiros
rfirfn anlirada em fi/nrrin rle revtovtimen. correr ao Governo gaucho. tura por mais honrosa _
tos vessoais ou dedecencoes muito difun Temlembrado,por6m,que que seja", pols existe um Razoes do veto O parlamentar cearense fez umws pessoais ou ae aecepgoes muuo ayun lalta muito tempo para se compromisso social do ¦¦¦¦¦R JMHIL' anelo ao Minlstro do Interior Mariodldas com seu atode renuncia. Mais tar- pensar no problema, espe- Presidente da Republlca, Conforme o Sr Mauro Benevi- Mauro Benevides Andreazza que a seu ver "estd'
de, uma declaragao mais, agressiva Ihe cialmente porque sua Pas- que precisa ser cumprido des, as raz6es do veto que chega- levantando a bandeira de co'nstruir
propiciou o confinamento por quatro me- ta tem programas inadiA- flelmente: ram ft Secretaria Geral do Senado Qoverno aue reallze um nro~ a sonhada Ugacfio das baclas hidro-
ff, «-!»»»• — Bstou h4 22 meaes na 1° Z%£^S*£!il££. •»**,«> luf e do Botd^M. nun,!

» i!? t alteraram identi- _ um homem publico Previd6ncia, um desafio c ' _ emnresariais a esta esdrfocula cu?ao em 10 ou mais anos, destlna- piano gigantesco de *cmar perenes^
Cades por ele reveladas desde o primetro tem compromissos com a que aceitel e pretendo dellberacao nresidencial faz se sen do a tomar possivel a convivfencia os rt°s secos, tornando suas mar;
momento com a intervengdo militar de verdade. O politico, ndo cumprir religiosamente. tir da populac&o nordestina com as gens celeiros para a producSo de,
1964. OMarechalCastelloBranco.na Pre- importa de que Partido. Nao posso abandonar um entXrtpadA secas, considerando que o Nordeste alimentos e acabando para sempre,
Sid&ncia da Republica, 0 entendeu e man- deve falar a verdade. trabalho rec6m-iniciado. Sr™ .J? e seco e e uma regiao de invernos com o problema secular da falta de
teve com ele duXlogo por vias indiretas. O ¦ Hoje importa deflnitiva- Presidente reiterou, em DrJo partldo do Governo" ciclicos. 6gua".
General Golbery do Couto e Silva jamais mente o que foi dito, nfio dlscursosana?ao,queeste o Darlamentar Drotestou contra Para tanto, nao6 suflciente ape-
Ihe recusou 0 aprego. como foi dito. Temos de sera o ano social. O Minis- O Mntoto.do Planejamento, a ret^rdosSldi^saaSop^ nas o apoio do PDS, segundo Ev^

Pode-se dizer que 0 ex-Presidente da encarar a realldade brasi- ttrio da Previdfencia 6, o^'o veto Sia cwS' cuAria nordestina e indagou como dro Moura, mas tambem de toda a
Republica entendeu que OS militares, em leira sem esquecer a do mais qi/e tudo, um brgao cld0 S)r motivos mer^ente t^fni- podera o Nordeste, comumaprodu- regiao nordestina. Acha que os re-
1964, desencadearamum movimento me- c^os "fl®xos toclal- Portanto, antes de cado^rmoMvosmeramenteWed- ££*dade baixlssima e sujeita a in- cursos devem ser alocados const!-
diante O qual realizariam parte substan- sentidos por todos n6s. penw em uma candldatu- ..ar^esauinhou o Govemo humilha ; Clemencia das secas, pagar juros tucionamente, vinculando o per-
cial do aue tinha em mente auando nor Dai, o esfonjo conjunto 6 ra, devo realizar a tarefa _, com o diferencial de apenas 3% em centual da receita at6 o final da.
intermeSio do seu Ministro da Justiga OU fundamental para a nagao, determinada pelo Presi- "-Este 

sentimento disse relagao as taxas que sao adotadas *>bra. E. enquanto ndo reaUzado o..
Hirotnmonfo bmtn nn Mnro^hni iconic porque ela depende da ver- dente. Ai, entao, quem sa- — Este sentimento — disse no centro-Sul. piano de perenlzagao de todos os

j, r/jfirMM/f nnrtetitnninnni a r>nrtn dade e o povo precisa sa- be, se meu nome for o pre- \ 11111 » n ,5^ «... q„i nrj..,.„ rlos malores, que se continue a exe-
pos uma reforma constitucional. A Carta . " ^ it " . " " . derrubada do veto". Considera — Se no Centro-Sul produzem r„tar n Hnc rponr^nc hiriHrrws fen™.
de 1967 realteouparcialmente os objetivos ber da verdade. ferido do Partido... derrubada diflcil, mas acredita que 100 arrobas de algodao por hectare, do um ou mais acudes em cada
do Sr Jdnio Quadros, na medida em que  „ pelo menos uma posigao sera mar- enquanto, na nossa, ma]1 se atmge a. propriedade "para retlrar antes do
atendeu sua idiossincrasia em relagao ao SantlStfl? cada "contra a politica discrlmina- 10; se na colheita de milho no Sul se final do s6culo o tltulo humilhante.
Poder Legislativo, ao qualpertenceu como I Till miinHn Ou/tHoluo t6ria e odienta do Govemo contra atlnge a produgSo de mais de 30 de campeao da pobreza e da mls6-
Vprparlnr Tiprvitnrin PstnrtnalenpmiXiHn UIIl 111111100 f Nordeste". sacos por hectare, quando na nossa Ha comoueM MracterizaoNor-
federal com um s6 dia de exercicio do H11I11 pVSjBTGTTl O Minlstro do Interior, Mario nao yamosa500kgemm6dia, al6m deste de hoje" •jeaerui, turn um so aiaae exercicio ao llUlll r A .rpt.ej,ifniI mip pip nrA dediversasoutrasdisparidades.en- _ . J. , .mandato. Mas como Prefetto, Governador en nnjc nPMDR Sa ^resente o B^co do S- quanto nao semudar a Regiao, nao Somente desta maneira - argu..
e Presidente da Republica, ele nunca en- O riVlUU pjjI ja representa o Banco do Nor pode 0 Govem0 federal, por mera mentou o Par^mentar - o Presi-
controu termo de convivencia aceitdvel |M Sao Paulo — Pesqulsa Bancocomsuaoasta Masfofcon teoria economica, dar aos agrope- dente Figueiredo terd cumprida «t
com a parcela parlamentar do Poder. feita pela Cooperativa dos testado Delo Senador Benevides cuarlstas tamanho castigo de tra- sua , que ^avfr

P^^Fxoli«mn TomnliRtnc rtp^»ntns rpvp- 165 ,QO, aenaaor aeneviaes, halhar unlcamente nara nncrar in- um Brasil rlco com um Nordeste
Tornou-se notdria sua rermlsa a As- Z1 J txoiismo jornaustas ae santos reve- que lembrou o fato de o presidente oainar urucamente para pagar ju h„
E mI d' ,!}: „"rkM^autentico. lou que a grande preferfen- h0 Banco Nacional de Habitacao ros ao Banco Central, entregando poore.sembUia de Sao Paulo, por CUjos membros cia do eleitorado da cidade fazer naVte do CMN e ser ieualmen- depois de anos suas terras e seus ja o 1° secretario da camara e

fantlstica 6 favoravel ao PMDB, se- te vlnculado ao Mlnisterio do Inte- bens P®10 881(10 da ~ disse candidate ao Governo da Paraiba
SUia enfrentou umafrouxa maioria parla- laniasuca. gyido do PT, PTB e PDS. Hor ele. Deputado Wilson Braga (PDS), de-
mentar, que somente se afirrnou contra ele w# Pre^os O munlclpio luta pela re- A conflan(;a de Benevides no vo- Sobre a sua primeira reivindlca- fendeu 0 f°rtaleclmento da Sudene
no momento exato da sua renuncui. fascitiantes. cuperagao de sua autono- to contrario dos parlamentares go- gao, relativa a programas a longo ^,seuave5l
conhecido seu dldlogo com O Sr Afonso Hosoitalidade mia politica, perdida com vernistas ao veto presidencial resi- prazo, ele argumentou em sua defe- reivindlcagao maior dos governa-
Arinos, a quem perguntou se, como qual- ""u uc a edigao do AI-5, em 1968. de principalmente no fato de que sa que "ha mais de 100 anos somen- dores. Disse que a Sudene foi esva-
queringl6s,advertido pelo apagar da vela t A pesqulsa mostrou que, projeto, na camara, foi encamlnha- te se ajuda a Regiao na hora crucial zlada flnanceiramente ao longo dos
que domina 0 Paldcio de Westminster, Pot tudo Isso, se houver eleigao direta da pelo secretdrio-geral do PDS, da seca para suspender os auxilios ultlmos anos eque dela sairam re-
pegaria em armas em defesa do Parla- inesquecivd. em 82, o novo Prefeito de Deputado Prisco Viana (BA). Re- ao cair das primeiras chuvas. Em 2:
mento. O entdo Chanceler respondeu-lhe ®anto.s ,devera ser o ex- centemente, Prisco manifestou 1877, D Pedro ja dizia que venderla n
que.seo Presidente lereferia ao emigres- U r^lST' JSffwS 5.""™ SslS,™' fo™m°Nto ™^ceb«dotratamenwS«fa?

0 2' I™ ^ porp«soaou Prefeltura, em 1969. No ul- rencialde 10%, os juros que vao ser 500 mil nordestlnos naquela seca. mos a unldade da Federagao —.

nrJiKnn n ^r>in n^nrirnl Jexcursao;de Umo pleito dlreto, o Sr co,brados no Nordeste ainda serao Justiga, portanto, se faga ao Presi-
politica nacional. O Sr Jdnio Quadros primeira, com guia, Tarqulruo deiTotou o can- muito elevados para uma agricultu- dente Figueiredo, que embora re- que se continue a dlspensar ao Nor-
considerava insatisfatdria a Constituigao por umpouco mais. didato do entao Prefeito, ra sujeita a grandes riscos e tecno- clamando a falta' de recursos nao deste um tratamento deslg^ial .Pa-
como instrument para 0 exercicio do m \ atual Secretario dos Neg6- logicamente alnda bastante atra- tem faltado com o dlnheiro nesta ra ele os Estados da regifio devem-
Governo. O Presidente, observava, tem a J CoBsulie«utgeiit« cios Metropolitanos do sada.- hora diflcil por que passa a nossa reivindlcar o dlreite de partlclpw
liberdade de praticar todos os abusos, deviagens. Governador Paulo Maluf, Regiao". do desenvolylmento nacional. De«
mas nao tem o voder de governar. Essa Sr Silvio Fernandes Lopes Programa permanente . ve-se permltir a repetlgao dos bons

Lia Zl _ . . (PDS). Acerituou o parlamentar a con- indices de crescimento veriflcados
^3 f S'i i Cerca de 4 mil votos fo- O Deputado Evandro Ayres de tribulgao nordestina ao.restante do quando a Sudene estava em pleno1967, cuja filosofia poderia ser defimda foihtios coioridos. ram apurados pela Coope- Moura (PDS-CE) reivindicou ontem pals, "sempre dando mais do que vigor.como uma esp6cie de janismo sem Jdnio. assessoria . rativa dos Jornalistas de ^

Nao estou julgando mas expondo. i52J??fAO Santos, o sr Esmeraido « ¦¦ 
"

continuarei afaze-lo quando se examifia ft . conTuiado Gerai d* Tarqulnio pertenceu ao WiwiAYl A|A/rin LF \J U r\ /\
atual atuagao politica do ex-Presidente ¦¦ A?ncadoS°i mtr e participou das OllIIOll C10£la JT JT C JL 1 C DCQC
da Republica para apresentd-lo como um ^^3 Praia do Fiamenao campaiAas eieitor^s com x
agente politico do Ministro-Chefe da Casa ne-9? andar-caua p 

®r. h
Civil. Ningu&m ignora que a extingdo do Postal21182-Rio. Coni a extlngao dos anti- y • **

HHS respeito. 
mutuo as 0p0s150.es *

torwflr cl abertura pctlcitdLvel Ttvilitcffit/ien£e» santista com o cx-dgdu*
. Ele tentou negocid-la em 1975 com o Sr . «1£,ontun(„(rtlin,cfn.ao„., tado Mario Covas. Alegre-Preocupado em  **,^-0405*7 sigao. Foram homens que tiveram

Ulysses Guimaraes, conforme revelou Antes de ser cassadoem criar umcllmade entendimentoe coragem, flzeram um ato de cons-'
Deputado Thales Ramalho, mas 0 secta-  69, ja eleito Prefeito de '
rismo militar estimulou 0 sectarismo da Santos, 0 Sr Esmeraido |mdb SenadofpeSo Staon aflr° S^^ue aconteca n? PDS"' Oposigao e 0 primeiro encontro dos dois Tarqulnio sustentou algu- aue aDesL de d^rdar do W^K^my' ^ 

acontega no PDS „
nAn *f> rpnrnriiiziv Anplnnrln nnran prtin- mas discuss6es rispidas mou que, apesar ae oiscoraar ao O secretario-geral do Partido fez,
cdo doMDB^WliantoPetronii^PoHe^ ¦BIBfll com 0 entao Major Erasmo JS2S? tamWm 0 eloglo do PT, afirmando

MiliiBi Dias, hoje Deputado fede- (PD? k de enfrenta* acreditar na slnceridade e nos bons.abria. espagos para a formagao do PP,, ra] nelo PDS mento do regime, ha espago para prop6sitos de seus lideres: "Temos,
General estimulava 0 ressurgimento do rai pew ruo. todos neste Rio Grande e neste SeioPTomaiorcarinhoeomaior
PTB. O Sr Leonel Brizola teve na &poca Brasil".Elogiou,depois,aorganiza- afeto e se depender de n6s sao,
conhecimento das conversas da Sra Ivete n p*a w tt /-\ do pt e do pp. aliados com os quais queremos sen-..
Vargas com 0 General Golbery, embora W/\f 1 U(\| 11(1 O Sr Pedro Simon afirmou que tar na mesa para dialogar e nao
repudiasse depois qualquer entendimento preferia as oposigoes reunidas impor. OPT 6 um Partido novo que,
que condicionasse a formacao do PTB, I AMPlI f JU A \ll lC "num unlco grande Partido, para 86 P°de ocupar um espago imporr,,
que, por isso mesmo, termmou por Ihe vrii'It VJilTIl iiyL( veneer 0 sistema e 0 casuismo", Pedro Simon tante, e nao temos nenhuma duvir.,
escapar das maos. T* A mas ressaltou que, mesmo com da de que os espagos que ele ocupar .,

II JlMlirA pluripartidarismo, deve ser busca- fevorecerao as classes oprimidas".,.
Ndo era naoito entao acreditar no ^ do um entendimento "atrav6s do zendo um esforgo admirftvel para Apesar de considerar que as

potencial eleitoral do Sr Jdnio Quadros. diaiogoamploe franco, sem imposi- crlar um Partido novo". oposigoes gauchas poderao ganhar
Mas ele reapareceu em cena e seus indices goes de parte a parte". Lamentando as divergences en- as eleigdes majoritarias de 1982

: de popularidade se afirmaram. Para mm mmmm IB tre trabalhistas e pemedebistas no mesmo divididas, devido a Eranque-
PTB aa Sra Ivete Vargas ele tornou-se Colieacao Ri0 Orande do Sul, 0 Sr Pedro za do PDS, o senador Pedro Simon
uma altemativa, desde que o Sr Brizola ® -* Simon defende um entendimento defendeu uma collgagao de todos
rejeitara. Em 1954, 0 atual Senador Fran- O Senador gaucho disse ter "0 tamb6m com 0 Partido Popular. os Partidos oposicionistas, "pois a*
CO Montoro expulsou o ex-Presidente do ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ maior respeito pelo Dr Brizola, que Ex-arenistas, como 0 ex- uni|o 6 0 desejo do povo"
pnr nnr tpri/fn pIp nn pnrnntrn Hp Tnrin foi um grande Governador, fez uma Governador Sinval Guazzelli, 0 Sr Ressaltou que nenhum dos Par-'
Goiilart aue nlevara. a Gptulin Varans mip administragao excepcional, teve Joao Dfentice, 0 ex-Ministro Luis tidos de oposigao deve procurer im-
rheacm aUie amm^rnannin dnPTRA ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ um papel muito importante na Le- Fernando Cirne Lima, tiveram, se- por candidatures, "mas buscar um'

V 7, galidade e exerceu uma influ^ncia gundo 0 Sr Simon, "um gesto digno entendimento fraterno. baseado nasua canataaiura aos Lampos aiiseos. e, respeitavel dentro do antlgo PTB. de admiragao ao dlzerem um basta necessidade da mudanga deste mo-.PTB ao Parana mais adiante 0 elegena p0l ym homem que sofreu um exi- a tudo isto que esta ai e se engaja- delo de desenvolvimento que mar-,;
deputado. Ho doloroso e voltou ao Brasil fa- rem nos caminhos asperos da Opo- ginaliza a maioria do povo".

t notdrio que 0 Sr Jdnio Quadros ndo Kir* t ni A dia nseprendeu a Partidos no regime da Carta 1NUVU VUU UlAnlU PTVF nnrlo oiurlav* a rratiliar Mpta
del946.UiUizouaslegendasaoSeudlcan- //pOUC aJUQdr L UO d gallllar iTlcsd

1 ce. Ja como candldato a prqfeito por uma A bancada estadual do PDT esta Oslco do PMDB, 0 pr6prio gablnete de cluslva da intransigSncla do PMDB. quepequena legenda derrotou a mais podero- • amea?ando nao comparecer no dla da lmprensa chega a bolcotar a dlstribuiQ&o flcara comprometldo perante a oplniao'
sa coligagdo de Partidos paulistas,00nsti- CAH /A rVslJ elelcao da nova Mesa Dlretora da As- de dlscursos trabalhistas aos jomals. en- publlca", afirmou o Sr Romildo Bolzan.'
tuida P elas agremiagoes conservadoras, OUu^i\L/VyI\ sembieia Legislative, facilltando asslm quanto da grande destaque aos do ~
liberals rmrmlistajt p dp pxtrpma ptauer- elel?ao da chapa d<3 PD8, caso 0 PMDB PMDB. Divergenciasuoerais, popuiisias e ae exirema esquer- n&o ap6le a lndicaQ&o de um candldato Os deputados do pmdb, por sua vez, .aa. baiU Lrovernaaor pelO fl Jy e roo JIHHHHHHI1 trabalhlsta k presld^ncia da Casa. sustentam que o atual presidente nfio foi O llder do bloco do PDT, Deputado
Candidat0U-Se a Presidente da Republica Embora mlnorltarlo em relagao ao eleito pelo PMDB, mas pelo extlnto Carlos Augusto Souza, ressalta que "ja
pela UDN como poderia ti-lo feito pelo PMDB, 0 bloco do PDT reivuidica MDB. "No novo quadro, o PMDB e ma]o- que nenhum dos Partidos de oposigao."
PTB OU velo PSD Por aue entdo ndo presld&ncia defendendo a tese da "rota- rlt4rio em relagao ao PDT. E em demo- podera eleger sozinho a nova Mesa Dire- -
inverter ostermn<i da aue<itan vniia aanra BBI tividade no poder", mas 0 acordo esta craclao poder e da maioria", destacouo tora, e direlto do PDT reivindlcar a pre-.,,inverter OS lermos aa questao posia agora cada vez mais dlficU. Trabalhistas Deputado Ibsen Plnheiro (PMDB), vice- sidencia, que esta sendo ocupada pelo.a proposito da sua possivel canaidatura pemedebistas fazem acusacoes recipro- presidente da Assembleia Legislativa. PMDB. £ a propria tese da altemancla
Governador de SAo Paulo? Dizem que cas e OS prlmeiros chegaram a recusar Diante das dificuldades de entendl- no Poder defendida pelo PMDB e pelas
General Golbery dele se serve. E se ele um convite do Senador Paulo Brossard mento com 0 PMDB, alguns deputados oposipoes".
pttirpr tamhpm <ip tpniindn dn Cipnprnl ¦¦¦ (PMDBi para jantar, no Natal com os do PDT chegaram a defender um acor- As divergencias entre os dois blocos

n,7 cl wijfo 1H0 pemedebistas. do. mesmo informal, com o PDS para se acentuaram nas ultimas semanas,CrOLOery. uu apenas se servinao aeier impedir a eleipao de um novo presidente quando os trabalhistas retiraram seus'
Dele e do PTB? g 

'¦ ImpaSse do PMDB. O ex-Govemador Leonel Bri- ^ tres integrantes de uma comissao mista-
F<i<in<t crin nupstnps mip ripvpm <ter tm X mrv xv-u irv t i/^vr> X py\ zola conseguiu convence-los, poreim, dos que havia sido criada para melhorar o."~^ry, quviiLUts* yoeueil;b tav LJl/\I\lU. fNv_/Vvy IlUKAIuU. Os dois blocos Voposlcionlstas reflexos negativos que tal acord^ traria relacionamento das duas bancadas. A"!responaiaas com O connecimenwae uma (PMDB, com 18 deputados, e PDT com para o Partido. polemica aumentou com a sugestao do';

Carreira politica que tem suas ambiguida- 13> precisam se unir 'para derrotar O vice-lider do PDT. Deputado Ro- Sr Leonel Brizola de os trabalhistas
des, mas que tem igualmente uma linha Voedianamente (2RE3DMmSERfi Ligue para seu PDS. que tem a maior^^ bancada indivi- mildo Bolzan. disse que a posigao atual apoiarem a reeleigao do Senador Paulo .
nnprpnte dp comvortamento com a maior (rota de ¦£. Agenie de'Viagens dual (25 membros). Os. pedetistas acu- do Partido. embora ainda riao haja uma Brossard (PMDBl, em troca do apoio do

M Super Boeing 737 r\JKI r.l JrJrt^VC ouparaaVa^i sam o presidente Carlos Giacomazzl de deliberagao final da bancada. e nao com- PMDB a um candidate do PDT ao Go-, ,da America do Sui LKA/J, vL^JUU 'e' 292-2080 ter feito da administragao da Assem- parecer ao plenirio no dia da eleigao da vemo do Estado.
Carlos Castello Branco bieia Legislativa uma maqulna de apoio nova Mesa, caso o PMDB nao apbie um Os pemedebistas nao gostaram da

\ " 
politico ao PMDB. Entre outras queixas candidate do PDT a presid^ncia. Com sugestao. Alguns trabalhistas tambem '' V ' ... - - - -- ressaltou que alem de os deputados do isso. o PDS podera eleger sua chapa. "Se n*o. Preferem que o Partido lance candi-

¦¦¦¦¦¦¦BMHBanHn »«••***>*¦¦ ».«. PDT ni . distwrem do mesmo esDaco ist< ".contecer. sera resDonsabilidade ex- . dato oroDrio Dara o Senado. £- Vt» --Hy
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Benevides 
prevê 

teste 
para 

o

Nordeste com veto 
presidencial

Jair Soares afirma que
só disputa Governo gaúcho
se Figueiredo determinar

Brasília—Apontado como um dos candidatos
do PDS ao Govçmo do Rio Grande do Sul, o
Ministro da Previdência Social, Jair Soares, nâo
demonstra, até o momento, disposição de concor-
rer à sucessão do Governador Amaral de Souza
por considerar que, em seus planos, a prioridade é
executar a obra social determinada nelo Presiden-

recebendo". E, como exemplo, ci-
tou os 80% da produção de petróleo
nacional, extraído do Nordeste,"pelos quais a Região recebe ape-
nas uma parcela insignificante, en-
vlando nada menos nue 1 hilhflo de
dólares por ano de tal produção
para a Região Centro-Sul".

. Na composição do Produto In-
terno Bruto — lembrou — o Nordes-
te comparece com 14% mais do
total dos investimentos do Gover-
no federal nos últimos anos e tem
recebido apenas um por cento do
valor global desses investimentos."Diante desses números, pergunta-
mos aos governantes do passado e
aos dirigentes de hoje: Quem deve
ao país? A resposta é uma só: a
nação tem uma divida enorme para
resgatar com o Nordeste".

Brasília—O primeiro teste para
se avaliar a capacidade do Nordes-
te enfrentar o Governo e defender
seus interesses, tal como alguns
parlamentares governistas como o
Deputado Paulo Lustosa (CE) e o

Arquive — 02/03/79

Senador nuo coelho (PE) vem pre-
conizando, será a votação, em mar-
ço, do veto presidencial ao projeto
que assegurava a presença de um
representante no Banco do Nordes-
te no Conselho Monetário Nacional.

Esta é a opinião do Senador
Mauro Benevides (PMDB-CE), au-
tor do projeto, aprovado nas duas
Casas através de consenso partidá-
rio. "Mas nem isso foi suficiente
para sensibilizar o Governo e levá-
lo a admitir que um representante
do polígono das secas tivesse assen-
to num colegiado no qual são esta-
belecidas as diretrizes da política
econômica e financeira do pais" —
lamentou.

Razões do veto
Conforme o Sr Mauro Benevl-

des, as razões do veto que chega-
ram á Secretaria Geral do Senado
sáo "as mais simplórias". Segundo
ele, "a reação das lideranças pollti-
cas e empresariais a esta esdrúxula
deliberação presidencial faz se sen-
tir de forma mais veemente, susci-
tando protesto de entidades de
classe e de parlamentares do pró-
prlo Partido do Governo".

O Ministro do Planejamento,
Delfim Netto, em viagem ao Ceará,
declarou qué o veto teria sido apli-
cado por motivos meramente técnl-
cos. O Senador acha que o veto"amesquinhou o Governo humilha
ainda mais o Nordeste".

— "-Este sentimento — disse —
vai levar a um trabalho par% a
derrubada do veto". Considera a
derrubada difícil, mas acredita que
pelo menos uma posição será mar-
cada "contra a política discrimina-
tória e odienta do Governo contra o
Nordeste".

O Ministro do Interior, Mário
Andreazza, ressaltou que ele pró-
prio já representa o Banco do Nor-
deste no CMN, pela vinculação do
Banco com sua pasta. Mas foi con-
testado pelo Senador Benevides,
que lembrou o fato de o presidente
do Banco Nacional de Habitação
fazer parte do CMN e ser igualmen-
te vinculado ao Ministério do Inte-
rior.

A confiança de Benevides no vo-
to contrário dos parlamentares go-
vernistas ao veto presidencial resi-
de principalmente no fato de que o
projeto, na Câmara, foi encaminha-
da pelo secretário-geral do PDS,
Deputado Prisco Viana (BA). Re-
centemente, Prisco manifestou
preocupação com a decisão do Go-
verno de elevar os Juros agrícolas,
frisando que, "a despeito do dife-
rencial de 10%, os Juros que váo ser
cobrados no Nordeste ainda serão
muito elevados para uma agricultu-
ra sujeita a grandes riscos e tecno-
logicamente ainda bastante atra-
sada."

Programa permanente
O Deputado Evandro Ayres de

Moura (PDS-CE) reivindicou ontem

das atividades políticas do Sr Jânio Qua-
dros tem-se dito muita coisa, inclusive,
como o fez o ex-Governador Abreu Sodré,
que nào se sabe se ele é do Governo ou da
Oposição, se é favorável à Revolução ou
contrário a ela; e por essas dubiedades
continua a não merecer confiança. Do Sr
Abreu Sodré, obviamente deve-se deduzir
que mantém uma linha de coerência, de
fidelidade aos Governos militares, apesar
das metamorfoses por que passou o siste-
ma. Ele continua com a Revolução, de
Ademar a Maluf.

O Sr Jânio Quadros manifestou-se ini-
cialmente a favor do movimento de março,
mas foi excluído da vida pública cort), a
suspensão dos seus direitos políticos, me-
dida aplicada em função de ressentimen-
tos pessoais ou de decepções muito difun-
didas com seu ato de renúncia. Mais tar-
de, uma declaração maist agressiva lhe
propiciou o corifinamento por quatro me-
ses na cidade de Corumbá. Mas o fato é
que esses acidentes não alteraram identi:
àades por ele reveladas desde o primeiro
momento com a intervenção militar de
1964.0 Marechal Castello Branco, na Pre-
sidéncia da República, o entendeu e man-
teve com ele diálogo por vias indiretas. O
General Golbery ao Couto e Silva jamais
lhe recusou o apreço.

Pode-se dizer que o ex-Presidente da
República entendeu que os militares, em
1964, desencadearam um movimento me-
diante o qual realizariam parte substan-
ciai do que tinha em mente quando, por
intermédio do seu Ministro da Justiça ou
diretamente junto ao Marechal Denis, pro-
pós uma reforma constitucional. A Carta
de 1967 realizou parcialmente os objetivos
do Sr Jânio Quadros, na medida em que
atendeu sua idiossincrasia em relação ao
Poder Legislativo, ao qual pertenceu como
Vereador, Deputado estadual e Deputado
federal, com um sd dia de exercício do
mandato. Mas, como Prefeito, Governador
e Presidente da República, ele nunca en-
controu termo de convivência aceitável
com a parcela parlamentar do Poder.

Tornou-se notória sua repulsa à As-
sembléia de São Paulo, por cujos membros
não alimentou conceito positivo. Em Bra-
sttia enfrentou uma frouxa maioria parla-mentar, que somente se afirmou contra ele
no momento exato da sua renúncia. É
conhecido seu diálogo com o Sr Afonso
Arinos, a quem perguntou se, como qual-
quer inglês, advertido pélo apagar da vela
que domina o Palácio de VJestminster,
pegaria em armas em defesa do Parla-
mento. O então Chanceler respondeu-lhe
que, se o Presidente se referia ao Congres-
80 como instituição, ele se disporia a de-
fendé-lo, tão ligado se achava ã sua tradi-
çáo e à sua importância na experiência
política nacional. O Sr Jânio Quadros
considerava insatisfatória a Constituição
como instrumento para o exercício do
Governo. O Presidente, observava, tem a
liberdade de praticar todos os abusos,
mas não tem o poder de governar. Essa
autoridade plena é a tônica da Carta de
1967, cuja filosofia poderia ser definida
como uma espécie de janismo sem Jânio.

Nào estou julgando mas expondo. E
continuarei a fazê-lo quando se examifia a
atual atuação política do ex-Presidente
da República para apresentá-lo como um
agente político do Ministro-Chefe da Casa
Civil. Ninguém ignora que a extinção do
MDB, na estratégia do General Golbery,
se apresentou como indispensável para
tornar a abertura palatável militarmente.
Ele tentou negociá-la em 1975 com o Sr
Ulysses Guimarães, conforme revelou o
Deputado Thales Ramalho, mas o secta-
rismo militar estimulou o sectarismo da
Oposição e o primeiro encontro dos dois
não se reproduziu. Apelando para a extin-
çáo do MDB, enquanto Petfônio Portella
abria espaços para a formação do PP, o
General estimulava o ressurgimento do
PTB. O Sr Leonel Brizòla teve na época
conhecimento das conversas da Sra Ivete
Vargas com o General Golbery, embora
repudiasse depois qualquer entendimento
que condicionasse a formação do PTB,
que, por isso mesmo, terminou por lhe
escapar das mãos.

Não era hábito então acreditar no
potencial eleitoral do Sr Jânio Quadros.
Mas ele reapareceu em cena e seus índices

: de popularidade se afirmaram. Para o
PTB da Sra Ivete Vargas ele tornou-se
uma alternativa, desde que o Sr Brizola o
rejeitara. Em 1954, o atual Senador Fran-
co Montoro expulsou o ex-Presidente do
PDC por ter ido ele ao encontro de João
Goulart que o levara a Getúlio Vargas que
chegou a lhe anunciar o apoio do PTB à
sua candidatura aos Campos Eliseos. E o
PTB do Paraná mais adiánte o elegeria
deputado.

Ê notório que o Sr Jânio Quadros não
se prendeu a Partidos no regime da Carta
de 1946. Utilizou as legendas ao Seu alcan-
ce. Ja como candidato a prefeito por uma
pequena legenda derrotou a mais podero-
sa coligação de Partidos paulistas, consti-
tuída pelas agremiações conservadoras,
liberais, populistas e de extrema esquer-
da. Saiu Governador pelo PTN e PSB e
candidatou-se a Presidente da República
pela UDN como poderia tê-lo feito pelo
PTB ou pelo PSD. Por que então não
inverter os termos da questão posta agora
a próposito da sua possível candidatura a
Governador de São Paulo? Dizem que o
General Golbery dele se serve. E se ele
estiver também se servindo do General
Golbery? Ou apenas se servindo dele?
Dele e do PTB?

Essas são questões que devem ser
respondidas com o conhecimento de uma
carreira política que tem suas ambigüida-
des, mas que tem igualmente uma linha
coerente de comportamento, c

te João Figueiredo, em 1981.
— Não posso dizer, hoje, que não vá ser candi-

dato em 82. Se o Presidente achar que devo
disputar, se o Partido decidir, em convenção, que
meu nome é o ideal e eu sentir, na gente do meu
Estado, uma boa receptividade, é claro que aceito.
Mas, mais importante do que uma possível candi-
datura ao Governo, em 82, é completar uma obra
social Já iniciada e que é fundamental para a
sociedade brasileira, pois os reflexos são evidentes
na vida política e econômica.
COMPROMISSO O Ministro da Previdên-

cia Social acha que quem
ocupa um cargo como o
seu, não pode se precipitar
e pensar em uma candlda-
tura "por mais honrosa
que seja", pois existe um
compromisso social do
Presidente da República,
que precisa ser cumprido
fielmente:

— Estou hâ 22 meses na
Previdência, um desafio
que aceitei e pretendo
cumprir religiosamente.
Não posso abandonar um
trabalho recém-lniciado. O
Presidente reiterou, em
discursos à nação, que este
será o ano social. O Minls-
térlo da Previdência é,
mais qiie tudo, um órgão
social. Portanto, antes de
pensar em uma candidato-
ra, devo realizar a tarefa
determinada pelo Presl-
dente. Aí, então, quem sa-
be, se meu nome for o pre-
ferido do Partido...

O Sr Jair Soares tem ou-
vido falar multo da indica-
ção de seu nome para con-
correr ao Governo gaúcho.
Tem lembrado, porém, que
falta muito tempo para se
pensar no problema, espe-
cialmente porque sua Pas-
ta tem programas inadlá-
vels a serem cumpridos.

— Um homem público
tem compromissos com a
verdade. O político, não
importa de que Partido,
deve falar a verdade.
Hoje importa definitiva-
mente o que foi dito, não
como foi dito. Temos de
encarar a realidade brasi-
leira sem esquecer a do
mundo, cujos reflexos são
sentidos por todos nós.
Dai, o esforço conjunto, é
fundamental para a nação,
porque ela depende da ver-
dade e o povo precisa sa-
ber da verdade.

Apelos aos ministros

O parlamentar cearense fez um;
apelo ao Ministro do Interior, Mário.
Andreazza que, a seu ver, "está'
levantando a bandeira de construir ;
a sonhada ligação das bacias hidro-
gráficas do Sul e do Nordeste, num,
plano gigantesco de tomar perenes,
os rios secos, tornando suas mar%
gens celeiros para a produção de,
alimentos e acabando para sempre,
com o problema secular da falta de
água".

Para tanto, não é suficiente ape-
nas o apoio do PDS, segundo Evan-
dro Moura, mas também de toda a
região nordestina. Acha que os re-
cursos devem ser alocados consti;,;
tucionamente, vinculando o per-
centual da receita até o final da
jibra. E, enquanto náo realizado o.,
plano de perenizaçáo de todos os
rios maiores, que se continue a exe-,.
cutar o dos recursos hídricos, fazen:
do um ou mais açudes em cada.,
propriedade "para retirar antes do
final do século o titulo humilhante,
de campeão da pobreza e da misé:
ria com que se caracteriza o Nor-,
deste de hoje" ^

Somente desta maneira — argu-.
mentou o parlamentar — o Presi-
dente Figueiredo terá cumprida a-

. sua palavra de que não pode haver
um Brasil rico com um Nordeste
pobre. *'

Já o 1° secretário da Câmara e
candidato ao Governo da Paraíba
Deputado Wilson Braga (PDS), de-
fendeu o fortalecimento da Sudene
que, a seu ver, deve constituir á
reivindicação maior dos governa-
dores. Disse que a Sudene foi esva-
ziada financeiramente ao longo dos
últimos anos e que dela sairam re-
cursos para a Transamazônica, pa-
ra os incentivos fiscais setoriais e-
outros. Para èle, o Nordeste náo
vem recebendo tratamento igual às
demais regiões do país. "Defende-'
mos a unidade da Federação —;
acentuou ele — mas não aceitamos
que se continue a dispensar ao Nor-
deste um tratamento desigual". Pa-
ra ele, os Estados da região devem'
reivindicar o direito de participar
do desenvolvimento nacional. De»
ve-se permitir a repetição dos bons*
índices de crescimento verificados
quando a Sudene estava em pleno,
vigor.

Mauro Benevides

ao Governo que realize um progra-
ma permanente de obras para exe-
cução em 10 ou mais anos, destina-
do a tomar possível a convivência
da população nordestina com as
secas, considerando que o Nordeste
é seco e é uma região de invernos
cíclicos.

O parlamentar protestou contra
a retirada dos subsídios à agrope-
cuária nordestina e Indagou como
poderá o Nordeste, com uma produ-
tividade baixíssima e sujeita á in-

1 clemência das secas, pagar juros
com o diferencial de apenas 3% em
relação às taxas que são adotadas
no Centro-Sul.

— Se no Centro-Sul produzem
100 arrobas de algodão por hectare,
enquanto, na nossa, mal se atinge a.
10; se na colheita de mllhio no Sul se
atinge a produção de'mais de 30
sacos por hectare, quando na nossa
náo vamos a 500 kg em média, além
de diversas outras disparidades, en-
quanto náo se mudar a Região, não
pode o Governo federal, por mera
teoria econômica, dar aos agrope-
cuaristas tamanho castigo de tra-
balhar unicamente para pagar ju-
ros ao Banco Central, entregando
depois de anos suas terras e seus
bens pelo saldo da divida — disse
ele.

Sobre a sua primeira reivindica-
ção, relativa a programas a longo
prazo, ele argumentou em sua defe-
sa que "há mais de 100 anos somen-
te se ajuda a Região na hora crucial
da seca para suspender os auxílios
ao cair das primeiras chuvas. Em
1877, D Pedro Já dizia que venderia
a última jóia da Coroa e não morre-
ria um nordestino de fome. Náo
vendeu uma única Jóia e morreram
500 mil nordestinos naquela seca.
Justiça, portanto, se faça ao Presi-
dente Figueiredo, que embora re-
clamando a falta de recursos nào
tem faltado com o dinheiro nesta
hora difícil por que passa a nossa
Região".

Acentuou o parlamentar a con-
tribuição nordestina ao(restante do
país, "sempre dando mais do que

Santistas

preferem
o PMDB

São Paulo — Pesquisa
feita pela Cooperativa dos
Jornalistas de Santos reve-
lou que a grande preferên-
cia do eleitorado da cidade
é favorável ao PMDB, se-
guido do PT, PTB e PDS.
O município luta pela re-
cuperaçào de sua autono-
mia política, perdida com
a edição do AI-5, em 1968.

A pesquisa mostrou que,
se houver eleição direta
em 82, o novo Prefeito de
Santos deverá ser o ex-
Deputado Esmeraldo Tar-
qulnio "(PMDB), cassado
antes de tomar posse na
Prefeitura, em 1969. No úl-
timo pleito direto, o Sr
Tarquínio derrotou o can-
didato do entào Prefeito, o
atual Secretário dos Negó-
cios Metropolitanos do
Governador Paulo Maluf,
Sr Silvio Fernandes Lopes
(PDS).

Cerca de 4 mil votos fo-
ram apurados pela Coope-
rativa dos Jornalistas de
Santos. O Sr Esmeraldo
Tarquínio pertenceu ao
MTR e participou das
campanhas eleitorais com
o Sr Fernando Ferrari.
Com a extinção dos anti-
gos Partidos, ingressou no
MDB, dividindo a lideran-
ça política da Baixada
Santista com o ex-Depu-
tado Mário Covas.

Antes de ser cassado em
69, já eleito Prefeito de
Santos, o Sr Esmeraldo
Tarquínio sustentou algu-
mas discussões ríspidas
com o entào Major Erasmo
Dias, hoje Deputado fede-
ral pelo PDS.

Um mundo
num

Y só país

Exotismo
autêntico.
Variedade
fantástica.
Preços
fascinantes. j
Hospitalidade
suntuosa.
Por tudo isso,
inesquecível.

Farte terrestre
14 dias, desde

por pessoa ou¦' excursão ;de
primeira, com guia,

, por um pouco mais.

Consulte seu agente
de viagens.

Peça, grátis,folhetos coloridos.
ASSESSORIA
DE PROMOÇÃO
TURÍSTICA
Consulado Geral da
África do Sul.
Praia do Flamengo,
116-9? andar - Caixa
Postal 21182-feio.
Tel. (021)285-1475-
Telex (021)21554
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Simon elogia PP e PT e 
p

respeito mútuo às oposições

Porto Alegre — Preocupado em
criar "um clima de entendimento e
respeito mútuo" entre as oposiçóes
gaúchas, o secretárlo-geral do
PMDB, Senador Pedro Slmon, aflr-
mou que, apesar de discordar do
ex-Governador Leonel Brizola
(PDT) quanto à forma de enfrenta-
mento do regime, "há espaço para
todos neste Rio Grande e neste
Brasil". Elogiou, depois, a organiza-
çáo do PT e do PP.

O Sr Pedro Simon afirmou que
preferia as oposições reunidas"num único grande Partido, para
vencer o sistema e o casuísmo",
mas ressaltou que, mesmo com o
pluripartidarismo, deve ser busca-
do um entendimento "através do
diálogo amplo e franco, sem imposi-
çôes de parte a parte". .

Coligação
O Senador gaúcho disse ter "o

maior respeito pelo Dr Brizola, que
foi um grande Governador, fez uma
administração excepcional, teve
um papel multo importante na Le-
galldade e exerceu uma influência
respeitável dentro do antigo PTB.
Foi um homem que sofreu um exi-
lio doloroso e voltou ao Brasil fa-

sição. Foram homens que tiveram1 •
coragem, fizeram um ato de cons*"
ciência política e talvez sejam os -
precursores da rebeldia que se es-
pera que aconteça no PDS".

O sfecretário-geral do Partido fez,.
também o elogio do PT, afirmando
acreditar na sinceridade e nos bons,
propósitos de seus líderes: "Temos,
pelo PT o maior carinho e o maior
afeto, e se depender de nós sáo,
aliados com os quais queremos sen-.,
tar na mesa para dialogar e não
Impor. O PT é um Partido novo que,
só pode ocupar um espaço impor?,,
tante, e não temos nenhuma dúvi-.,
da de que os espaços que ele ocupar .t
favorecerão as classes oprimidas"...

Apesar de considerar que as
oposições gaúchas poderão ganhar
as eleições majoritárias de 1982
mesmo divididas, devido à franque-
za do PDS, o Senador Pedro Simon
defendeu uma coligação de todo?
os Partidos oposicionistas, "pois a*
união é o desejo do povo".

Ressaltou que nenhum dos Par-*
tidos de oposição deve procurar im-
por candidaturas, "mas buscar um',
entendimento fraterno, baseado na
necèssidade da mudança deste mo-,,
delo de desenvolvimento que mar-,;
glnaliza a maioria do povo".

Arquivo — 04/05/77Adicione tarifa «érea internacional.
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Pedro Simon

zendo um esforço admirável para
criar um Partido novo".

Lamentando as divergências en-
tre trabalhistas e pemedebistas no
Rio Grande do Sul, o Sr Pedro
Simon defende um entendimento
também com o Partido Popular.
Ex-arenlstas, como o ex-
Governador Slnval Guazzelli, o Sr
João Dêntice, o ex-Ministro Luis
Fernando Cime Lima, tiveram, se-
gundo o Sr Slmon, "um gesto digno
de admiração ao dizerem um basta
á tudo isto que está ai e se engaja-
rem nos caminhos ásperos da Opo-

NOMO VÔO DIÁRIO.

A bancada estadual do PDT está
ameaçando não comparecer no dia da
eleição da nova Mesa Diretora da As-
sembléia Legislativa, facilitando assim a
eleição da chapa d<5 PDS, caso o PMDB
nâo apóie a indicação de um candidato
trabalhista à presidência da Casa.

Embora minoritário em relação ao
PMDB, o bloco do PDT reivindica a
presidência defendendo a tese da "rota-
tividade no poder", mas o acordo está
cada vez mais dificil. Trabalhistas e
pemedebistas fazem acusações recipro-
cas e os primeiros chegaram a recusar
um convite do Senador Paulo Brossard
(PMDB) para jantar, no Natal com os
pemedebistas.

Impaãse
Os dois blocos oposicionistas

(PMDB. com 18 deputados, e PDT com
13» precisam se unir para derrotar o
PDS. que tem a maior bancada indivi-
dual (25 membrosi. Os. pedetistas acu-
sam o presidente Carlos Giacomazzí de
ter feito da administração da Assem-
biéia Legislativa uma máquina de apoio
político ao PMDB. Entre outras queixas
ressaltou que além de os deputados do
PDT nf disporem do mesmo espaço

físico do PMDB. o próprio gabinete de
Imprensa chega a boicotar a distribuição
de discursos trabalhistas aos jornais, en-
quanto dâ grande destaque aos do
PMDB.

Os deputados do PMDB, por sua vez,
sustentam que o atual presidente não foi
eleito pelo PMDB, mas pelo extinto
MDB. "No novo quadro, o PMDB é maio-
ritãrio em relação ao PDT. E em demo-
cracia o poder é da maioria", destacou o
Deputado Ibsen Pinheiro (PMDB), vice-
presidente da Assembleia Legislativa.

Diante das dificuldades de entendi-
mento com o PMDB, alguns deputados
do PDT chegaram a defender um açor-
do. mesmo informal, com o PDS paraimpedir a eleição de um novo presidentedo PMDB. O ex-Govemador Leonel Bri-
zola conseguiu convencê-los, porém, dos
reflexos negativos que tal acordp traria
para o Partido.

O vice-líder do PDT. Deputado Ro-
mildo Bolzan. disse que a posição atual
do Partido, embora ainda não haja uma
deliberação final da bancada, e não com-
parecer ao plenário no dia da eleição da
nova Mesa. caso o PMDB não apóie um
candidato do PDT à presidência. Com
isso. o PDS poderá eleger sua chapa. "Se
ist< acontecer, sera responsabilidade ex-

cluslva da intransigência do PMDB. que ,ficará comprometido perante a opinião
pública", afirmou o Sr Romildo Bolzan.'

Divergências
O lider do bloco do PDT, Deputado

Carlos Augusto Souza, ressalta que "já
que nenhum dos Partidos de oposição."
poderá eleger sozinho a nova Mesa Dire-
tora, é direito do PDT reivindicar a pre- ,,
sidéncia. que está sendo ocupada pelo.PMDB. É a própria tese da alternância
no Poder defendida pelo PMDB e pelas 

'
oposições".

As divergências entre os dois blocos'
se acentuaram nas últimas semanas,
quando os trabalhistas retiraram seus -*
três integrantes de uma comissão mista-
que havia sido criada para melhorar o.',
relacionamento das duas bancadas. A"!
polêmica aumentou com a sugestão dO'j
Sr Leonel Brizola de os trabalhistas '
apoiarem a reeleição do Senador Paulo
Brossard (PMDBi, em troca do apoio do
PMDB a um candidato do PDT ao Go-, ,verno do Estado.

Os pemedebistas não gostaram da
sugestão. Alguns trabalhistas também '
não. Preferem que o Partido lance candi-
dato próprio para o Senado. £

SALVADOR

DIÁRIO. NOVO HORÁRIO.

Voe diariamente /^PClUjCCEg Ligue para seu
com a maior (rota de * Agente de Viagens
Super Bóeing 737 rVK IclJjVlVt ou para a Vasp
da América do Sui LIGOU,VIAJOU Tel 292 2080
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Figueiredo

telegrafa

ao Papa
Brasília — Na mensagem di-rígida aõ Papa-João Paulo n, a

primeira que assina este ano, oPresidente João Figueiredo
saudou ontem a passagem doDia Mundial da Paz.

Diz o texto enviado ao Vatl-'cano pelo Itamarati:
lÉ-me particularmente gra-to assonlar n Onwrnn p n pnw»

POLÍTICA E GOVERNO — 3

Marcílio volta a defender

a soberania do Parlamento

Brosílki — Sonjo R»go „

Brasilia — O Presidente da Câmara
dos Deputados, Sr Flávio Marcílio, reafir-
mou, ontem, a sus "justa crença na força
e no valor dos Parlamentos que são indis-
) jensávels à estruturação e bom desempe-
nho de todo e qualquer sistema político,
em que a liberação realmente seja asse-
gurada".

brasileiro à comemoração doDia Mundial da Paz, em boahora instituído pelo Papa Pau-
lo VI, de tão saudosa memória,
e felizmente conservado porVossa Santidade. O sugestivo
tema — "Para servir a paz,

, respeita a liberdade" — alcan-
çará, estou certo, merecida re-
percussão em meu pais. Possa
o Criador incutir, no ano quese inicia, o profundo significa-
do de palavras tão sábias no
coração de todos os homens".

Presidente adota
meio expediente

O Presidente João Pi-
gueiredo passou as festas
de fim de ano com sua fa-
milia, na Granja do Torto,
sua residência oficial e só
voltará.a despachar no Pa-
lácio do Planalto segunda-
feira á tarde, de acordo
com o horário de meio ex-
pediente estabelecido até
sua viagem à França e Por-
tugal, no final do mês.

Hoje haverá expediente
normal no Palácio do Pia-
nalto, mas, além do Presi-
dente Figueiredo, hão de-
vei-á comparecer, também,
o Chefe do Gabinete Civil,
Ministro Golbery do Couto
e Silva, que trabalhará em
sua residência, na Granja
dcPlpê.

O secretário particular
dâf Presidente da Repübli-
ca, Sr Heitor Ferreira, re-
ceberá os parlamentares
em audiência, em seu gabi-nete improvisado, no ter-
ceiro andar do Palácio. Ele
deverá permanecer neste
gabinete até as òbras reali-
zadas no seu terminarem.

O Sr Heitor Ferreira ga-
rante que não passará pa-ra o gabinete anteriormen-
te ocupado pelo ex-
Ministro Said Farhat, em-
bora este esteja vazio e
confortavelmente instala-
do, argumentando que se-
ria incômodo para sua ati-
vidade mudar de andar.

O secretário do Presi-
dente está intensificando
contatos na área política'visando a eleição do Depu-
tado Nelson Marchezan á
Presidência da Câmara, fa-
tosque, no Palácio, já é
considerado como "garan-
tido".

IJeitor

cumprimenta

Jânio
São Paulo — Tratando-o

de "meu querido Presiden-
te", o secretário particular
da Presidência da Repú-
blica, Heitor Ferreira, en-
viou cartão de fim de ano
ao Sr Jânio Quadros, querompeu 81 em companhia
de-antigos janistas. Uma
outra mensagem foi rece-
bida pelo provável candi-
dato dò PTB ao Governo
de São Paulo em 82, envia-
da pelo Cardeal Dom Pau-
lo Evaristo Arns, que tam-
bém o trata de "Presi-
dente".

Há dias, o Sr Jânio Qua-
dros enéaminhou telegra-
ma ao Presidente Figueire-
do, desejando-lhe "feliz
Natal" e "próspero Ano-
Novo", votos extensivos ao
Chefe do Gabinete Civil,
General Golbery do Couto
e Silva, e ao secretário par-ticular da Presidência, Sr
Heitor Ferreira. Nesta
mensagem, o Sr Jânio
Quadros pede ao General
Figueiredo "o pleno" exer-
cicio da sua autoridade pa-ra consolidar a democracia
e o combate enérgico à cor-
rupção e à inflação.

Em entrevista, voltou o Sr Flávio Mar sistemática. Aut,

império do AI-5, quando havia "restrições
abusivas, cuja continuidade é desejada,
como se a vontade popular, pela sua
representação, pudesse ficar continuada-
mente subjugada", acentuou o Sr Flávio
Marcilio.

— Homem fundamentalmente do Par-
lamento procurei situá-lo frente à nova

Pepista

repele

acordo
Belo Horizonte — "O

Partido Popular não acei-
ta o comando de vocações
neófitas de radicais, prefe-
rindo pautar sua conduta
pelo equilíbrio na análise
dos grandes temas nacio-
riais", disse ontem o Depu-
tado Dalton Canabrava, li-
der do PP na Assembléia
mineira, ao repelir insinua-
ções de um possível acordo
com o Governo.

Segundo ele, se a posi-
ção clara e nítida do PP
contra os atuais Governos
está incomodando, "será
mais pelo temor que o seu
crescimento perante a opi-
nião pública pode provo-
car".
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cílio a lamentar o fato do Congresso não
ter aprovado o projeto de emenda consti-
tucional "devolvendo ao Poder Legislati-
vo as suas prerrogativas, usurpadas no
chamado ciclo revolucionário".

Nova sistemática i

Para o representante do Ceará, é difícil
o momento da vida nacional:

— Iniciado o ciclo da abertura política,conseqüentemente, de uma sólida estru-
turação democrática, contra o Parlamen-
to estavam — e ainda estão — presentesas forças da reação. São justamente estas
forças que se voltam contra os Parlamen-
tos — mais precisamente, contra o Parla-
mento brasileiro na ignorância do rele-
vante papel que ele desempenha na evo-
lução da vida política nacional.

O Presidente da Câmara observou que'as forças de reação estavam evidentes, no
tratamento dispensado ao Poder Legisla-
tivo, na conjuntura política vivida sob o
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Flávio Marcílio

novos tempos. Ao cha-
mado tempo de abertura. Na própria ins-
tituição, busquei a fonte de energia revi-
talizante para o exercício das minhas
atividades, engrandecendo o meu espíri-
to e aprimorando o meu pensamento poli-
tico, na certeza do valor da instituição
parlamentar.

Nesse ponto, o Sr Flávio Marcílio fez
questáp de enfatizar:

Não é, porém, demasiado repetir o
que tenho acentuado em pronunciamen-
tos anteriores: o prestígio do Parlamento
é que resguarda e assegura o prestigio da
democracia. O Parlamento é, politica-
mente, a nação. Ele a representa, os par-
lamentares sáo os porta-vozes das suas
tendências, aspirações, opiniões. Fomos
donstituídos, em eleições democráticas,
representantes do povo, controladores do
arbítrio-do Executivo. É por isto que, da
fortaleza dos Parlamentos oriundos da-vontade popular, e agindo sob delegação
exclusiva desta vontade, se origina a for-
taleza da democracia, tanto mais forte e
mais legitima, quanto mais valoroso e
mais representativo for o Parlamento.

Lembrou o 8r Flávio Marcilio que, ao
ser iniciado o ciclo democrático, com-
preendeú, desde o primeiro instante, que
este somente teria validade à medida que
o Poder Legislativo se pudesse afirmar
como Poder verdadeiro, afastando-se da
subordinação em que se encontrava, aos
caprichos e às ordens do Executivo, e
passasse, efetivamente, a integrar um sis-
tema racional de divisão de poderes, har-
mônicos e independentes entre si.

No clima de renovação politico-
institucional, de lançamento das bases
fundamentais da sonhada democracia,
que todos esperamos, nada mais natural
do que esta ação parlamentar, colocando
o Poder Legislativo, por sua própria atua-
ção, no ciclo da nova ednjuntura política.
O resultado da votação do projeto de
emenda das prerrogativas é conhecido.
Não adianta lamentações, recriminações.
O erro das colocações foi de todos nós,
reconheço humildemente. Mas, por outro
lado, continua viva a chama do ideal, a
exigir de todos nós uma reavaliação. Esta
legislatura não poderá passar à História
como aquela que rençgou as suas pró-
prias atribuições, as suas prerrogativas.

Petebista admite acordo e

não crê na sua destituição
Salvador — Ainda não acreditando que' a

comissão executiva nacional do PTB decidiu
destituir a comissão regional provisória da
Bahia, o seu presidente, Cícero Alves de Almei-
da, negou que o Partido estivesse com umaimagem muito ligada ao PDS na Bahia, mas
admitiu que "se houver oportunidade, é possl-vel haver uma aliança tanto com a Oposição
como com o- PDS, desde que resguardada a
autonomia do PTB".

Ao comentar a nota oficial da comissãoexecutiva nacional, onde consta que "o PTB éum Partido independente e de Oposição aoGoverno, condenando o modelo social vlgen-te", o Sr Cicero Alves de Almeida garantiu que,na Bahia, o Partido ainda não teve oportunida-de de combater o Governo estadual porque,para ele, em comparação com os demais esta-dos, "aqui está sendo realizada uma boa admi-nistraçào, pelo menos por enquanto".

Ajuda ao irmão
Dizendo-se um homem coerente, o ex-

presidente da comissão regional do PTB baia-no acha "possível que venha a existir esse

combate ao Governo, se os fatos assim determi-narem". Ele enfatizou que considera prematuraa unidade de oposlçôes no Estado.
O Sr Cicero Alves de Almeida, não confirmanem desmente a informação corrente nos meiosoposicionistas, de que a maioria das 75 comis-sóes municipais do PTB — agora também des-tituidas por decisão da executiva nacional —

foi formada com o apoio do Governador Antô-nio Carlos Magalhães, principalmente em Ira-
quara e Seabra.

Antes filiado a extinta Arena, o Sr Cícero éirmão do Deputado federal João ALves deAlmeida (PDS-BA), a quem sempre ajudou aeleger, as vezes usando meios considerados nãomuito lícitos. Funcionário do INPS, tinha con-trole sobre o fichário do Instituto. Valendo-sedesta condição, fornecia ao irmão nomes eendereços para correspondências e, segundocomentários de políticos, até quando algumas
pessoas eram beneficiadas com aposentadoria,
o Deputado era informado pelo Irmão e escre-
via ao beneficiário comunicando com antece-
dència que havia apressado. a liberação da
aposentadoria.

BAfjrp T BANCO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO S.A.
COMPANHIA ABERTAC.G.C. n? 33.147.315/0001/15

AVISO AOS ACIONISTAS

DIVIDENDOS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que está sendo pago, a partir desta

data,àrazãodeCrS 0,10 por ação, odividendon.067, relativoaoZ0 semestrede1980.
AÇÕES NOMINATIVAS

Os dividendos aos acionistas detentores de ações nominativas já se acham
creditados em suas conta&correntes nas Agências do Banco.

AÇÕES AO PORTADOR
Estão à disposição dos possuidores de ações ao portador os formulários pró-

príos ao recebimento dos dividendos.
Os acionistas apresentarão os respectivos titulos múltiplos relacionados em

ordem numérica crescente. Tais titulos serão devolvidos no ato, juntamente com
a3.*viadoformulãriocontendoaindicaçãododia marcado paraoreceblmento.

LOCAIS DE ATENDIMENTO
Rio de Janeiro: Rua da Ajuda nP 5 - 20.° andar (Ed. Sede do Banco)

SSo Paulo: Rua Alvares Penteado n.° 49/53
Brasilia: Av. W-3, Qd. 506, BI. "C", Lj. 33
Belo HoriBMite: Rua Goitacazes nP 85

IMPOSTO DE RENDA
Em decorrência do que dispõe o Decreto-Lei n? 1.790, de 09.06.80, efetua-

remos a retenção na fonte do Imposto de Renda, à alíquota de 15% (quinze porcento) sobre o valor dos dividendos pagos a todos os acionistas, pessoas físicas
e jurídicas. As Companhias Abertas e as pessoas jurídicas imunes ou isentas doImposto de Renda devem apresentar, até o dia 20.02.81, documentação quecomproveaquelaqualidade.

ps dividendos de ações ao portador não recebidos até o dia 30.04.81 ficarão
sujeitos ao desconto do Imposto de Renda, como rendimènto de beneficiárionão identificado.

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 1981 ISRAEL KLABIN
Diretor-Presidente

A residência da poupança.

Caderneta de Poupança

Passarinho julgou sublegenda instituto incompatível com o pluripartidarismo

Passarinho apoia reforma 
que

acabe com o voto de legenda
Braailia — Não parece justo um

candidato a deputado conseguir
400 mil votos, por exemplo, e eleger
outros candidatos de sua legenda,
até com 2 mil votos. Este problema
precisa ser examinado." Foi o quecomentou, o líder do Governo no
Senado, Jarbas Passarinho, ao ma-
riifestar sua simpatia pelo chamado
distritão, um sistema que acabou
com o voto de legenda.

O Senador acha que o assunto
deve ser muito bem estudado, pon-derando que a adoção do voto dis-
trital misto apresenta vantagens e
desvantagens. Além disso, previu
que com o distrito eleitoral cairia o
nível dos representantes.

Sublegenda

O Sr Jarbas Passarinho soube
pelos jornais da pretensão do Depu-
tado Anísio de Souza (PDS), de
apresentar projetos de reforma do
sistema eleitoral.

Evitando comentar as anuncia-
das iniciativas do seu companheiro

de Partido, o líder do Governo in-
formou que não tem lembrança de
ter ocorrido discussões a respeito
de sublegenda, voto distrital, vin-
culaçáo total de votos, em reuniões
do Conselho Político — do qual faz
parte.

O Senador observou que o Presi-
dente Figueiredo, quando fala em
aperfeiçoamento da legislação elei-
toral, quer dizer que o voto deve ser
livre, o mais possível, de pressõeseconômicas, de influências dema-
gógicas: "O Chefe do Governo náo
anunciou nem declarou que há in-
tençòes de se promover medidas
casuísticas."

Indagado se há alguma tendên-
cia no Governo provável à adoção
da sublegenda nas eleições de go-
vernadores e çenadores, o Sr Jarbas
Passarinho evitou uma resposta di-
reta. Apenas comentou que a insti-
tuiçâo da sublegenda, na sua opi-
niâo, "é incompatível com o pluri-
partidarismo".

Sobre a vinculaçáo total dos vo-
tos, que obrigará o eleitor a votar

em candidatos do mesmo Partido a
todos os cargos, o líder do PDS
preferiu elogiar o atual sistema da
dobradinha. Pela legislação vigen-
te, o eleitor deve votar em candida-
tos do mesmo Partido a deputado
federal e a deputado estadual. "Isso
é muito bom" — acentuou, obser-
vando que deve ser evitado o voto
de caráter pessoal, dado à pessoa.
Ele acha que deve ser incentivado o
voto por opção ideológica, parti-
dária.

Lei Falcão
E a Lei Falcão, quando será

reformulada?
A reforma da chamada Lei

Falcão—disge—deve ser feita logo
neste ano de 1981, para fixar as
regras para as eleições de 1982.

O Sr Jarbas Passarinho acha
que deve ser criado um sistema
capaz de fortalecer os Partidos e os
candidatos, ao acesso na rádio e à
televisão. O Senador sempre defen-
deu a realizaçáo de debates entre
candidatos a cargos majoritários.

Belo Horizonte — Ao manifestar
ontem a sua convicção de que a
atuação do Governo começará, a
influir positivamente na economia
do país neste ano, o Deputado João
Ferraz (PDS) revelou qüè õ seu Par-
tido terá condições de lutar e ven-
cer as eleições do próximo ano se
recorrer às suas forças represeritati-
vas, "não necessitando para isso de
medidas casuísticas".

— Ganhar em política é relativo,
mas temos condições de lutar —
comentou, lembrando que o PDS se
está organizando e mobilizando for-
ças para sua unidade em todo o
pais, não havendo razões para pes-simismos em relação às eleições
previstas para 1982.

O Sr João Ferraz não acredita

Governista condena pessimismo
que o esforço do sistema financeiro
seja negativo e acha que o mais
importante, agora, "é uma corrente
de pensamento positivo, que podeter grande influência na opinião
pública". Para ele, não há necessi-
dade nem razões para a adoçáo de
casuísmos eleitorais.

Candidato à presidência da As-
sembléia mineira, pela corrente do
ex-PSD, o Sr João Ferraz não pre-tende lutar para conseguir o cargo.
A eleição da Mesa, prevista para o
início de março, náo terá influência
do Governador Francelino Pereira,
segundo o Sr João Ferraz, pois elp
tem interesse em manter a atual
divisão dos cargos, proporcional
aos representantes dos Partidos.

"O projeto do Deputado Anísio
de Souza (PDS-GO), instituindo a
sublegenda, o voto distrital e o voto
vinculado, vai ficar nas prateleiras
do Congresso até que o Governo
saiba a hora certa para encampá-
lo" — previu ontem o Senador Ita-
mar Franco (PMDB-MG), ao criti-
car declarações do secretário-geral
do PDS, Deputado Prisco Viana.

Para o Senador mineiro, as pre-
visões do secretário do PDS, de que
as reformas eleitorais só serão fel-
tas em 1982, "indicam que o Con-
gresso fleará manietado em 1981,
uma vez que os congressistas não
têm muitas iniciativas no campo
financeiro".

Senador prevê reação popular
Brasília — O presidente do

PMDB do Ceará, Senador Mauro
Benevides, acredita que ao lado da"enérgica reação popular" às anun-
ciadas medidas casuísticas do Go-
verno, para alterar as regras do jogo
eleitoral de 82, haverá enérgica
atuação dos Partidos oposicionis-
tas contra possíveis fraudes legais.

Para o dirigente oposicionista, o
engodo vem sendo concebido com o
objetivo de evitar a alternância dos
Partidos no Poder. Além disso —
ponderou — dispondo de precária

Maioria no Congresso, dificilmente
o PDS atuará coeso para assegurar
a aprovação de um novo pacote,
como o preparado pelo Deputado
Anísio de Souza (PDS-GO)."O Senador Mauro Benevides
confirmou, ontem, sua decisão dereapresentar, no início de março,
proposta de emenda constitucional
restabelecendo a autonomia politi-
ca das Capitais dos Estados. "A era
dos prefeitos nomeados está che-
gando ao fim, da mesma maneira

que ocorreu com os governadores e
senadorfes indiretos" — sentenciou.

Sobre a anunciada iniciativa do
Deputado Anísio de Souza, o presi-
dente do PMDB cearense observou
que líderes e dirigentes do Partido
do Governo estão desautorizando a
sua proposta. As principais figuras
do PDS, comentou, deixaram par-lamentar goiano com toda a res-
ponsabilidade pela iniciativa.
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A. Carlos diz 
que 

novo Congresso muda Constituição

Salvador — O Governador da
. <Bahia, Antônio Carlos Magalhães,
^descartou, ontem, a possibilidade
,da convocação de uma Assembléia

>Naclonal Constituinte pelo Presi-'•dente João Figueiredo, mas previu?'que o Congresso a ser eleito em
f. 1982 terá poderes constituintes e
- fará a reforma da Carta em vigor.

Ele nào taz distinção entre eandida--
to civil ou militar à Presidência da

^República. Mas disse que existe
;íuma aspiração natural no pais em
"Tfavor de uma candidatura civil.

Em termos de Nordeste, o Go-

Raimundo Lima e Antônio Jorge Moura
vernador da Bahftt acha irrelevante o Governador baiano insistiu,

também, na tese de que o PP é um
Partido "predestinado" a apoiar o
Presidente da República, embora
deva permanecer na Oposição até
as eleições de 1982. E explicou que
há, no Partido Popular, líderes que
não se afinarão, "em tempo algum",
mm ns radicais do PMDB. Entre

Sd*odw — GildoiW

se a escolha do fUturo Presidente
da República ocorrer pelo sistema
direto ou indireto. Julga importan-
te. contudo, o comprometimento
do candidato com as reivindicações
econômicas da região, que luta por
uma política diferenciada e contí-,
nua em relação ao Centro-Sul do
pdlfa. O Sr Antõiúo Carlos Mnga
Ihàes considera o Governo prepara-
do para enfrentar o terrorismo e
não teme as oposiçòes: "Figueiredo
tomou, uma a uma, todas as suas
bandeiras."

estes, nomeou alguns: Os Senado-
ks Tancredo Neves e Gastão Mui-
ler e o Deputado federal Thales
Ramalho.

"As 
reformas dependerão de

quem tiver força no Congresso"

O que foi o ano politico de 1980
: para o pais? '

O ano de 1980 teve sua significação
maior com a iniciativa do Presidente
Figueiredo de enviar ao Congresso uma
emenda fazendo diretas as eleições para
governador em 1982. Fora dai, começou

."a formação dos novos Partidos dentro da
filosofia pluripartidàrta, e o PDS Jà se
organizou como Partido.. Também os
anistiados em 79 entraram em atividade
política este ano, como é o caso de
Leonel Brizola. Foi um ano em que a
política teve uma parte ativa e, dentro' dos princípios do Presidente de fazer
uma abertura democrática, todos os pas-' sos foram dados.

E para 1981, quais são as pers-
pectlvas a nivel politico?

2* —Creio que 1981 será o ano em que os
jí demais Partidos vão organizar-se. Va-
? Í mos ter uma disputa logo de salda, em

fevereiro, para a Presidência da Câmara;
a estruturação nas bases desses Parti-

t f dos; naturalmente v&o surgir aspirantes
ív-saos Governos dos Estados, apesar da
& situação em todo o Pais só se definirPW «Mannirt am DO noa onntronnAocÍ£ mesmo em 82, nas convenções.*3 — Será definida no próximo ano a

í reforma eleitoral?
í!f&- — Vâo surgir emendas na Câmara
% Federal para modificar a legislação elei-
p toral, mas não sabemos a esta altura as
. que terão êxito ou não. Primeiro, porque
jf isto vai depender de quem tem força no

Congresso para ditar normas, e, segun-
; do, essas normas sáo baseadas nos inte-

resses dos deputados que vão votar, t>
que é perfeitamente natural.

Mas, especificamente, o Gover-
no nào vai tomar a iniciativa?

Eu não sei se o Governo vai tomar
a Iniciativa de enviar emendas. Mas é
óbvio que, juntas ou separadas, vão sur-
gir emendas tratando desses assuntos
todos que temos discutido; voto dlstri-
tal, voto majoritário para deputados,
comparecimento do eleitor não obriga-
tório, vlnculaçáo de voto, extensão ou
término das sublegendas. Enfim, este
ano será um ano fértil na votação de
emendas pelo Congresso.

Como o Sr vè a questão da
maioria do PDS no Congresso?

Acredito que o PDS vai ser majorl-
tário no Congresso nos próximos anos.
Mas acho que uma maioria, quando não
é substancial, é uma maioria precária,
exigindo a cada votação um esforço mui-
to grande para comparecimento de to-
dos os integrantes do Partido.

A maioria é indispensável ou
não ao Governo?

Todo Partido busca ter maioria.
Agora, para que funcione o sistema ela
não é Indispensável. Até porque, tam-
bém a Oposição, em vários assuntos, não
chegará como um todo. Ela se fragmen-
tará na medida dos interesses de seus
integrantes.

Por exemplo, Governador, em
qual questão a Oposição se pode
fragmentar?

Náo tenho a menor dúvida de que a
filosofia da grande maioria do PP é total-
mente diferente da filosofia dos radicais
do PMDB. Nós vamos ter problemas em
que as coisas vão ficar radlcaliqpdas e
que homens como Tancredo. Thales Ra-
malho, Gastão Muller e outros, que es-
tão no PP. não vão agir como os radicais
do PMDB.

O Sr tém afirmado que o PP
está predestinado' a ser um Partido'de apoio ao Governo. O Sr poderia
esclarecer essa "predestinação"?
Com base em que o Sr diz isso?

Digo é que o Partido Popular é
basicamente formado por pessoas que
deixaram o PDS ou a antiga Arena,
como os ex-Governadores do Rio Gran-
de do Sul, do Paraná, da Bahia, de São
Paulo e de muitos outros Estados. Esses
homens tém uma filosofia de vida, de
sistema, que se diferencia totalmente
dos elementos mais inflamados, mais
radicais do PMDB. Então, depois da
eleição, eles vão compor, mais cedo ou
mais tarde, com as áreas que ldeologica-
mente mais se assimilem a eles. E, no
caso, seria o PDS. Agora, até a eleição, é
natural que todo elemento do PP negue,
porque, no momento, eles se interessam
por uma coligação com o PMDB. Entre-
tanto, não gosto de participar da econo-
mia interna nem ser profeta na terra
alheia.

Antônio Carlos previu que o PP está predestinado a apoiar o Governo depois de 19,82

"O 
Governo está armado

para evitar o terrorismo
99

"Uma 
economia mais forte

consagraria o pluripartidarismo"
— O Sr defendeu prioridade na

resolução dos problemas económi-
cos para depois resolver os politicos.
No discurso de fim de ano, o Presi-
dente da República reafirma as difl-
culdades econômicas que o pais de-

,, ve enfrentar em 81. De que forma as
^dificuldades econômicas podem in-
ri' fluenclar na situação política?

— Eu defendi é acho que estava certo,'
em junho de 79, que os problemas econó-
micos deveriam ter prioridade em rela-
çáó aos políticos, inclusive na formação
dos Partidos. Eu acho que estava certo,
porque se tivéssemos nos dedicado Intel-
ramente ã economia — e só ã economia— naquela ocasião, hoje teríamos uma
economia mais forte e em melhores con-
diçôes para realizar a formação de novos
Partidos, consagrando o pluripartidaris-
mo. Eu pensava assim. Voto vencido que
fui me adaptei à grande maioria que
preferia tratar os assuntos simultanea-
mente. Cuidamos, então, de fazer um
Partido na Bahia, que está fortíssimo,
estruturado desde as bases, com presen-
ça em todos os municípios baianos.

— Mas quais os reflexos desse
tratamento diferenciado da econo- ,
mia e da politica, na área do PDS,
com vistas às eleiçóes de 1982?

j — Quando se tem uma abertura poli-
; tlca ampla, inevitavelmente ela vem em
. todas as áreas. Na estudantil, de operá-"t rios, salarial, cultural, enfim, é um pro-cesso conjunto. Evidentemente, quandoa gente está com uma economia mais1 forte, realiza a abertura politica com1 mais tranqüilidade. Quero dizer que, se' estivéssemos sem uma taxa de inflação

tão grande, com o balanço de pagamen-
tos mais equilibrado, estaríamos mais

fortes para fazermos um Partido. As ban-
detrás justas da sociedade, que já são
triunfantes, seriam do mesmo jeito con-
sideradas.

Ao mencionar o retorno dos
militares aos quartéis, o Presidente
Figueiredo estaria fazendo uma in-
dicação de que o próximo Presidente
da República será um civil?

Acredito que o Presidente da Re-
pública não tenha dado o sentido da
maioria dos seus intérpretes quando fa-
lou em volta aos quartéis, até porque a
frase era complementada com outras
palavras. O Presidente quis dizer é quena medida em que tenhamos um equili-
brio politico, as Forças Armadas ficam
mais ligadas aos seus deveres constitu-
clonals, de propiciar a segurança, sem
dar qualquer interferência neste ou na-
quele setor. Agora, os militares sempre
estiveràm nos quartéis. Só saíram dos
quartéis para evitar a desordem, como
ocorreu em 1964.

Pessoalmente, o Sr é favorável
à uma candidatura civil?

Eu não distingo entre civil ou mill-
tar. Qualquer um pode ser candidato em
1984. Entretanto, é óbvio que será uma
aspiração natural que seja um civil. Isto
não significa também que vá ser um
civil. Até porque existem muitos milita-
res, não só na administração do Presi-
dente Figueiredo, como fora dela, quesáo capazes de realizar um Governo cl-
vil, como está realizando o Presidente
Figueiredo. Talvez um civil não promo-vesse tanta abertura como o Presidente
Figueiredo, que é militar.

Para um candidato no Nordes-

te, seria talvei mais fácil chegar á
Presidência da República através de
uma eleição direta?

Para o Nordeste é indiferente que a
eleição seja direta ou Indireta. Para o
Nordeste, importante é que qualquercandidato assuma com a região o com-
promlsso de manter uma politica dlfe-
rendada, continua, para que seja lrre-
versivel. Não é possível é hoje se ter uma
política e amanhã mudar para outra.
Precisamos de tuna política diferenciada
para o Nordeste, a fim de que no correr
do tempo, não num Govemo, mas numa
geração, diminuir-se o desequilíbrio in-
ter-regional existente.

o Presidente Figueiredo con-
vocou todos os brasileiros a se uni-
rem para enfrentar os problemaseconômico-flnancelros do pais. Há
possibilidade de uma aproximação
do Governo com a Oposição, inclusi-
ve com o Governo aceitando as ban-
deiras oposicionistas, para permitiruma união dos Partidos objetivando
enfrentar a crise?

Acho que toda a Oposição tem que
compreender as dificuldades que o mun-
do atravessa, em particular o Brasil,
mesmo porque, se não compreenderem
seu papel histórico, que não é o de atear
fogo e sim o de procurar soluções úteis
para o pais, dificilmente chegaremos a
uma normalidade democrática plena,
como todos desejamos. Então, o mais
inteligente hoje para a Oposição seria
ajudar a encontrar-se os denominadores
comuns, como eleição direta em 82 e
democratização plena do pais.

Mas as bandeiras da Opo-
sição...

As bandeiras da Oposição já toma-
mos todas. A anistia quem deu foi o
Presidente Figueiredo e quem votou foi
a maioria do PDS. A eleição direta quemfez foi o Presidente Figueiredo através
de uma emenda que mandou para o
Congresso. Eu não sei quais sáo essas
bandeiras...A convocação de uma Assem-
bléia Nacional Constituinte, por
exemplo...

A única bandeira que está ai é a da
Constituinte porque os próprios juristas
da Oposição acham que ela não pode ser
realizada com o atual Congresso. Teria
que dar poderes constituintes ao Con-
gresso que vai ser eleito em 82, o que é
possível.Então o Sr admite a convoca-
çáo de uma Assembléia Nacional
Constituinte no Brasil durante o Go-
verno Figueiredo?

Acredito que o próximo Congresso
tenha poderes constituintes. Isto eu
admito. É uma hipótese que acho viável.
— A Oposição tem sido contrária á
reforma eleitoral...

Veja. A Oposição tem sido melo
Incoerente. Pelo seu programa, a Oposi-
çáo era pelo pluripartidarismo. Depois
foi contra o pluripartidarismo quando o
Governo lançou. Agora está novamente
a favor do pluripartidarismo. Quer dizer
que a Oposição tem variado multo de
acordo com o sopro do vento.

Mas ela analisa a necessidade
de melhores condições de vida paraa população.

Mas tem que se buscar melhores
condições de vida mesmo. Apenas a
Oposição não apresenta nenhuma fór-
mula concreta de como melhorar. -Pode
sugerir pelo Parlamento, diretamente ao
Presidente e seus ministros fórmulas
concretas. E vários deputados de oposi-
çáo têm reclamado isso; a Oposição deve
sair dos discursos para apresentar fór-
mulas concretas de como melhorar. Evl-
dentemente, o Governo aceitaria. Agora,
quais são essas fórmulas? Por ora, só
tem a fórmula da demagogia?

Na sua opinião, tem havido exces-
sos no comportamento de oposiclo-
nistas em decorrência das medidas
de abertura democrática do Gover-
no ou o comportamento tem sido
normal, dentro do esperado?

Tem havido excesso, o que já gerou
inclusive processos do Governe perante
o Supremo. Isso, evidentemente, nào
ajuda a Oposição, nào interessa ao pais e
nem ao Governo. De modo que um pro-
cedlmento oposicionista mais equilibra-
do serã extremamente útil para o pro-
cesso de democratização do pais.

Durante este ano, surgiu no pais o
terrorismo atribuído à direita. No
começo da década passada houve
ações armadas da esquerda. Alguns
acham possivel que o terrorismo
possa voltar a ocorrer nos próximos
dois anos, partindo dos descontentes
com as eleiçóes diretas. O que o Sr
acha?

O Governo está inteiramente armado
para evitar o terrorismo, parta da direitaou da esquerda. O Govemo não permiti-rá, de nenhuma maneira', atitudes terro-ristas, pois estas só fazem grande mal ànação, externa e internamente.

Há quem diga que a ação terro-
rista é determinada pela ação politi-ca do Governo, pois não se podevoltar às práticas anteriores de tor-
tura, etc. t

Acho que não deve haver tortura,
mas também acho que não se deve ter
complacência com os terroristas, como
os que vitimam pessoas, a exemplo da
funcionária da OAB. Não se deve ter
complacência com terrorista, seja da di-
reita ou da esquerda. Mas se está fazen-
do a evolução política do pais. O paisestá consciente de que tem que marchar
para o rumo democrático. Por isto nào
acredito em terrorista. Evidentemente
que os que não se conformarem com isso
vão ficar marginalizados do processo e
serão tão poucos que nào terão força
para criar um ambiente de terrorismo na
nação.

E neste rumo democrático, Go-
vernador, é cogitável a legalização

de Partidos clandestinos, como o'
Partido Comunista?

Eu acho que qualquer atitude VI-
sando a legalizar o Partido Comunista
agora é extremamente prejudicial ao re-
gime democrático. De modo que o bom
senso de todos, particularmente dos
mais radicais da Oposição, se é qu» é
possivel ter bom senso, certamente não
levará a medidas que visem a legalizar o
Partido Comunista. Até porque a maio-
ria do'Congresso seria contra.

Exceto o recente episódio dó'
aniversário do Jornal A Voz da Unf-'
dade, o Governo tem absorvido iuk:
nifestações públicas de comunistas."
Por que se permite a prática da."
politica e náo se legalisa?

Pois é. Esta é uma demonstração a
mais da tolerância do Govemo, demsu-
tração que não deve ser levada em conta
como fraqueza e sim como tolerância de
quem deseja realmente afirmar-se demo-
craticamente. Se quisesse impedir pes-
soas que se dizem comunistas e mem-
bros do Partido Comunista, o Govemo
poderia usar métodos para impedir. Po-
rém, não usa porque acha que seria üm
mal maior para o pais. Então está abior-
vendo, embora náo permita a legall-
zaçào.

Como o Sr Justifica o uso de dois
pesos e duas medidas para puniçãode militares que falam de politica, a'
favor ou contra o Govemo? È o que'se diz agora, por exemplo, na puni"
çáo dos Generais Euler Bentes e An-
drada Serpa?

A punição foi apenas moral, só
para cumprir o Regulamento Disciplinar
do Exército.

E por que náo sáo punidos os.
militares que falam a favor do Go- '
verno?

Nào acredito que se proceda de
maneira uniforme no Exército. Agora; o
Exército tem suas linhas basilares,"das
quais nào se afasta. Sobretudo no senti-
do de manter a segurança interna do
pais, que é uma obrigação sua. ele-
mentar.

Abi-Ackel debate com PDS nova lei do estrangeiro

Brasilia — O Ministro da Justiça,
Ibrahim Abi-Ackel, vai encaminhar ao
Presidente da República, depois de de-
baté-lo com parlamentares do PDS, o
esboço do novo Estatuto do Estrangeiro.
O trabalho altera em diferentes pontos a,
atual lel.de imigração e atende, em par-
te, a relvincaçòes da Igreja, levadas ao
Governo pela CNBB. .

Uma das mudanças já definidas é a
do Artigo 74 do Estatuto que dispõe que"náo se procederá ã expulsão se ela
implicar extradição inadmitida pela lei
brasileira." Ele ganhará redação mais
clara. O Govemo, segundo o Ministro da
Justiça, deseja impedir a expulsão de
estrangeiros, sobretudo nos casos deter-
minados em que estra em jogo a prote-
ção da familia.

Estrangeiro com filho
Será dado um prazo de cinco anos

para a estabilidade da vidá conjugai de
estrangeiros «asados com brasileiros. É
o mesmo prazo estabelecido pelo Código
de Menores para a adoção plena. Será
restabelecida, com alteração, a norma
que impedia a expulsão de estrangeiro
com filho brasileiro dependente da eco-
nomia paterna.

De acordo com o projeto, se o filho de
pais separados não estiver em poder do'pai ou da mãe estrangeiro, ainda que

. este contribua financeiramente para a
sua educação e manutenção, nào haverá
impedimento para que a expulsão se
efetive. O direito de visita, no caso de um

í dos pais ser expulso, continua assegura-
do, pois o estrangeiro pode ter o filho em
sua companhia, durante o prazo acorda-
do ou conforme estabelecer o juiz.

Quanto à manutenção do filho, serão
aplicadas as leis processuais e a multila-
teral convenção sobre prestação de ali-
mentos no estrangeiro, promulgada pelo

! Decreto 55.826/65.0 Parágrafo 2 do Arti-
| go 74 possibilitará que, a qualquer tem-
\ po. o Governo possa expulsar o estran-

gelro, se forem modificadas as c ire uns-
tàncias impeditivas.

Preocupação social
"A realização intensiva de um grande

plano de modificações sociais, dentro do
quadro atual das nossas dificuldades
econômicas, Importaria numa sobrecar-
ga tributária que o contribuinte brasilei-
ro talvez nào suportasse", argumentou o
Ministro Abi-Ackel a respeito da posição
da Igreja em defesa de urgentes transfor-
mações sociais.
- Disse que a CNBB tem algumas pos-
tulações de natureza social, entre as
quais a opção em favor dos pobres, "que
nào é exclusiva". E enfatizou; "É preciso
acentuar que o Governo do Presidente
Figueiredo é dominado também por
uma profunda preocupação de natureza
social."

Sobre a redistribuiçào da renda, pre-
gàda pela Igreja, o Ministro observou
que "vários recursos devem ser conduzi-
dos de forma a não sacrificar alguns, sob
o pressuposto de que se deva ajudar a
outros. Há ai uma busca de equilíbrio,
mas à preocupação dominante do Presi-
dente Figueiredo é inaugurar no seu
Governo um regime de maior justiça
social".

Para o Sr Abi-Ackel, a questão entre
a Igreja e o Estado está limitada ao
ponto das questões sociais. "Tanto
quanto eu conheço, essas relações, ou
essas dificuldades de relações, nunca
transpuseram os termos dessa
equação".

Admitiu que ainda possam surgir di-
ficuldades de concepção entre a Igreja e
o Governo. "Mas o importante é que
estejamos comungando numa idéia bási-
ca, a de que o Governo e a Igreja tém a
mesma concepção do problema social
brasileiro, e a de que a diferenciação
entre ambos é apenas de método e de
tempo".

Sobre as consultas que fará antes de •
encaminhar o novo projeto do Estatuto
dos Estrangeiros justificou; "Não quere-
mos que o projeto seja recebido com
uma reação instintiva de negação. Desè-
jamos que seja examinado com
isenção".

O Ministro não acha que o estatuto
supervalorize o desenvolvimento econô-
mico;

— Talvez a questão esteja situada no
problema da mão-de-obra nacional, que
o estatuto procura defender. O pais não
tem interesse em permitir a imigração
livre e incontrolada de "trabalhadores,
dos quais não necessita. Isso estabelece-
ria uma dificuldade para os nacionais na
conquista de um emprego".

Nos contatos com a área parlamen-
tar, o Ministro Abi-Ackel vai tentar uma
uniformização do pensamento politico
em favor do projeto. "Expor o flanco do
Govemo às agressões de pessoas que às
vezes nem lêem as proposições governa-
mentais e que se sentem obrigadas, por
uma questão de orientação política, a
adjetivar violentamente tudo o que o
Govemo faz. evidentemente que nôs nào
faremos. Se a nossa preocupação é de
melhorar a lei, temos o direito de rece-
ber, pelo menos, um tratamento nào
preconceituoso."

Posição da Igreja
Para reatar o diálogo com o Governo,

a Igreja não exige só o projeto de um
novo Estatuto do Estrangeiro. Ela consi-
dera a situação jurídica do estrangeiro
no Brasil um ponto-chave para o bem-
estar social, mas entende que a comuni-
dade deve esforçar-se para que também
sejam alcançados salários justos, a con-
tençáo da inflação, o acesso de todos à
terra, a livre atuação dos sindicatos,
melhor sistema prevldenclário, mais in-
vestimentos na área da educação, entre
outras reivindicações.

A posição é do secretário-geral da
CNBB. Dom Luciano Mendes de Almel-

da, para quem a preocupação com os
missionários estrangeiros não traduz to-
da a apreensão da Igreja.

— A Igreja tem a missão de preo-
cupar-se também com os refugiados, os
exilados, os indocumentados e aqueles
que em.outras nações carecem de condi-
ções para tuna vida humana condigna.

Solidariedade
Para Dom Luciano o problema cen-

trai nào é a lei dos estrangeiros, mas "a
visão da sociedade na qual se Insere
também a reta valorização da pessoa
humana, que nascida noutra pátria". Ao-postular um novo estatuto motivado por
idéias de solidariedade internacional, o
secretário-geral da CNBB exemplifica."Quando abrigamos uma pessoa neces-
sitada em nossa casa, não devemos ja-
mais ter a preocupação de sabermos
onde ela nasceu".

. — A solidariedade internacional —
acrescentou — deve surgir da união da
coerência com a fraternidade entre os
homens. O corpo jurídico da nação há de
se empenhar para traduzir em leis o
espirito magnânimo do brasileiro. Nào
estamos obrigados a restringir nossas
leis aos valores reconhecidos por outras
nações. Podemos perceber mais valores,
por exemplo, o respeito pleno à dignida-
de da pessoa humana".

Dom Luciano entende que as leis
brasileiras hão de expressar esses valo-
res e justifica nisso o empenho da Igreja"por uma visão mais ampla e humanitá-
ria do Estatuto do Estrangeiro, pois náo
se trata de criar tensões com o Govemo.
mas de suscitar esta visão mais ampla
da sociedade".

Ressaltou que a Igreja tem dado pro-
vas "de permanecer disposta, como é
sua missão, a toda contribuição para o
bem comum. Mas para reiniciar o diálo-
go não é necessário só um novo projeto
de estatuto. Há outros pontos pelos
quais a inteira comunidade deve esfor-

çar-se para que seja alcançado o bem do
povo".

Sobre a tensão nas relações Estado-
Igreja, resultante da expulsão do Padre.
italiano Vito Miracapillo, Dom Luciano
observou que, da parte da Igreja, "talvez
nas criticas e denúncias, tenha havido
expressões que possam ser reconsidera-
das, por terem dado ocasião a incom-
preensões".— No entanto — advertiu — temos
que reconhece que a causa do bem
comum requer todo o esforço, todo o
empenho e deve continuar no centro das
preocupações do Estado e da Igreja. A
Igreja náo pode deixar nunca de conver-
sar, de jogar idéias. O intercâmbio de
valores, o esclarecimento constante são
indispensáveis para a prossecução do
bem comum".

Entende Dom Luciano que, pela sua
própria missão, a Igreja tem o dever de
perseverar sua atitude, "mesmo quandonào é suficientemente compreendida. A
insistência nas denúncias de situações
injustas deriva da convicção de que são
urgentes as transformações, sem as
quais os benefícios da sociedade ficam
restringidos a minorias".

Para o secretário-geral da CNBB,"nem Estado, nem Igreja estão cumprin-
do adequadamente a sua missão". Da
parte da Igreja ele reconhece "a necessi-
dade de uma fraternidade mais compro-
metida, à luz de uma conversão mais
sincera ao Evangelho."

Deputado acha
mudança tardia

O Deputado Marcelo Cerqueira(PMDB-RJ), que relatou na ComissãoMista do Congresso o projeto do novoEstatuto do Estrangeiro, aprovado pordecurso de prazo, afirmou, ontem, que asmudanças prometidas pelo Govemo "já
vão chegar com atraso considerável".

Lembrou que durante a tramitaçãodo Estatuto, "as ODOsicrtps. unirtos pm

torno de princípios recomendados peloscultores da consciência jurídica do país,tentaram, de todas as maneiras, ameni-
zar os efeitos de uma legislação dura e
draconiana, mas acabaram por ser mal-Interpretadas". „K

Discorda o Sr Marcelo Cerqueira das
acusações de que os Partidos oposiclo-
nistas radicalizaram a discussão do pro-
jeto do Estatuto do Estrangeiro. Para
ele, as oposições se portaram no episódio
como instrumentos de conciliação'': E
explicou:

— A radicalização existiu, sim,'mas
do lado do PDS. O Partido do Govemo
nào quis examinar, por exemplo,--úm
projeto alternativo oferecido pelas opo-
siçóes. Nào aceitou, sequer, debateram
outro, de autoria de um de seus própriosrepresentantes, o correto Deputado Nor-
ton Macedo, da bancada pedessista do.
Paraná.

Sobre a Informação de que o Minoro
da Justiça já tem pronto o esboço-do
novo Estatuto, mudando em muitos
pontos o que foi aprovado por dectfrso
de prazo, o parlamentar fluminense dls-
se esperar que a nova lei chegue real-
mente ao Congresso, em março deste
ano. "liberta de toda e qualquer forma
de casuísmo". ,

Para o Sr Marcelo Cerqueira, o abran-damento do Estatuto do Estrangeiro"chega atrasado" porque a lei de 1 migra-
ção em vigor, na expectativa das mu-danças admitidas pelo Governo, nátffolregulamentada. Com Isso, explicou, "to-
dos os processos tratando da permanén-cia de estrangeiros no Brasil estão para-dos, porque os funcionários do Ministé-rio da Justiça não sabem como efes-
pachá-los". :"Há muitos conflitos — concluiu o
parlamentar pemedebista — nesse cAa-
po jurídico, sendo dificll definir, florexemplo, situações de estrangeiros casa-dos com brasileiros e que requereram
permanência no país. Como a nova lei,impede a transformação de vistos, a mu-lher de um brasileiro que velo para oBrasil da Suécia, na condição de turliU,tem de retomar e aguardar no seu ff'*de origem a concessão do visto de ur-HinnÊnpla"
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^Em vários pontos da cidade, como em Copacabana, os fogos fizeram festa do Ano-Novo Na praia de Copacabana os garis trabalharam desde cedo para recolher os detritos

ptfensagem de Ano-Novo do
Papa condena armamentos

BS2.
iwwPidade do Vaticano—O Pa-
«OM João Paulo II conclamou
Soiltem as nações a investir

! dinheiro na aluda aos fa-
ritos e inválidos, ao invés de

^•"•cumular armamentos. Seu
pronunciamento foi feito du-
crente a missa de Ano-Novo,"'dedicada àcelebração católica'*ítô Dia Mundial da Paz. Cerca

de 20 mil fiéis assistiram à mis-"te, rezada na Basilica de São
Pedro. Em seguida, de um bal-
cão, perante cerca de 80 mil

pessoas reunidas na Praça de
São Pedro, leu sua saudação
de Ano-Novo, em oito idiomas.
João Paulo n destacou que as
Nações Unidas instituíram o
ano de 1981 como o Ano dos
Inválidos e lembrou que os
cientistas demonstraram que
multas pessoas que enfrentam
esses problemas podem ser
curadas. Em sua homília, o
pontífice também expressou
sua preocupação pela fome
que aflige países da África e da
Ásia.

Brejnev
Moscou — O Presidente Leo- tumava acontecer,nid BreJnev afirmou em sua

mensagem de Ano-Novo que a
União Soviética, apesar de"uma série de dificuldades e
desapontamentos", progrediu1 em 1980. A mensagem, grava-.• da com antecipação e divulga-

-oda por uma rede nacional nos"últimos minutos do ano passa-.r.adP. foi lida pessoalmente por
s BreJnev e não por altos funcio-
..nários do Governo, como cos-

 O Presi-
dente, que está com 74 anos,
nào demonstrou qualquer difl-
culdade física aparente. Ele
destacou as conquistas do pia-
no qüinqüenal que terminou
este ano. "Um novo e grande
passo foi dado no desenvolvi-
mento econômico. O bem-
estar do povo cresceu, mais de
SO milhões de pessoas come-
moraram a conquista de sua
casa nova".

Palm Springs, EUA — O
Presidente eleito dos Estados
Unidos, Ronald Reagan, manl-
festou, em sua mensagem de
Ano-Novo aos norte-
americanos, a sua disposição
de trabalhar "pela paz no
mundo e por um novo bem-
estar nos EUA" durante seu"- -mandato presidencial. Reagan'«ssumirá dia 20 a Presidência" 'dos Estados Unidos.'•>» -A futura Primeira-Dama,

Reagan
Nancy Reagan, anunciou, por
sua vez, seu principal objetivo
em 1981: "Fazer da Casa Bran-
ca um lar onde se tomem deci-
soes e onde floresçam os valo-
res da família." Os Reagan
passaram a noite de Ano-Novo
na casa de amigos na Califór-
nla. Ronald Reagan disse que
pretendia jogar golfe e ver
transmissões esportivas pelaTV no primeiro dia do ano.

Pinochet
Santiago do Chile — O Pre-

„sidente chileno, General Au-
_gusto Pinochet, disse em sua

mensagem de fim de ano estar
consciente de que seu primeiro
dever como governante é "sal-
vaguardar a paz da pátria,
com honra e dignidade". Ao
dirigir-se à nação através de
uma cadeia de rádio e televi-
sáo, Pinochet se referiu à pro-
posta encaminhada pelo Papa

João Paulo n para permitir
um acordo para a questão 11-
mjtrofe entre o Chile e a Ar-
gentina. "O Papa", disse o pre-
sidente chileno, "falou da paz,
conceito que para ele tem um
sentido dinâmico, pois deve
ser construída dia a dia. Con-
cordando com isto, cremos
que não basta a vontade da
paz, mas é necessária também
a ação da paz".

Giscard d'Estaing
llr. paris — O chefe de Estado
Jrancés, Valéry Giscard d'Es-
taing, previu um outro ano di-
flcil para o pais e exortou a
população a fazer o possível"para que a França continue a
ser uma grande nação". A

u,mensagem de ano novo de Gls-
„card foi divulgada nacional-
, .mente pela rádio e televisão."Giscard advertiu também os"franceses 

para os perigos da
.impaciência e da desunião. Se-

gundo o presidente, o pais está

enfrentando grandes dificulda-
des porque o mundo se tornou
mais duro e menos previsível
do que antes. Há um ano, lem-
brou ele, havia chamado a
atenção para o perigo de uma
guerra. Por isso julga impor-
tante que a França se mante-
nha forte, com a estabilidade
das instituições, a indepen-
dência e a força da defesa fran-
cesa, sem contudo descuidar-
se de sua contribuição para a
paz e a ordem no mundo.

Erich Honecker
Berlim Oriental — Em sua

_ saudação pelo Ano-Novo, o— Chefe de Estado da Alemanha*S Oriental; Erich Honecker, dis-
se que as relações entre as
duas Alemahhas devem pro-•¦¦gredir, desde que se respeite "o

"principio da igualdade e da"¦segurança mútua" dos dois Es-" lados alemães. Na mensagem,'"publicada em todos os jornais
da Alemanha Oriental, Honec-*"ker afirmou que, dentro dessas

premissas, será possível "que
as relações entre ambos os Es-
tados alemães avancem de for-
ma náo menos significativa,
em beneficio mútuo". Honec-
ker reiterou, contudo, a inter-
pretação consagrada dos ale-
mães orientais dessas rela-
ções: "Existem dois Estados
alemães soberanos, indepen-
dentes um do outro, e há cida-
dãos da República Democráti-
ca Alemã e da República Fe-
deral da Alemanha".

Helmut Schmidt
¦• 'Bonn — O chefe do Governo-- de Bonn, Helmut Schmidt,
alertou o povo alemão, em sua

-"•mensagem de Ano-Novo, sobre
- -a-, perspectiva de "um difícil
,,„trajeto" econômico em 1981.
•0..1'

Schmidt condenou, porém, o"pessimismo infrutífero" em
sua fala, transmitida para todo
o país pelas emissoras de rádio
e televisão.

•- i
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AVISO AOS ACIONISTAS
Foi prçrrogado até o dia 26 de janeiro de 1981 o prazo para a

entrega das cautelas representativas das ações subscritas no' aumento do Capital Social autorizado pela Assembléia Geral Extraor-
dinána de 28 de -agosto. I

Os interessados, mediante a apresentação da 2" via do boletim
de subscrição e a identificação do titular ou de seu procurador..

, continuarão a ser atendidos nos locais e horários abaixo indicados.
dentro da prorrogação:

Belo Horizonte
Banco Real S/A
Rua Espirito Santo. 562
Sub-solo — .10 AS 16
horas
São Paulo
Banco Reai S A
Rua Boa Vista. 274
10 ÀS 16 horas

Rio de Janeiro
Banco Real S/A
Av. Rio Branco. 70.
10 ÃS 16 horas

João Monlevade
Escritório Regional

Sabará
Escritório Regional

Belo Horizonte. 31 de dezembro de 1980.
Diretoria de Relações com o Mercado

(P

Despedida de 1980
encheu os bares
e animou o Centro

Chuva de papel, morteiros, muita animação,
bares cheios e a prisão de alguns batedores de
carteira marcaram no início da tarde de quarta-
feira passada, no Centro da cidade, o último dia do
ano. A Avenida Rio Branco ficou interditada a
partir das llh e parte da Avenida Presidente
Vargas — da Rua Uruguaiana, pista da direita, até
a Candelária — também foi interrompida ao trân-
sito.,.

Centenas de pessoas estiveram na Avenida
Rio Branco para ver as escolas de samba, que
desfilaram em promoção da Riotur. Um palanque
foi montado em frente ao Edifício Avenida Central
e muitos turistas, com máquinas fotográficas,
aproveitaram para registrar o pequeno carnaval
carioca de fim de ano.

A festa
Desde cedo o 5o Batalhão da Polícia Militar

acionou cerca de 100 homens para policiar a área
do Centro da cidade. Divididos em grupos, os
policiais passeavam pela Avenida Rio Branco e
nas ruas transversais, para orientar alguns turis-
tas e controlar o tráfego. Uma patrulha ficou no
início da avenida e dois PMs desviavam o tráfego
em direçáo à Praça XV.

Quase todos os bares da Avenida Rio Branco
estavam repletos. Segundo os comerciantes, o
chope era a bebida que estava tendo mais saída.
Algumas lojas comerciais fecharam mais cedo e as
pessoas que não foram dispensadas antes da hora
se divertiam Jogando papéis picados pelas janelas
dos prédios. Dois carros-pipas ficaram estaciona-
dos nas ruas adjacentes à Rio Branco — medida
preventiva contra incêndios.

Cinco homens foram presos por PMs após, em
ações isoladas, roubarem carteiras e bolsas de
pedestres que passeavam pela Avenida Rio Bran-
co. A animação era grande e algumas pessoas se
vestiam com imaginação, usando roupas e carta-
zes alusivos ao ano que estava passando e à
chegada de 1981.

Por volta de 13h a Cinelándla estava tomada
por foliões, que aguardavam o desfile das escolas
de samba da Portela, Beija-Flor e Padre Miguel.
Pela nona vez, Edson Santana foi coroado Rei
Momo. Ele desfilou num carro alegórico. O presi-
dente da Riotur, João Roberto Kelly, sambava
acompanhado de algumas pessoas. Houve distri-
buição de cerveja e várias mulatas desfilaram
seminuas.

Branco predomina
em bailes e praias

A tíerveja faltou, mas nào choveu, e o branco, como jáé tradição, foi a cor da passagem de ano carioca. Foi o quese viu nos bailes e nas praias da Zona Sul, e de tal modo
que os curiosos podiam ser quase confudidos com os fiéis
de Iemanjá.

No baile do Morro da Urca — decoração de Joãzinho
Trinta — predominou igualmente b branco. Entre os
atores e atrizes da televisão o branco era quase total.
Destoaram.apenas alguns turistas e outros poucos es-
trangeiros. O réveillon foi à vontade, pouco policiado. A
única reclamação que alguns artistas tinham a fazer era
quanto á presença de fotógrafos.

No morro, na areia
Mais de 200 mil pessoas, calcula-se, estiveram nas

praias do Rio, de Ramos ao Recreio dos Bandeirantes.
Técnicos da Comlurb estimam que pelo menos 60 tonela-
das de objetos diversos foram abandonadas nas praias,incluindo-se entre eles: velas, rosas, latas vazias de refri-
gerentes e cerveja, garrafas, papel, plásticos, frascos de
perfume, miniaturas de barcos e outras oferendas.

Das praias de Copacabana e Barra da Tijuca — as
mais concorridas—o entulho começou a ser retirado logo
às primeiras horas da manhã de ontem. Náo houve
registro de casos fatais de afogamento no Salvamar e os
responsáveis pelo policiamento nào tiveram muito traba-
lho. Apenas o transito esteve tumultuado. Muitos moto-
ristas agravavam as dificuldades tentando desvencilhar-
se dos engarrafamentos pela contramão.

A decoração de Joãozinho Trinta parece ter deslum-
brado as centenas de pessoas que fizeram seu réveillon
no Morro na Urca. Assim como a presença de atores e
atrizes famosos. Os mais famosos, no entanto, não foram
pular nos salões (dois), mas preferiram a intimidade de
seus grupos nos camarotes improvisados.

Nos salões, as principais atrações eram alguns inte-' 
grantes da bateria da escola de samba Beija-Flor, passis-
tas da mesma escola e também a bebida. Os argentinos,
com seus lança-perfumes, contribuíram para animar e dar
ainda mais brilho à festa pela passagem do ano.

Chamaram a atenção do público, por sua animação,
estrelas-como Zezé Motta, o casal Jece Valadáo-Vera
Gimenez, Míriam Pérsia, Marco Nanini, Norma Bengell,
Vera Setta, o casal Nelson Motta-Marília Pera e Débora
Duarte, acompanhada de um jovem que escondeu de
todos.

Presenças também notadas foram as dos jogadores
Paulo César, Pintinho e Rodrigues Neto (que não escon-
deu o motivo de sua volta ao Brasil: tentar levar Paulo
César para o exterior). O ex-jogador Ademir Menezes,
acompanhado de uma loura, deu uma volta pelo salão e
se retirou.

Patrulheiros têm
24 horas intensas

O serviço de radiopatrulha da Polícia Militar teve
durante as 24 horas contadas entre as 8h de anteontem e
as 8h de ontem um dos períodos mais agitados do ano. Os
chamados foram numerosos, e muitos deles deixaram de
ser atendidos: os patrulheiros limitaram-se a atender aos
mais importantes.

Segundo o Centro de Operações da PM. as solicita-
ções mais freqüentes foram as definidas como "auxílio ao
público": casos de agressão, depredação decorrente de
abuso de álcool e outros de natureza semelhante. No
Instituto Médico Legal houve o registo de 13 recolhimen-
tos de corpos durante a madruqada de ontem.
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Turistas de outras cidades repousaram onde puderam, junto aos ônibus em que vieram

Fogos
colorem
as festas

A tradicional queima de
fogos de artifício para fes-
tejar a chegada do Ano-
Novo começou uma hora
antes do primeiro minuto
de 1981 em todos os bair-
ros e subúrbios cariocas e
cresceu de intensidade à
medida que se aproxima-
va o final de 1980.

Nos réveillons do Copa-
cabana Palace, Hotel Mé-
ridien e Morro da Urca foi
onde se assistiu aos mais
bonitos espetáculos de
queima de fogos. Em vá-
rios pontos da cidade fo-
ram soltos balões com or-
namentaçào alusiva à che-
gada de 1981.

A tradição indica que a
queima de fogos comece
no final da noite do ano
velho, mas o foguetório es-
porádico pode ser ouvido
até mesmo antes do anoi-
tecer. Há quem solte fogos
nas horas marcantes do
último dia do ano, como o
meio-dia ("o último meio-
dia") ou às 6h da manhã e
da noite.

ACIDENTE FATAL

O menino Ademir Soa-
res, de nove anos, morreu
na madrugada de ontem
no Hospital Getúlio Var-
gas, em conseqüência de
queimaduras nas costas,
sofridas quando a criança,
na Rua Grurieté, em Nova
Iguaçu, assistia à queima
de fogos de artifício em
comemoração pela passa-

agem de ano.
O menino, filho de pais

humildes, sofreu queima-
duras de primeiro e segun-
do graus e chegou ao hos-
pitai por volta de lh30m.
Três horas mais tarde
morreu na mesa de opera-
ções.

Elaine é
o primeiro
bebê de 81

Cristina nasceu 20 minutos
antes do Ano-Novo. Sua irmã
gêmea Elaine, nascida precisa-
mente a zero hora de ontem,
foi a primeira a ser dada à luz
em hospitais da cidade, no ano
de 1981. Elas são filhas de Elia-
ne Carvalho dos Santos, de 19
anos, e de Jair dos Santos,
pescador profissional, de 30
anos. O parto foi normal, no
Hospital Rocha Faria.

Concluído o parto, a mãe re-
velou-se surpresa com o nasci-
mento de filhas gêmeas. Para
ela, no entanto, nào foi difícil a
escolha dos nomes, pois espe-
rava uma. criança do sexo fe-
minino, a quem daria o nome
de Elaine Cristina. Tudo o que
teve a fazer foi dividir o nome
composto, entre as duas me-
ninas.

Eliane. casada há pouco
mais de um ano. foi internada
no Hospital Rocha Faria dia
29. Começou a sentir as dores
do parto no último dia do. ano
passado. Foi assistida pelo
médico Eilliam, e este teve a
ajuda da enfermeira Zélia Ro-
que Dibid. A mãe só lamenta a
ausência do marido, embarca-
do há 10 dias.

Cidade acorda tarde
e encontra praias
sem lixo das festas

A cidade acordou tarde no primeiro dia do ano:
praias e bares vazios ou fechados. Na hora do almoço
os restaurantes atraíram bom número de clientes.
Em Ipanema e Leblon o dia foi preguiçoso e sem
novidades. Copacabana, principalmente entre os
Postos 5 e 6, esteve mais animada.

Cedo os garis da Comlurb livraram as areias das
praias do lixo da véspera e da madrugada—especial-
mente flores e garrafas — mas as calçadas náo
puderam ficar limpas o dia inteiro porque os turistas
e adeptos do culto a Iemanjá se mantiveram acampa-
dos nos calçadões de Copacabana e não paravam de
sujá-los.

Cada qual se arrumou como pôde, dentro dos
porta-malas, debaixo dos ônibus ou em barracas
armadas ao lado, para descansar do réveillon. Mas
entre um cochilo e outro, turistas (vindos principal-
mente de Minas Gerais) organizavam rodas nas quais
os mesmos atabaques que saudaram Iemanjá alter-
navam ritmos de carnaval e pontos de macumba.

O ponto mais movimentado era o das imediações
do Hotel Rio Palace, no Posto 6 — um dos mais
luxuosos da cidade. Os turistas chegados de outros
Estados faziam comida em fogareiros a querosene,
promovendo a sua farofa com os indefectíveis ossos
de galinha e cascas de laranja.

Dé branco, com seus turbantes, suas saias roda-
das e colares, de short ou de calças compridas arrega-
çadas, homens, mulheres e crianças chamavam ao
longo de todo o dia a atenção dos turistas estrangei-
ros. Nas praias de Ipanema e Leblon, contudo, náo se
via a mesma animação. Nas ruas (Avenidas Vieira
Souto e Delfim Moreira) havia tanta tranqüilidade
quanto nas areias.

Limpeza
começa
de manhã

A limpeza das praias das Zo-
nas Norte e Sul da cidade co-
meçou um pouco antes das 8h
de ontem, quando ainda cente-
nas de participantes do culto a
Iemanjá desmontavam tendas
e barracas armadas na véspe-
ra, tanto na areia como nas
proximidades de ônibus de tu-
rismo contratados para'levar1
as pessoas até as praias.

A Comlurb mobilizou cerca
de mil homens, 51 caminhões
de diversos tipos e 10 pás me-
cánicas que trabalharam até
por volta de 14 horas e retira-
ram das praias 225 toneladas
de detritos atirados nas areias.
Na Zona Sul, onde estiveram
em ação 150 garis, a área que
mais deu trabalho foi a locali-
zada entre os postos 5 e 6.
OBSTÁCULOS

Os adeptos do Cooper, que
começaram a correr às 8h, de-
pararam, no final da praia de
Copacabana, com dificuldades
imprevistas: obstáculos diver-
sos, como montes de lixo, pásmecânicas, carrinhos de mão e
um entra-e-sai constantes dos
200 ônibus de turismo (aproxi-.
iradamente) estacionados ao
longo do calçadáo.

TETRACAMPEAO
Pela 4* vez consecutiva o CENTRO AUDITIVO TELEX Si.
foi agraciado com o Prêmio Qualidade do Brasil 1980.
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O CENTRO AUDITIVO TELEX S A confirmou sua supremacia no mercado brasileiro de aparelhos para surdez. Pela 4a vez foi
laureado com o prêmio "QUALIDADE DO BRASJL 1980" O presidente do grupo TELEX — CLEMENTE PEREIRA DE
CARVALHO e juntamente com os executivos: JOSÉ PATRÍCIO FERNANDES e LUIZ OSAIR DE MEDEIROS, compareceram à
cerimônia de entrega do prêmio o qual realizou-se no Teatro Cultura Artística de Sao Paulo, onde se encontrava a mais alta
representação do empresariado brasileiro.
Nesta oportunidade, queremos agradecer aos que de uma forma ou de outra colaboraram para este nosso sucesso.
notadamente os nossos clientes, amigos, funcionários e fornecedores
Aproveitamos o enseio para agradecer eoferecer este tnunfoa todos e deseiar um Feliz 1981 ' (P

A residência da poupança.
RESIDÊNCIA
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D Eugênio prega respeito
recíproco durante sua
primeira missa deste ano j

Na primeira missa que rezou este ano, e co-
mentando o slogan "Para Servir a Paz, Respeita a "
Liberdade", que o Papa João Paulo EL escolheu
para marcar o Dia Mundial da Paz, celebrado ,
ontem, o Cardeal Eugênio Sales delimitou as fron-"?
teiras da liberdade ao afirmar que "o Estado tem o -
dever de respeitar o cidadão, e o cidadão o dever""
de respeitar o bem comum".

Depois de apontar como obstáculos à verda- .
deira liberdade a "imoralidade reinante" e a "àn-~
sia InpnntiriH rip fw m.ii.t", Diim EngêrflÕ pxpllr.n»^
que, muitas vezes, "em vez de se submeter à lel_
moral de Deus, o homem rasga esta lei e foz a1"
própria lei e, com isso, destrói a liberdade, porque1'
distrói exatamente o fundamento dessa liberdade,...
que é a dependência de Deus".

respeitando o bem comum. Aí .
está a medida da liberdade

Informe JB
-Gregorianos

l O primeiro dia do ano náo é o
primeiro dia da vida, disse o poeta
iJarlos Drummonã de Andrade; nem o
¦segundo dia do ano é o segundo dia da
vida. Há todo um passado antes do^segundo dia do ano e quem se voltar
para olhar o que resta do ano de 1980¦verá, entre os escombros, um enorme
cadáver: o da inflação de 110%. Infla-
'çáo morta, como nos ensinou o Minis-
tro do Planejamento, mas cujo caixão,
•pesadíssimo, está muito difícil de car-
.regar.

a ¦
Ao contrário, quem olhar para"frente, no segundo dia do ano, e logo'.deste ano que todos anunciam como

difícil, verá algo mais do que a simples
mudança de datas no calendário gre-

^goriano. Verá também as mudanças
de preços. Pois todos os que conside-
ram os 365 e V4 dias de um ano como"unidade perfeita de tempo, reajustam
v valor do que pedem por suas merca-
dorias. Para eles, o que estava marca-
do em 1980 é o passado. Começamos o
fitturo, e, no futuro, há sempre uma
.vida nova. E mais cara.

¦ ¦*:. Contra este reajuste gregoriano no'primeiro 
e no segundo dia do ano — e

de resto nos dias seguintes, também —
.revolta-se, indignado, o Ministro¦Delfim Neto. Está certíssimo. Mas não
pasta indignar-se É preciso manter-se
pn vigília para que os gregorianos
náo acrescentem por conta própriaalguns pontos na inflação viva que
estamos sofrendo na carne.
y- ¦ ¦ ¦
,,; Que os preços aumentem devido á
.intransigência da OPEP,.ás safras
júins ou á própria incapacidade do
^Governo de lidar com eles, se entende.'iru 

O que náo se entende é que aumen-
<£em, só porque passamos de ano.
-Tática e estratégia
„,. O Deputado Miro Teixeira acha
.que faz parte da estratégia do Governo
;desviar a atenção de políticos da Opo-"siçáo 

para discussões em torno de te-
mas restritos ao âmbito do Congresso,
como a reforma da legislação eleitoral.

Para neutralizar a tática do Pia-
nalto, o secretário-geral do PP vai pro-
iJor na reunião da bancada do Partido,
rio próximo dia 24, a formação de
comissão que se dedique a avaliação
permanente de problemas de âmbito
nacional, como a crise econômica, o
desemprego, a inflação.

V Para presidi-la será convidado o
,8r Olavo Setúbal.

Vender água". 
Durante o inverno, há água em

abundância em Arraial do Cabo. As
cisternas transbordam. Mas à medida
ém que o verão se aproxima e os
veranistas chegam à cidade, a situa-

•çào muda. E a água, antes farta, pinga• has caixas apenas três vezes por sema-
na — e isso quando pinga. De um mès

.para cá, a situação se agravou e não
sai uma gota dos canos que abastecem
Arraial. Mas os moradores pagam taxa
trimestral, que varia de Cr$ 800 a CrS 1
Irill 200.- Os que têm poço artesiano resol-
vem precariamente a situação.~' "Os 

que não tèm, sáo obrigados a
•fcomprar água dos caminhões-pipa.

¦ ¦ ¦
:¦ No verão, a venda de água é um-
negócio florescente, não só em Arraial
do Cabo, como em toda a região dos"Lagos.

Opção
_,. A chuva de papel picado sobre a
-cidade no dia 30 não foi tão intensa
quanto a do dia 23 e 24. Mas mesmo
assim foi suficiente para entupir vários
bueiros.

y- Quando a chuva cai, os bueiros,
^Cjtie já estão normalmente obstruídos,"pcam 

completamente intransitáveis
.para a água que por eles deveria tran-
,sitar.

E então as ruas ficam alagadas.
'?_ ¦ ¦ ¦''R, No próximo fim de ano chuvoso
.cpmo este, é escolher: entre o espeta-
_culo do papel picado, e a inundação.
,3'•Na fogueira
''*. Do Sr Leonel Brizola, perante 3
ínil pessoas que assistiram a seu comi-

cio em Camãqua, no interior do Rio
Grande do Sul:

Os governantes brasileiros de
tâo egoístas só faltam botar o ser hu-
mano, as nossas crianças, num espeto
e fa2er churrasco. Porque todo esse
progresso do Brasil, eu náo me iludo,
tem cheiro de carne humana, das nos-
sas crianças...

É o novo parceiro de Teixeirinha.

Armas ilegais
Comissão de alto rüvel da Procura-

doria-Geral do Estado de Minas, presi-
dida pelo procurador-geral, encarrega-
da de estudar medidas para reduzir a-
criminalidade no Estado, chegou à
conclusão de que integrantes da Poli-
cia Militar e da Polícia Civil de Minas
estão fazendo comércio paralelo de
armas.

¦ ¦
É no comércio ilegal de armas que

encontra seu melhor ambiente o ger-
me da violência que explode nas ruas
das grandes cidades.

Acabar com ele é trilhar no cami-
nho certo para diminuir esta onda de
crimes, assaltos e horror.

Pessimista
Do Senador Pedro Simon, em rápi-

da auto-analise de seu pessimismo,
criticado por parlamentares que
apoiam o Governo:

Não consigo imaginar o General
Golbery passando o Poder para o De-
putado Ulysses Guimarães, para o Se-
nador Tancredo Neves, ou qualquer
grande lider das oposições. Queira
Deus que eu esteja errado, e que possa
vir a dizer que o General Golbery é um
democrata, que o General Medeiros é
um democrata. Talvez seja uma dis-
torção por só ter visto sempre um lado.
Mas se as eleições de 82 não sofrerem
nenhuma* medida casuísta, nem voto
distrital, sublegenda ou outras medi-
das, vou à tribuna do Senado me peni-
tenciar de minhas previsões pessi-
mistas.

Preço da Justiça
. O Conselho Federal da OAB ofl-
ciará ao Ministério da Justiça, propon-
do a formação de grupo de trabalho
destinado a elaborar projeto de lei que
discipline a cobrança de taxas judi-
ciais, custas e emolumentos pelos di-
versos Estados da Federação.

A iniciativa, segundo o Sr Eduar-
do Seabra Fagundes, tem por objetivo"podar os excessos e impedir que cer-
tos Estados adotem leis que beiram a
iniqüidade".

O presidente da OAB acha que a
majoração da taxa judicial mínima do
Estado do Rio de Janeiro de Cr$ 627
para Cr$ 5 mil 190 "afasta de vez do
acesso à Justiça as camadas menos
favorecidas da Dooulacâo".

O vale que não era verde
O Vale do Jequitinhonha, em Mi-

nas, continua o mesmo vale miserável
que levou, em outubro de 1964, a As-
sembléia Legislativa de Minas a criar a
Codevale — Comissão de Desenvolvi-
mento do Vale do Jequitinhonha.

Ao visitar, 16 anos depois, ao lado
do autor da idéia — o hoje Senador
biônico Murilo Badaró — a cidade de
Minas Novas, no Vale, o Presidente
Figueiredo evitou repetir promessas
vãs de sua redenção.

Pois o vale continua mal, mas a
Codevale vai bem. Ela nasceu com o
objetivo de ser "agressiva, e flexível,
sem peias burocráticas, a fim de poder
responder ao desafio do universo de
problemas do Jequitinhonha".

Nào basta despachar o papel,
mas sim resolver o negócio — afirma-
ram' os que lhe deram vida.

¦ ¦
O orçamento da Codevale para

1981 é de Cr$ 70 milhões, dos quais
Cr$ 46 milhões para pagamento de
pessoal. Pessoal que em 16 anos pro-,
duziu muito papel, com um único re-
sultado: hoje já se sabe tecnicamente,
com estatísticas, diagramas e nume-
ros, que o Vale do Jequitinhonha é
miserável, mesmo. I

Há 16 anos, o conhecimento empí-
rico da miséria gerou a Codevale.

Agora pode nascer, a qualquer mo-
mento, uma Codeminas.

Ou uma Codebrás.

•ti.
.'.*

_•. Do Sr Jânio Quadros logo após a
recepção que recebeu ao visitar a cida-

¦de de Rio Claro: "Foi a mesma recepti-
•vidade de 23 de março de 1950." Esta
foi a data de sua primeira vitória elei-

>tòral, eleito para a Prefeitura de São
Paulo. Surgiu então o Movimento 23
tíe Março, que o levou, mais tarde, ao
Palácio Bandeirantes.
t- O Secretávio Particular do Presi-
dente João Figueiredo, Heitor Ferrei-
ra, continua instalado em gabinete
provisório, no 3° andar do Palácio do
Planalto. Nào é sua intenção descer
liara o. 2o, onde ocuparia o gabinete do
ex-Ministro Said Farhat.
f- O Senador Itamar Franco (PMDB-
MG) confirmava ontem que continua
candidato à 1"-Secretaria do Senado e
que não abriu mão em favor do Sena-
dor Cunha Lima (PMDB-PB). A infor-
inação sobre'a desistência do Senador
jjnineiro foi anunciada pelo Sr Luiz'.Viana Filho, que a recebeu do Senador
íCunha Lima ao afirmar que tinha o•consenso dos Partidos de oposição em
;Jtorno do seu nome.
;> Na terça-feira, em Brasília, o Mi-
Jiistro Mário Andreazza lança o Pro-
grama Nacional do Projeto Rondon de
4981 com a participação de 4 mil 382-universitários. Eles trabalharão, no
1>eríodo de férias, em 358 municípios
de todo o pais.
• O Coronel Kurt Pessek. transferido
Ho Estado-Maior do Exército, em Bra-
Sília. para uma repartição burocrática

.do Exército, em Ilhéus, será homena-
; geaao pelo PMDB. no dia 6, naquela
; cidade baiana. A homenagem está
; sendo articulada pelo Deputado Jorge
>Vianna, O Coronel Pessek foi um dosvLL_ 

Lánce-livrè
participantes do diálogo do PMDB
com um grupo de militares.

O industrial e fazendeiro Aquiles
Diniz, segundo suplente do Senador
Tancredo Neves, é o candidato do
PTB à sucessão do Governador Fran-
celino Pereira em 1982. O PTB é o
quarto Partido a ter candidatos —
ainda nào oficiais — ao Governo de
Minas.

O Clube de Criação do Rio de Ja-
neiro vai lançar este ano o Prêmio
Eleições Diretas. Todos os profissio-
nais da área de criação do Rio vão
votar e escolher, de três em três meses,
as melhores peças de propaganda e os
melhores profissionais da área.

O Deputado Vilmar Palis, lider de
uma dissidência do PDS, foi o parla-
mentar que mais falou nas sessões
ordinárias e extraordinárias da As-
sembléia fluminense em 1980. Em
compensação, os Deputados Alberto
Dauaire e Geraldo di Biase, ambos do
PP, nào pronunciaram um só discur-
so. E o Deputado Romualdo Carrasco,
do PP, foi o responsável pelo maior
número de interrupções de sessões,
geralmente por apartear sem autori-
zação do orador. O levantamento foi
feito pela 1*-Secretaria da Assem-
bléia.

O Ministro interino do Exército,
General Emane Ayrosa, chegará a
Porto Alegre no dia 7. E durante todo o
dia, em horários diferentes, chegarão
também todos os generais integrantes
do Alto Comando. Eles participarão,
no dia seguinte, da cerimônia de trans-
missão do Comando do in Exército,
do General Antônio Bandeira ao Ge-
nerai Antônio Ferreira Marques.

Capela em
S. Teresa
é destruída

A pequena capela do Cristo
Libertador, construída em re-
gime de mutirão pelos mora-
dores do Morro da Coroa, em
Santa Teresa, foi parcialmente
destruída "por interesse de ai-
guns politicos que programa-
vam para o local uma quadra
de samba", segundo denúncia
da Sociedade de Amigos do
Morro da Coroa, que jâ oficiou
ã Diocese do Rio de Janeiro.

Segundo o padre Mário PU-
gol, da Pastoral de Nossa Se-
nhora da S&lcte (CatuiuUi) res-
ponsável pela área, a Diocese
aproveitará a oportunidade
não só para promover o térmi-
no da capela (era um barracão
de madeira sobre alicerce),
mas também para acelerar a
legalização dos lotes, dando a
cada morador a escritura defi-
nitiva de suas propriedades.
LEGALIZAÇÃO

A capela teve sua constru-
ção iniciada em 1966 sob o
regime de mutirão, mas como
a comunidade era de poucos
recursos a obra não passou do
alicerce. Depois, sob a orienta-
ção da Pastoral da Igreja de
Nossa Senhora da Salete, os
moradores do Morro da Coroa .
decidiram improvisar a cape-
Ia, erguendo um barracão de
madeira sobre a fundação de
concreto.

E foi esse barracão que des-
trulram agora. Segundo mora-
dores e associados à Socieda-
de de Amigos do Mono da
Coroa, "um grupo de descon-
tentes, incentivado por politi-
cos da área, vem atacando a'
igrejinha nos últimos meses
para ver se consegue fazer no
lugar da capela, uma área de
Lazer ou uma quadra de sam-
ba. E para acelerar mais esse
propósito, destruíram parcial-
mente o barracão."

Sobre a legalização e posse
definitiva da terra, o padre Mã-
rio Pligol adiantou que a parte
alta do morro pertencia ao Sr
Horténcio Gonçalves que a
doou para os moradores. Ao
todo sáo 27 lotes, Inclusive o
da capela, que tém documen-
tação, mas falta a obtenção da
escritura definitiva. O resto do
morro, apesar de algumas rei-
vindlcações, será também le-
galizado de acordo com os dl-
reitos do usocaplào, e para isso
a Associação dos Moradores jã
conta com o apoio da Diocese
do Rio de Janeiro.

"Enrieo C"
chega 4 dias
atrasado

Com quatro dias de atraso,
devido a uma greve da tripula-
ção, chegou na manhã de
quarta-feira passada, o navio
italiano Enrico C, que ficou
retido em Buenos Aires, no
cruzeiro de Natal. Grande par-
te dos turistas reclamou da
viagem, principalmente de en-
tentar filas para almoçar e
jantar em Buenos Aires.

Outros passageiros, que ti-
nham compromissos e precisa-
vam chegar na data marcada,,
abandonaram o navio e vie-
ram de avião.

Ano começa com custo de
vida mais caro e janeiro
será mês de muito aumento

Passados os festejos do Ano Novo, 1981 come-
ça com uma série de aumentos de preços: sobe o
pão, o leite, o cigarro, o táxi — sem contar produ-
tos cujos preços não são controlados — e taxas de
água, esgotos, lixo etc. Hoje aumentam a carne, as
tarifas telefônicas e a taxa judiciária (827%). A
Taxa Rodoviária Única também aumenta.

Pelo menos quanto aos preços, 1981 já elimir
nou a esperança de dias melhores, com todos estes
aumentos, somente este mês. Os aumentos, que
vão do páo ao trator, deverão resultar em níveis de
inflação mais altos Üu que us do ultimo mes. E
ainda falta definir alguns preços, cujos reajustes
são certos.
AUMENTOS DE HOJE

Os primeiros aumentos
entram em vigor hoje, defi-
nidos pela Secretaria Es-
pecial de Abastecimento e
Preços e pelo CIP, no caso
da carrte e das tarifas tele-
fônicas, e pelo Governo do
Estado, a taxa judiciária.
E a TRU aumenta, de açor-
do com portaria do Minis-
tério dos Transportes, 55%
pára carros novos (Fiat e
Volksvagen passam a pa-
gar Cr$ 16 mil 848), 35%
para carros usados e 5%
para carros movidos a ál-
eool.

O reajuste médio da car-
ne bovina será de 8%, mas
a carne congelada náo será
majorada. A Cobal conti-
nuará distribuindo a carne
congelada remanescente
da entressafra até o dia 31,
para os consumidores que
náo quiserem pagar mais
caro pela carne fresca. '

O outro aumento, das ta-
rifas telefônicas, será de
25%. Dentre todas as taxas
de serviços públicos é a
única cujos novos preços
já foram acertados. Contu-
do, ao longo do mês, subi-
rão também as tarifas de
água e esgoto. Sem contar
que, no Rio, voltará a ser
cobrado o serviço de coleta
de lixo — legalizado como
taxa do lixo, depois que a
tarifa foi declarada incons-
titucional.

O maior aumento de to-
dos será o da taxa judicia-
ria, que passará, segundo
decreto do Governador
Chagas Freitas, de Cr$ 627
a CrS 5 mil 190. Percentual-
mente, representa 827% de
aumento.

AUMENTOS DO MÊS
Durante o mès de janei-

ro, aumentam também os
preços do páo, do leite, dos
cigarros e dos táxis, todos
já com uma data acertada.

As tarifas dos'táxis sobem
dia 10: a bandeirada passa
de Cr$ 30 para Cr$ 40 e o
quilômetro rodado, em
bandeira 1. de CrS 12 para
CrS 18. Até lá, a Prefeitura
autorizou o funclonamen-
to dos táxis em bandeira 2,
20% mais cara.

O páo. cujos preços cos-
tumam se antecipar aos
aumentos, dia 15 passará a
custar 18% mais. A bisna-
ga, atualmente a Cr$ 7, de-
verá passar a CrS 8.

No dia seguinte, mais
dois aumentos: o leite e os
cigarros. O leite sobe
12,5% passando o leite es-
pecial de Cr$ 24 para Cr$
27 e o tipo B de CrS 28 para
CrS 31. Os cigarros, que no
ano passado aumentaram
50%, sobem 40%. ao que
consta, em parte, também,
devido à necessidade de
recursos para o Tesouro, já
que representam 33% do
IPI.

Os cigarros mais baratos
como as marcas Paquetá e
Olé, passarão de Cr$ 15 a
CrS 21; o Hollywood, de
CrS 29 a CrS 41; o Minister,
de CrS 32 a CrS 45; e as
marcas mais caras, como
Charm e Hilton, aumen-
tam de Cr$ 42 para Cr$ 59.

LIXO

A taxa de lixo já tem o
calendário de cobrança: as
contas seráo divididas em
oito parcelas mensais, com
vencimentos de abril a no-
vembro. Quem pagar tudo
de uma só vez, na data da
primeira cota, terá descon-
to de 10%.

A taxa do lixo substitui
a tarifa do lixo, criada em
1975 e cobrada a partir de
1976. A tarifa foi declarada
inconstitucional pelo Su-
premo Tribunal Federal e
aprovada na Câmara de
Vereadores por decurso de
prazo.

UM ANO MELHOR
O Cardeal-Arcebispo do Rio

fez sua homilia sem precisar de
texto escrito. Apenas um pe-
queno trecho da mensagem
que João Paulo n escreveu pa-
ra este dia foi lido por ele.

Para Dom Eugênio, a data
de ontem e os votos de Feliz
Ano-Novo são também uma
prova de que "Deus nos desü-
na a felicidade eterna". E é por
que "todos temos dentro de
nós uma ânsia incontida de
felicidade" que nestes dias"sempre esperamos que o Ano-
Novo seja um ano melhor,
mais feliz".

Dom Eugênio começou por
lembrar três fundamentos que
João Paulo n aponta para que
os homens tenham paz: verda-
de, amor e liberdade. E para-
fraseando o Papa, disse o Arce-
bispo do Rio:

O fundamento da paz é,
primeiro, a verdade. Não pode
haver paz onde houver menti-
ra. Depois, é o amor, e onde
houver ódio não pode haver
paz. Finalmente, o fundamen-
to da paz é a liberdade, pois o
homem que náo é livre Jamais
poderá ter a paz. E esta liber-
dade não é apenas a liberdade
que devemos gozar, mas a li-
berdade que nos faz respeitar o
direito do outro.

Apesar de todo o progres-
so de que se beneficia hoje a
sociedade — prosseguiu Dom
Eugênio — existem muitos
obstáculos á paz. Entre estes
obstáculos estão a ânsia In-
contida de ter mais, o consu-
iflismo que convida o homem a
procurar as coisas materiais
em demasia e a moralidade
reinante, que podemos definir
como permissividade, pela
qual o homem julga tudo útil
para ele".

A VERDADEIRA
LIBERDADE

O Cardeal observou também
que, para que a liberdade seja
bem usada, é preciso atender
os limites de cada usuário. No
caso das relações entre Estado
e cidadão, a fórmula, segundo
Dom Eugênio, é "o Estado res-
peitando o cidadão e o cidadão

pessoal: o respeito que cada"'
pessoa deve ter ao bem co-.'
mum. Cultivar este sentimen-
to no coração no inicio do ano
é dar um passo importante na '
felicidade durante todo o ano
que se Inicia".

Dom Eugênio disse, ainda,
que o homem, "criado â ima-
gem e semelhança de Deus,
perde a liberdade toda a vez
que ele se sujeita ao pecado".
Insistiu por isso para que "os
católicos, aspirem à liberdade,
aquela que nos convida o Pa-
pa, chamada a liberdade dos"1
filhos de Deus. que nasce da "
obediência aps mandatos do
Senhor".

Referindo-se ainda à Ma ter-"
nidade de Nossa Senhora, fes- -
tejada ontem também, o Dom ¦*
Eugênio desejou que "seja ela
a guardiã de todo este ano"
para que possamos palmilhar'"
o caminho de Jesus e alcançar"
aquilo que Ele nos propõe: i"
felicidade eterna que começa'""
nesta vida pela prática dos -
seus mandamentos".

Aconselhou ainda os católi-
cos a descobrir Jesus Cristo —
a exemplo dos "pastores que o
descobriram cantando" —
"dentro de nós, nos outros, na
nossa dor, na nossa doença e
nosso sacrifício". E concluiu:

— Vamos descobrir a beleza
de Deus naquilo que para os
olhos humanos é apenas triste- '
za. Vamos transformar a dor
em alegria, a doença em saúde,»
porque temos nas nossas mãos 1
e em nosso coração Aquele
que tudo pode, e temos tam-,
bém a mãe de Jesus, que é*
nossa mâe e cuja festa celebra-
mos hoje.

Nâo sô na missa que o Car-
deal celebrou na televisão mas
em grande número de missas
rezadas ontem em toda a ar- —
quldiocese, foram feitas preces -
pelo "bem comum da socieda-,,
de, que será sempre o novo,.,
nome da Justiça e que não po-.,,
de ser obUdo pela violência,
pois a violência destrói o que^
pretende criar, seja quando"
procura manter os privilégios ....
de alguns, seja quando tenta
impedir as transformações ne- -
cessárias".

Documento tenta vetar
nova Taxa Judiciária

CULTURA
INGLESA

O advogado Mariano
Gonçalves Neto dá entra-
da hoje, na 5* Vara de Fa-
zenda Pública, de um do-
cumento ém que os depu-
tados da oposição denun-
ciam ao Procurador-Geral
da República a inconstitu-
cionalidade da tramitação
e aprovação dá lei 383, san-
cionáda pelo Governador
Chagas Freitas, que elevou
de 827% a taxa judiciária,
além de criar as taxas de
tabelião e de cartório.

O documento vai refor-
çar o mandado de seguran-
ça impetrado pela advoga-
do para sustar a cobrança
dessas taxas, que come-
çam ã vigorar hoje. Ele pe-
de também aos despa-
chantes, advogados e ao
povo que náo dè entrada
em nenhum documento
em cartório até segunda-
feira, quando o juiz da 5a
Vara, Eduardo Mayr, se
pronuncia a respeito da in-
constitucionalidade do au-
mento da taxa judiciária.

RESULTADO DE DEZEMBRO

RDXlUYPlEDE
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Tolal de pagamentos efetuados aos portadores
de títulos em 1979: Cr$ 137.892.315,10

Títulos de Capitalização Sulacap é a melhor forma
de poupança que lhe rende juros, correção monetária

e participação nos lucros da empresa. E todo més
tem sorteio — se você foi um aos ganhadores,
pára imediatamente de pagar as mensalidades

e recebe no ato o valor integral do título. '

SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S. A.
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Guarujá

perde Av.

Beira-Mar
São Paulo — Os proprietá-

rios de 25 casas de luxo da
praia de Pernambuco, no
Guarujá, venceram a mais re-
cente etapa da luta contra a
pretensão do Prefeito Jaime
Dalge de reaver parte de seus
terrenos, a flm de construir
uma avenida à beira-mar.
Atendendo a pedido de um dos
proprietários. Sr Edmundopro
RO;«si, o Juiz Celso José Pi-
mental, da 2* Vara Civil de
Guarujá, sustou a liminar que
permitia & Prefeitura imitir-se
na posse na área. O diretor do
Departamento Jurídico da
Prefeitura, Sr Sócrates Museu-
lis, entende que a sustação da
liminar foi apenas uma medi-
da cautelar, para que o mérito
da questão seja melhor anali-
sado. Para ele, a razão estã
com a Prefeitura, que inclusive
jâ providenciava a demarca-
ção de área onde deverã pas-
sar a nova avenida.

Infraero

assume 2

aeroportos
São Paulo — Os Aeroporto*

de Congonhas e Viracopos
(Campinas) passaram oficial-
mente a ser administrados pe-
la Infraero, empresa do Minls-
tério da Aeronáutica que ago-
ra dirige os 52 principais aero-
portos do pais. O novo diretor
do Congonhas, Coronel-
Aviador José de Pinho, foi em-
possado no cargo no dia 31
pelo presidente da Infraero,
Brigadeiro Protáslo de Olivel-
ra. Nos últimos 35 anos o aero-
porto de São Páulo foi adml-
nistrado pelo Governo esta-
dual através de convênio fir-
mado com o Ministério da Ae-
ronãutlca, que terminou no
dia 31. Parte dos seus 234 fun-
cionãrios permanecerá na no-
va administração e os demais
serão removidos para o Daesp
— Departamento Aeroviário
do Estado—que tem cerca da
80 aeroportos no interior.

Deficientes de Brasília

apelam para não perder
250 mil dólares do BID

Brasília — A Associação dos Deficientes Físi-
cos de Brasília enviou nota ao diretor do Instituto
Nacional de Medicina do Aparelho Locomotor, Dr
Aloísio Campos da Paz, solicitando a manutenção
do convênio com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID). O convênio, que destina 250
mil dólares à Associação, ainda hão foi assinado
devido a alterações que, segundo a entidade dos
deficientes, prejudicam seus Interesses.

Porto Alcgre/Rubeni Borge»

Os deficientes insistem na manutenção da
quantia destinada especificamente para a Asso-
ciação de Brasília porque "a não obtenção destes
recursos acarretará a perda do terreno concedido
pelo Presidente João Figueiredo, através do Go-
vernador do Distrito Federal, Aimé Lamaison".

obter treinamento proflssio-nal, recondução ao convívio
social e o alojamento de defl-
cientes que se venham tratar
no Instituto de Medicina quenão tenham condições de mo-
radia.

Segundo Benício Tavares,
presidente da Associação dos
Deficientes de Brasília, o pro-
jeto tem duas razões de ser— Demonstra ãs entidades
que tratam do deficiente físico
que as cirurgias e fisioterapias
só têm valor quando se levam
em conta os interesses dos de-
flclentes, preparando-os pararelncorporação ativa ã socie-
dade. Serve também de peça -
de contradição ãs engrenagens
burocráticas dos serviços hos-
pltalares e de reabilitação queservem apenas aos interesses
pessoais daqueles qjie neles
trabalham.

RAZOES
O terreno está vinculado às

normas da Terracap, empresa
do Governo que cuida dos
imóveis em Brasilia. Ela exige
para construção o conheci-
mento do montante de recur-
sos e estabelece prazo paraconstrução. No terreno, locali-
zado em Taguatlnga, próximoãs residências da maioria dos
associados, seria construído o
núcleo de estágio para os lnca-
pacitados físicos.

"O projeto de construção do
núcleo, com o qual o Instituto
do Aparelho Locomotor afir-
ma não ter compromisso, faz
parte do anteprojeto do convê-
nio", diz a nota da Associação.
Através da construção do nú-
cleo de estágio os deficientes
físicos teriam posslbillda.e de

Morte de

juiz é

arquivada
Maceió — O arquivamento

do inquérito que tentou apu-
rar o assassinato do Juiz de
Direito Gabriel de Freitas Soa-
res, em outubro passado, en-
cerrou praticamente o caso
que provocou choques entre o
Poder Judiciário e o Executivo
alagoano. A pedido da promo-torta, o Juiz da li1 Vara Criml-
nal, Raimundo Lessa, determl-
nou o arquivamento, devido à
falta de subsídios concretos.

O Juiz Gabriel Soares foi as-
«assinado na porta do Merca-
do Público de Maceió, num
sábado às lOh, quando ami-
mava no porta-malas de seu
carro as compras que fizera.
Recebeu um tiro na nuca, e o
assassino fugiu tranqüilamen-
te num Volkswagen azul, esta-
cionado com o motor ligado, a
poucos metros do local do
crime. .

Sul começa

o ano com

10 mortes
Porto Alegre — A primeira

madrugada de 1981 no Rio
Grande do Sul foi marcada por
10 mortes e cerca de 200 aten-
dimentos no Hospital de Pron-
to Socorro desta Capital, nú-
meros considerados normais
pela policia gaúcha e pela ad-
minls tração do hospital. Dos
196 atendimentos no Hospital
de ProntoSocorro, 96 foram de
pessoas feridas em brigas, en-
quanto 18 acabaram dormindo
em coma alcoólico. No Centro
de Operações da Policia Civil,
foram registrados sete aciden-
tes automobilísticos, com uma
morte. No interior do Estado, o
movimento policial também
foi normal para a primeira ma-
drugada do ano.

Crimes têm

alto índice

em S. Paulo
São Paulo—A cidade âe

São Paulo registrou altos
Índices de criminalidade
em 1980: a cada 24 horas,
mais de quatro homicídios
aconteceram; 1 mil 250
pessoas foram presas em
flagrante e 110 mil 432 aca-
baram detidas para averi-
guações.

As estatísticas são da
Coordenadoria de Infor-
mações e Operações da Se-
cretaria de Segurança PU-
blica. "Assustador", afir-
mou o coordenador, Coro-
nel da PM Togor Tossitore,
ao revelar que, em 1980, a
Polícia Militar atendeu a
331 mil 182 ocorrências e a
Polícia Civil, 345 mil 319.
Dos chamados crimes con-
tra o patrimônio, !75% dos
120 mil casos foram de as-
saltos a mão armada.

União contesta ação de

indenização de professor

gaúcho e pede arquivamento

Porto Alegre — Ao contestar, em nome da
União, a ação de indenização movida por quatro
professores universitários gaúchos aposentados^
pelo AI-5, que alegam a falsidade da assinatura do
Presidente Costa e Silva no ato que os aposentou,
o Procurador da República Ademir Canalli pediu
ao Juiz da Ia Vara Federal o arquivamento, por
improcedência da ação, devido à incolumidade
dos decretos revolucionários, que não podem ser
julgados.

Os professores Emílio Ripoll, Carlos Maximi-
liano Fayet, Ari Mazzini Canarim e Manoel Alves
de Oliveira, beneficiados pela anistia, afirmam que
no dia da sua punição — 29 de agosto de 69 — o
General Costa e Silva já havia sofrido o derrame
que o impediu de falar ou escrever. Por isso pedem
a condenação da União, UFRGS e Universidade
Federal de Pelotas e todas as vantagens pecuniá-
rias como aumentos, avanços, etc, a que teriam
direito se tivessem continuado na universidade.
MUDAR PARA O STF

Pela estimativa dos profes-sores, a indenização, pelos 10
anos de afastamento, deve
atingir Ci$ 12 milhões. Eles
foram aposentados a 29 de
agosto de 69, pelo AI-5, assina-
do pelo General Costa e Silva.
A punição saiu no Diário Ofl-
dal do dia 1° de setembro.

Dos quatro, apenas Ari Ca-
narim optou pela aposentado-
ria. Os outros voltaram ao car-
go de professores na UFRGS e
em Pelotas. Eles alegam a ine-
xlstência do ato admlnistrati-
vo que os aposentou, basean-
do-se, entre outros pontos, em
entrevista do ex-Ministro da
Educação e atual Senador
Tarso Dutra, concedida ao
JORNAL DO BRASIL a 14 de
janeiro, na qual ele disse não
haver sido consultado e não
ter assinado as aposentado-
rias.

A União contestou a ação d*
indenização e pediu ao Juiz
Ari Pargendler, da la Vara Fe-
deral, o Indeferimento do pedi-do, alegando a incolumidade
do decreto revolucionário (AI-
5), que não pode estar sujeito a
exame judicial. O Procurador
da República Ademir Canalli
também alude ã prescrição do
direito dos professores de in-
gressar com tal tipo de ação.

A Universidade Federal de
Pelotas ainda não contestou a
ação, mas a Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul,
antes de contestar o mérito do
pedido, levantou uma prellml-
nar — a exceção de incompe-
téncla da Justiça Federal do
Rio Grande do Sul julgar a
ação. A UFRGS entende que a
ação deve tramitar no Supre-
mo Tribunal Federal, já que
quem assinou o ato adminis-
trativo foi o Presidente Costa e
Silva.

Secretário gaúcho espera

que o Uruguai esclareça a

morte de leões-marinhos
Porto Alegre — O Secretário de Saúde e do

Meio Ambiente, Germano Bonow, depois de levan-
tar a hipótese de que a mortandade de leões-
marinhos teria sido provocada, acidentalmente,
pelo bombardeio, pela Marinha uruguaia, de car-
gas de um navio das Bermudas, naufragado a 17
milhas de Punta dei Este, espera, agora, um escla-
recimento do Governo uruguaio, que deverá ser
solicitado, segundo o Sr Germano Bonow, através
do Itamarati.

O exame de necropsia no filhote de leão-
marinho recolhido na praia de Hermenegildo, no
município de Santa Vitória do Palmar, a 513 km da
Capital, começou a ser realizado ontem, por dois
professores da Fundação Universidade de Rio
Grande, para determinar a causa mortis dos ani-
mais. Porém, o Secretário Germano Bonow não
acredita que o resultado desta análise "venha
trazer muita luz sobre o caso, devido ao estado de
deterioração do animal recolhido".

LIVRO
SÁBADO

CADERNO B
JORNAL DO BRASIL

EXPLICAÇÃO MELHOR
Dizendo-se sem compe-

tência para interpelar as
autoridades uruguaias so-
bre o naufrágio do navio
Harp e do bombardeio pro-
vocado pela Marinha uru-
guaia sobre as cargas do
navio, o Secretário de Saú-
de e do Melo Ambiente do
Rio Grande do Sul espera
que as autoridades fede-
ráis ou o Itamarati solici-
tem informações ao Uru-
guai que venham esclare-
cer a mortandade dos
leões-marinhos.

O Consulado do Uruguai
em Porto Alegre não pres-
ta nenhuma informação
sobre o assunto e, segundo
a Consulesa Stela Armand
Ugon, somente a Embaixa-
da do Uruguai, em Brasí-
lia, é que pode pronunciar-
se sobre assuntos do país.

Na opinião do Secretário
Germano Bonow, a hipóte-
se levantada por ele é a
mais provável explicação
para a morte dos leões-
marinhos encontrados
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Muito samba e carnaval na festa promovida pela Rádio Cidade

mortos, em nUmero supe-
rior a 5ÒÓ, no inicio da sé-
mana passada entre a
praia de Albardão e de
Hermenegildo, numa ex-
tensão de 70 quilômetros.

— Até agora não apare-
ceu nenhuma explicação
melhor — disse o Sr Ger-
mano Bonow—e para con-
testá-la é preciso que al-
guém confirme ter visto
um leão-marinho morto,
antes do navio Harp nau-
fragar no dia 25 de novem-
bro, ou então que a análise
do animal recolhido apon-
te algum elemento tóxico
nas vísceras do filhote de
leão-marinho.

O secretário da Saúde e
do Meio-Ambiente gaúcho,
explicou que os leões-
marinhos andam em ma-
nadas e afastam qualquer
outra espécie de animal
marinho de sua proximi-
dade. Por isso, esclareceu,"é que o impacto do bom-
bardeio da carga pode ter
atingido um número tão
grande de animais e de
uma só espécie".

INPS dará

92% para
inválidos
, BrasiUa — Uma noticia que
agradará a. milhões de segura-
dos, como afirma o Ministro da
Previdência, Jair Soares, está
para ser concretizada neste
inicio de ano: a aposentadoria
por invalldez será reajustada
em 92% do salário mínimo.

O Ministro Jair Soares ga-rante que será apenas mais
uma entre as multas decisões
dentro do campo social, que o
Presidente João Figueiredo
apresentará á nação, em pou-co tempo, e que, como acredi-
ta, "fará justiça a mais de 1
milhão de segurados".— O reajuste em 92% do sa-
lárlomlnimo, nas pensões por
Invalldez, é uma decisão que
prova a determinação do Pre-
sidente João Figueiredo de
transformar 1981 em um ano
social. Esta é uma meta quetenho perseguido desde que
assumi e que me foi determl-
nada pelo Presidente. Posso
dizer, também, que estamos
trabalhando para fazer com
que o valor das aposentado-
rias seja tão aproximado do
salário da atividade quanto
possível.

Assegura o Ministro Jair
8oares que a campanha contra
as fraudes não cessará até que"os maus pagadores sejam pu-nidos, porque o povo não podeser lesado nos seus mínimos
direitos de atendimento no
campo social".

Decreto dá

estatuto

à Fundação
Brasflia — Por decreto pre-

sidencial, foi aprovado o esta-
tuto da Fundação Petrônio
Portella, autorizando ainda o
Ministério da Justiça a trans-
ferir á instituição o acervo da.
Secretaria de Documentação e
Informática de sua secretaria-
geral, e, também, os bens e
direitos do Centro de Proces-
samento de Dados do Depar-
tamento de Política Federal.

A Fundação Petrõnlo Por-
tella será dirigida por um pre-
sidente, um diretor-executivo
e um conselho de administra-
ção, nomeados pelo Presiden-
te da República. Seu patrimõ-
nio será constituído, entre ou-
tros, por dotações da União e
contribuições de pessoas de di-
reito público e privado.

Segundo seu estatuto, publi-
cado no Diário Oficial da
União, a enUdade tem os se-
guintes objetivos: estudar a or-
ganização jurídica nacional e
seu desenvolvimento, apresen-
tando sugestões para seu aper-
feiçoamento; promover pes-
quisas teóricas e aplicadas ao
campo da ciência do direito,
com vista ao incremento do
conhecimento da comunidade
cientifica da área; implantar
projetos na área de condiflca-
ção e consolidação da legisla-
ção brasileira, visando ao de-
senvolvimento de uma meto-
dologia adequada para tal ob-
jetivo, bem como a manuten-
ção dos códigos que forem
aprovados pelo poder compe-
tente.

A residência da poupança.
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Indústria do cinema reage

a projeto que obriga a

produzir filme histórico

Brasília — Apesar dos protestos e criticas da
indústria cinematográfica, o Senador Jorge Kalu-
me (PDS-AC) resolveu manter seu projeto tornan-
do obrigatória a produção de filmes históricos
(uma em cada cinco produções) porque entende
que "há um desinteresse injustificado pelo nosso
passado".O Senadur Jurge KalUrtíe esta preocupado,
também, com o processo de descolonização cultu-
ral, especialmente em relação à TV que, pelo
projeto, será obrigada a exibir os filmes históricos.
O projeto foi aprovado nas comissões técnicas do
Senado e, em março, deverá ser apreciado pelo
plenário e, daí, encaminhado à Câmara.

Rádio Cidade reúne em

Porto Alegre 3 mil na

festa de fim de ano
Porto Alegre—Cerca de 3 mil pessoas, em sua

maioria jovens, participaram da festa de flm de
ano Bye Bye 80, realizada na madrugada de on-
tem, pela equipe da Rádio Cidade de Porto Alegre,
em frente ao prédio da sucursal do JORNAL DO
BRASIL, no Morro Santa Tereza.

A festa, que começou às 24h do dia 31, com o
espocar de fogos de artifício, se estendeu até às 7h
de ontem. Duas mil camisetas com o logotipo da
Rádio Cidade foram distribuídas durante a festa, e
a Escola de Samba Imperadores da Zona Norte,
animou com muito samba e carnaval o reveillon
promovido pelos locutores e técnicos da Rádio.

Além do samba e do som da Rádio propagado
em caixas com potência de 2 mil watts, um grupo
musical também foi formado por locutores e ami-
gos da Cidade. Os locutores Antônio Carlos Niede-
rauer, Aldo Fontella, Reginaldo Daniel, João An-
tónio, Luiz Antônio e Arlindo Sassi se revezaram
durante toda a noite para que a Rádio se manti-
vesse no ar.

Bahia faz procissão

em homenagem a Bom

Jesus dos Navegantes
Salvador — Centenas de saveiros, escunas,'

botes, calques e até navios e ferry-boats da Com-
panhia de Navegação Baiana acompanharam a
precisão de Bom Jesus dos Navegantes, que, lide-
rada pela galeota levando a imagem do santo,
percorreu cerca de 10 quilômetros da Baia de
Todos os Santos, revivendo uma tradição de apro-
ximadamente 200 anos.

Uma das mais belas e tradicionais manifesta-
ções religiosas da Bahia, a procissão de Bom Jesus
dos Navegantes tem também o seu lado profano,
que se manifesta nas inúmeras barracas armadas
no Largo da Boa Viagem — local de chegada do
cortejo — onde milhares de pessoas cantaram e
sambaram durante todo o dia e noite de ontem, ao
som de atabaques e timbaus.

Pouca violência
Uma das mais violentas da Bahia, a festa da

Boa Viagem este ano não apresentou grande nú-
mero de ocorrência e apenas uma morte foi regis-
trada, ainda assim por afogamento. A vitima é
Valdemar dos Santos Paixão, de 28. anos, que foi
levado pelas águas na manhã de ontem, quando,
junto com centenas de pessoas, aguardava a che-
gada da imagem do santo.

A exemplo de outros anos, o desembarque da
imagem da gaüotá para a igreja de Nossa Senhora
da Boa Viagem foi feito em meio a muita confUsão,
com meninos jogando água e areia; velhas e bea-
tas ajoelhando-se à passagem; e políticos dispu-
tando rispldamente a oportunidade de segurar o
andor de madeira do santo.

Este ano, contudo, o movimento foi considera-
do pequeno, fato atribuído ao tempo instável que
predominou na Bahia desde a noite anterior. Vá-
rias nuvens carregadas escureceram o céu num
prenúncio de chuva que não chegou a cair mas
amedrontou muita gente que pretendia dirigir-se
até o centro da festa para aguardar a chegada da
imagem.

O Arcebispo de Salvador, Dom Avelar Bran-
dáo Vilela, novamente não participou da procissão
marítima este ano. Ele tem receio de um acidente
com a galiota Gratidão do Povo, que transporta a
imagem, pequena embarcação que fica ao sabor
das ondas provocadas por possantes barcos a
motor que acompanham a procissão.

A procissão de Bom Jesus dos Navegantes é o
ponto alto da festa da Boa Viagem—a terceira das
chamadas festas de Largo da Bahia — e fecha um
ciclo que começa pouco antes do Natal e tem
também um pique na noite do dia 31, onde o largo
principal do bairro e as ruas transversais se trans-
formam num grande salão de baile, que é conside-
rado o maior reveillon público do país.

PREJUÍZOS
O presidente do Sindicato

Nacional da Indústria Cinema-
tográflca. Miguel Borges, em
ofício ao Senador Jorge Kalu-
me, argumenta que "a produ-
ção de filmes históricos paraexibição comercial é pequenanão só no Brasil, mas em todo
o mundo, justamente pela exi-
güldade de mercado e de acel-
tação popular". Lembra que o
próprio Ministério da Educa-
ção e Cultura, através da Em-
braflkne, lançou em 1978 um
programa para a produção de
filmes históricos, o qual não
fiutiflcou pela sua lnviabilida-
de econômica.

Para Miguel Borges, o gran-
de e crônico problema do pro-dutor brasileiro é a concoirén-
cia que lhe move o cinema
importado no âmbito interno."O filme estrangeiro entra no
mercado nacional a preço vil,
concorrendo com o filme brasl-
lelro produzido a custos cada
vez mais altos".

O projeto, adverte, precisa
ter viabilidade financeira sem
o que "ficará o produtor naclo-
nal obrigado a investir num
produto sabidamente de difícil
retorno, enquanto o produtor
estrangeiro, através de seus
agentes no Brasil, continuará
ã vontade, sem ônus e sem
obrigações. Entulhando nosso
espaço cultural com seus ban-
gue-bangues e Kung-Fus".

Em nome do Sindicato da
Indústria Cinematográfica de
São Paulo, Alfredo Palácios
faz as seguintes observações:

1) O projeto obrigará o pro-
dutor, após a fabricação de
quatro filmes, a produzir um
histórico. Deverá obrigar a
Embrafllme a financiar esses
filmes, concretizando sua via-
bilidade econômica, prevendoinclusive recursos próprios etn
seu orçamento."Só assim se compreenderá
a interferência estatal nas em-
presas privadas, pois o produ-
tor que não tem a ventura de
conviver com a Embrafllme
(que são uns poucos privilegia-dos) não tem condições de eh-
frentar o custo de produções
históricas. O Sr Oswaldo Mas-
saini, atendendo á solicitação
do ex-Presldente Médlcl, pro-
duziu O Caçador de Esmerai-
das, que vai lhe dar prejuízo de
milhões de cruzeiros".

O Sr Alfredo Palácios con-
cluiu seu protesto com a se-
guinte obseivação: "Dentro do
principio de que a lei deve ser
igual para todos, acreditamos
que o projeto também prevê a
obrigação da produção de um
filme histórico no Brasil para
cada quatro filmes Importados
pelos importadores de filmes
estrangeiros, para cinema e te-
levisão."

Quer também o Sr Palácios
que em cada duas novelas; a
TV seja obrigada a produziruma de caráter histórico.

Juiz adia decisão sobre

direitos de mulher que diz

ter sido amante de Jango

Fo to Alegre — O Juiz do Turno Civil dè
Montevidéu, Uruguai, Alberto Alonso, deverá dar
em fevereiro a sentença sobre a ação movida pela
uruguaia Eva de Leon Gimenez, 27 anos, que alega
ter sido amante do ex-Presidente João Goulart
nos seus sete últimos anos de vida, naquele pais e
na Argentina, e, por isso, pleitea receber 50% dè
tudo que Jango auferiu naqueles anos, de rendi-
mentos no seu engenho de arroz, no frigorífico,
negócios imobiliários e nas exportações de gado
holandês para o Brasil, em valor por enquanto
incalculável.

A viúva Maria Tereza Goulart e os dois filhos
legítimos, João Vicente e Denise, estão representa-
dos na ação, pelos advogados Carrera Hughes,
Washington Di Velo e José Alvanel. O advogado dç
Eva Gimenez, Bernardo Del Campo Riet Corrêa,
que esteve na Capital gaúcha, confia que ganhará
a causa para sua cliente inclusive porque, além
das provas testemunhais, existem cartas de Jango
a Eva — apontada como uma das mulheres mais
bonitas do Uruguai — além de fotos do ex-
Presidente com ela. <¦-.
POSSÍVEL ACORDO

Segundo Bernardo Del Cam-
po, quando Jango morava na
Estância de Maldonado, no
Departamento de mesmo no-
me, conheceu Eva, então com
17 anos, com quem passou a
viver em "concubinato públicoe notório". Em 1978, Eva in-
gressou com ação no Juizado
Civil de Montevidéu, onde o
processo já está com vistas pa-ra o juiz dar sua decisão final.
Antes de morrer, João Goulart
comprou um apartamento pa-ra Eva, onde ela atualmente
vive, localizado num prédioem frente à Embaixada norte-
americana em Montevidéu.

Pela ação, Eva pleitea 50%
dos rendimentos do ex-
Presidente, no período de sete
anos em que viveu com ela, o
que Inclui participação nas
vendas feitas no engenho de
arroz Molino, no frigorífico San
Carlos, na cidade de mesmo
nome, ao lado de Punta Del
Este, nos negócios lmobiliá-
rios, nas exportações de gadoholandês para o Brasil, e na
produção das fazendas de Ta-
cuarembó e Maldonado.

Em caso de vitória judicial
de Eva, será feito, na execução
da sentença, levantamento de
todos os negócios de Jango,
por exemplo, junto aos livros
de contas do Engenho e do
Frigorífico, levantamentos no
Banco da República sobre as
exportações de gado para o
Brasil, entre outros itens. Ber-
nardo Del Campo acredita
num acordo com a família
Goulart, antes da sentença fi-
nal. já que, segundo ele, o pró-
prio João Vicente teria interes-
se em terminar a contenda ju-
dlclai

Eva Gimenez solicitou, sq-
mente, parte dos lucros de
Jango nos seus sete anos de
vida em comum, no Uruguai e
Argentina, mas nada pediu em
relação aos bens do espólio do
ex-presidente no Brasil, Já dis-
tribuldos á viúva e os dois .fi-
lhos, João Vicente e Denise.
mas também pleiteados porduas outras pessoas, que se
dizem filhos naturais de Jai)-
go: o funcionário dos Correios
e Telégrafos, aposentado, Nóê
da Silveira, e a enfermeira
Ema Rodrigues Lencina.

A ação de investigação de
paternidade, movida por Noé,
já está em fase final, cuja sen-
tença será dada no dia 23 de
abril do próximo ano. O juiz da
1* vara de família Já separou 25
imóveis, no caso de Noé provarser filho natural de Jango com
uma ex-empregada doméstica,
Elfrldes Dorneles. Através dos
advogados, Noé impetrou
agravo de instrumento ao Su-
premo Tribunal Federal, vi-
sando ampliar o número <te
imóveis como compensação,
sob a alegação de que os filhos
legítimos já receberam bens
no Uruguai e na Argentina,
com os quais Noé não poderiaser beneficiado, pois lá não é
reconhecido o direito de filhos
naturais á herança, como é 0
seu caso.

A outra pretendente, Emb
Rodrigues Lencina. que reside
em São Paulo, alega ser filba
de Jango com uma ex,-
lavadelra na Fazenda de São
Boija, Laldes Lencina. Essa
ação de investigação dè pater-nidade mal começou e ainda
não foi encerrado o prazo paraos filhos legítimos, João Vicen-
te e Denise, contestarem a pre-tensão da enfermeira.

Instituto Cultural BrasM-Inglaterra

Ilvj.-l rf/,1

SUMMERCAMP
Em ianeiro próximo o ST. PATRICK'S receberá alunos
do* vários colégios do Rio para um mes de atividades re-
crestlvas no seu CAMPUS ESCOLAR do Recreio dos
Bsndelrsntes que conte com ums áres de 300 mil metros
qusdrados.
As atividades compreendem excursões psls msta, cava*
Io, nataçio, volley-ball, futebol, etc.
Haia detalhes peloa Tela.: 327-8839e 274-0033
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i Manuel Urnellas Roma — O grupo terrorlsta italiano Brigadas Verme- El
Especial para o jb lhas assumlu ontem a responsabilidade pelo assasslnlo, '^W "• * " ' * '1

Lima — O novo CnmanriantP rin na Quarta-feira, do General dos Carabineiros, Enrico -
Ex6rclto Deruano Generamafael Hovns Calvallgl (61 anos), enoarregado das medldas de seguran- -
Rublo ex^^U KUs conwn^ados a obe Qa nas penitenciarias onde estao presos terrpristas conde- Mi
Sffi SmSSs nados P613 Justl«a- ^ for?as P°»ciais da Italia estao «¦, ?. ™

i 
' Ao substltulr o Gene^ Pe^ Rich- CKlS determlna<*0 d0 Mnistr0 d° ™*h*> ir; toter Prada, que se afastou por atlngir para bombardear objetivos paiestinos. poder no pais. A Corte rejeitou o pedido de, limlte de seus servi;os, Hoys Rubio pro- O Papa JoSo Paulo n, ao dar sua b£n$So semanal na - • jStf 

Cm porta-voz mllltar afirmou em Tel Aviv que os Chiang.'•meteu apoiar o regime civil e democr&ti- Prapade 8fio Pedro, condenou a a?So terrorlsta, aflrman- - m. avldes lsraelenses voltaram as bases apds cumprlrem sua m.o tiko toHo mn.
-ot do Presidents Fernando Belaunde clu. "O Jtibllu des^e dia lui ufeUidu pelo ato de vioiencia mlssao com exlto. c;m uamasco, comuiucado oficiai cordado em renunciar ao cargo sob condi-Terry, edlsse que o Ex6rcito deve man- que voltou a ensangtientar a cidade de Roma. O General , '/J/h," aMwMzwM " ' conflrma a perda dos Mig mas reivlndlca a destrulcfto de cao de que seu nome nfto fosse envolvido•ter-se pronto para veneer, para o que Calvallgl fol barbaramente assassinado quando voltava dois bombardeiros de Israel J~~*'necessArio a maxima dlsclpllna e lealda- para sua casa, depols de asslstlr & santa mlssa. Consldero ' i'J»n refugiados paiestinos no Su
.;de lnstitucional. meu dever elevar mlnha voz para deplorar e condenar > O porta-voz mllltar israi
•. O General Hoyos assumiu a chefla do esse a,t° crimlnoso, asslm como qualquer forma de vlo- voavam em diregao a bases i
Exerclto numa cerlminia reallzada no tencia". s&- area de Nabatyia e Tiro qua

; Ministtrio da Guerra, nesta Capital, pre- -ir- , "" 
Mig sirios. Damasco informc

sldlda pelo Mlnlstro da Guerra, General V lnhOS de presente AaviSes lsraelenses abatidos c
reformado Jorge Munlz Luna. Lreneral L-alvallgl responaia Tiro, e o outro calu no int; De sua parte, o General Richterdlsse, .. „Um homem ligou &s 20h50m (hora local) de quarta- pela seguranca das prisdes mllltar sirio n&o informou

,aosedespedir,queoperu6hojeumpais f®!fa Para o jornal n Messagero, de Roma, Informando: « ® r * pllotos dos Mig derrubados
dlferente do que era em 1968, referlndo- 'Falam as Brigadas Vermelhas. Ma tamos o General Esse fol o segundo lncid•se, sem menclonfk-la, a revolucfio feita Enrico Calvallgl, dacoordenacftodosservlgosdeseguran- Romq/UM passado. Em igosto, os israi'pelos mill tares depots dederrubaroregi- C® das prisOes, brago.dlreito do General Carlo Alberto slrio na mesma regifio, o qus,me constltuclonal do Presldente Be- della Chlesa'. Calvallgl era um importante funcionfirlo do ISI a desaflar Israel em seus at•laiinde. organismo encarregado da seguranpa das prisftes e assis- » »¦ ¦:} Llbano. O lncidente ocorreu" Richter declarou que os mill tares ha- tente do General della Chlesa, chefe supremo das opera- Hafez Assad haver afirmad<
viam prometido devolver ao pals um de combate ao terror na Itdlla. slrio 6 a de se opor aos at

.regime constltuclonal e democratico, Um segundo telefonema atribulu o atentado as Uni- - * ,* paiestinos no Llbano. No con-que asslm o flzeram em 28 de Julho de dades Combatentes Comunistas, pequeno grupo desfelto SwwSwmEvP ' ' dois paises elevara-se consic¦1980. em 1979. A policla, contudo, acredlta que o avlso auttntl- ' cla da morte de trts solda
co seja o das Brigadas Vermelhas, porque fol recebldo ^KkHhhKM||^HHb \ iaraelense sobre as montai

] .i antes que a radio e a televisao lnformassem sobre o crime. v; cobertura a uma a?ao empi
< General ajudou Uma fonte da policla dlsse que o atentado ocorreu as naquela Area. Os sirios resi
*" ilonnv Rnl19h20m (hora de Roma). Dois homens se aproxlmaramdo | .< ;~;v >' violenta barragem de artilha
,ucpur Duauiiue General, a pretextodelhe entregarum presente de Natal, " llban^s locallzado junto a frt

' Lima — O oflcial que ha 12 anos e dispararam uma nUada de metralhadora A queima- ,, ^ mente, Israel desculpou-se
;desalojou o Presldente Fernando Be- roupa, matando-o imedlatamente. A segulr, fuglram num trts soldados sirios. O Incide
lftUnde Terry do paiaclo do Governo, Fiat-127 verde, ertcontrado depois nas proximidades da res, nfio provocarfi, como no

!awumiua31dedezembroocomandodo resldfencla de Calvallgl, num balrro ao Sul de Roma. dramStlca da sltuaQio mllii
Depols de interrogar vfirios transeuntes que assisti- Llbano entre forgas slrlas e

nrti ram ao crime, na porta da casa do General, a policla fez o '-/-I- ^22^1
ior^ retrato falado dos terrorlstas. Ao mesmo tempo, lniciou f -

v^ln. busca ao comerciante que vendeu aos crlmlnosos oito ^
garrafas de vlnho, embrulhadas com o presente que ,.Rublo, que teve a seu cargo, quando era slmularam entregar a vltima..rioronel, a operapSo da captura da sede m «« » ^1555/ •;

:presldencial, quando Juan Velasco Alva- Cavallgl integrava os quadros dirigentes da Policla
rtido derrubou o regime democratico de Mllltar Nacional (Carabineiros), corpo que fez o assalto a WMw

JKlatode e iniclou um processo mllitar prlsfio de Tranl, no Sul da Italia, hA poucos dias, para o I _ Mt*¦de esquerda naclonaliste que durou 11 resgate de 18 guardas penltenciarios tornados como re-
J anos. tens por presos amotlnados e llderados por, segundo se w;
; suspeita, terrorlstas que la cumprem pena. O General 60
D0„n0;fl. policial de malor patente assassinado pelos terrorlstas. . nespeito aemocratico urbanos em muitos anos de violfncia polltlca no pals. Ele L tspresso dlVlllgara material

; <-t fin I o 39® vlt.lma rfn fomM> Huranto n ann rla IQQrt ram  _ _f_ _ _ .
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Exército do

Peru apóia

Xegime civil

Manuel Ornellas
Especial para o JB

Lima — O novo Comandante do
Exército peruano, General Rafael Hoyos
Rublo, exortou seus comandados a obe-
decer à lei e a Constituição do pais.' Ao substituir o General Pedro Rich-
ter Prada, que se afastou por atingir o
limite de seus serviços, Hoys Rubio pro-meteu apoiar o regime civil e democráti-—-ro do Presidente r emando Belaúnde

,Terry, e disse que o Exército deve man-"ter-se pronto para vencer, para o que é
j necessário a máxima disciplina e lealda-
.;de Institucional.
i> l O General Hoyos assumiu a chefia do
Exército numa cerimônia realizada no

, Ministério da Guerra, nesta Capital, pre-sldida pelo Ministro da Guerra, General
: reformado Jorge Muniz Luna.•IJ De sua parte, o General Richter disse,
; áo se despedir, que o Peru é hoje um paisdiferente do que era em 1988, referindo-¦se, sem mencioná-la, à revolução feita.' pelos militares depois de derrubar o regi-
,me constitucional do Presidente Be-•laúnde.
j 

" Richter declarou que os militares ha-
.Viam prometido devolver ao pais um
,regime constitucional e democrático, e
que assim o fizeram em 28 de Julho de:i980.

< General ajudou a
depor Belaúnde

. K Lima — O oficial que há 12 anos
^desalojou o Presidente Fernando Be-
iftúnde Terry do palácio do Governo,

; assumiu a 31 de dezembro o comando do¦Exército desse pais, designado pelo go-
yemante derrubado em 1968, que ano

.pássado ganhou as primeiras eleições
gerais realizadas no Peru desde 1963.

! »: Trata-se do General Rafael Hoyos
;Rubio, que teve a seu cargo, quando era
.doronel, a operação da captura da sede
I presidencial, quando Juan Velasco Alva->)}Hlo derrubou o regime democrático de'Belaúnde e iniciou um processo militar•de; esquerda nacionalista que durou 11
•toios.

! | Respeito democrático
' • Nesse lapso de tempo, o General
jlloyos Rubio assumiu a hoje suprimida'Casta da Alimentação, e os dois oficiais
Icpie agora o sucedem na linha hierárqui-
;ca do Exército também fizeram parte do
. Qablnete ministerial,
i'' São eles o General Otto Elespuru,
que foi Ministro da Educação, e Luis
Cisneros Vlsquerra, que ocupou-o Mlnls-
Itério do Interior. Ambos foram ministrosN <do General Francisco Morales Bermu-
!dez, que em 1975 derrubou Velasco Alva-
jado. Hoyos Rublo, de sua parte, mante-
ve-se em seu cargo sob os dois Presiden-

?tes militares.
t ' Belaúnde respeitou integralmente a
ordem hierárquica militar ao nomear
Hoyos, Elespuru e Cisneros para integra-
rém a cúpula do Exército. Sua decisão
provocou criticas veladas dentro do Par-
tido dirigente, Ação Popular, mas o Pre-
.sidente peruano respondeu aos comen-
tários dizendo que não interfere na vida
dè cada instituição. "Tampouco lnterve-
nho na Igreja", disse recentemente.- A Igreja peruana também teve um
papel político nos últimos anos, ao de-
rninciar a suposta corrupção do Governo• dé Belaúnde Já no final do regime demo-
.crático e ao apoiar, depois, as medidas¦reformistas do General Velasco Alvara-
do. O Cardeal Juan Landazuri, Primaz
do Peru, é cunhado do General Ernesto
Montagne, que foi Primeiro-Mlnlstro a
partir do golpe de 1968.

; Há dois anos, Belaúnde foi acusado
dè entreguismo petrolífero, acusação
q|)e volta a ser feita após a aprovação de
úm novo estatuto para a exploração de
S* 

tróleo. Os mesmos personagens de en-
o se voltam hoje contra o Executivo,

figurando entre eles Alberto Ruiz El-
dredge, que foi Embaixador em Brasilla
à época de Velasco Alvarado.

O principal porta-voz destes embates
é o matutino de esquerda Diário de
Marka, onde escreve Ruiz Eldredge.

Brigadas assassinam

na Itália dirigente

dos Carabineiros

JORNAL DO BRASIL ? sexto-feiro, 2/1/81 ? 1° Coderno

Roma — O grupo terrorista italiano Brigadas Verme-
lhas assumiu ontem a responsabilidade pelo asseissinlo,
na quarta-feira, do General dos Carabineiros, Enrico
Calvaligi (91 anos), encarregado das medidas de seguran-
ça nas penitenciárias ónde estão presos terrpristas conde-
nados pela Justiça. As forças policiais da Itália estão
mobilizadas, por determlnaçôo do Ministro do Interior,
Virgílio Rognoni.

Vinhos de presente
Um homem ligou às 20h50m (hora local) de quarta-feira para o jornal n Messagero, de-Roma, informando:"Falam as Brigadas Vermelhas. Matamos o General

Enrico Calvaligi, da coordenação dos serviços de seguran-
ça das prisões, braço .direito do General Cario Alberto
delia Chiesa". Calvaligi era um importante funcionário do
organismo encarregado da segurança das prisões e assis-
tente do General delia Chiesa, chefe supremo das opera-
ções de combate ao terror na Itãlla.

Um segundo telefonema atribuiu o atentado ãs Uni-
dades Combatentes Comunistas, pequeno grupo desfeito
em 1979. A policia, contudo, acredita que o aviso auténti-
co seja o das Brigadas Vermelhas, porque foi recebido
antes que a rádio e a televisão informassem sobre o crime.
Uma fonte da policia disse que o atentado ocorreu ãs
19h20m (hora de Roma). Dois homens se aproximaram do
General, a pretexto de lhe entregar um presente de Natal,
e dispararam uma rajada de metralhadora a queima-roupa, matando-o imediatamente. A seguir, fugiram num
Fiat-127 verde, encontrado depois nas proximidades da
residência de Calvaligi, num bairro ao Sul de Roma.

Depois de interrogar vários transeuntes que assisti-
ram ao crime, na porta da casa do General, a policia fez oretrato falado dos terroristas. Ao mesmo tempo, iniciou abusca ao comerciante que vendeu aos criminosos oito
garrafas de vinho, embrulhadas com o presente quesimularam entregar a vitima.

Cavallgl integrava os quadros dirigentes da Policia
Militar Nacional (Carabineiros), corpo que fez o assalto à
prisão de Trani, no Sul da Itália, há poucos dias, para o
resgate de 18 guardas penitenciários tomados como te-
féns por presos amotinados e liderados por, segundo se
suspeita, terroristas que lá cumprem pena. O General é o
policial de maior patente assassinado pelos terroristas
urbanos em muitos anos de violência política no pais. Ele
foi a 32* vitima do terror durante o ano de 1980, sem
contar os 85 mortos no atentado de 2 de agosto, na
estaçáo ferroviária de Bolonha.

Ao se referir ao crime, o Ministro da Defesa, Lelio
Lagorio, declarou: "A operação de resgate dos guardas
penitenciários da prisão de Tranl deve ter dado no
terrorismo um golpe maior do que supomos. O assasslnlo
do General Calvaligi é, na verdade, uma tentativa deses-
perada do inimigo, o qual sente que necessita de um feroz,
mas fácil, crime para demonstrar a seus seguidores queainda t capaz de reagir".

Juiz D'Urso
As Brigadas Vermelhas ainda mantém em seu podero Juiz Giovanni D'Urso, responsável no Ministério da

Justiça pelo traslado dos presos, a quem seqüestraram no
dia 12 de dezembro com a ajuda, segundo alegam, dos
amotinados do cárcere de Trani, numa aparente campa-
nha para provocar desordens em todos os pre3Ídiositalianos. As Brigadas Vermelhas informaram que D'Urso"continuará mais algum tempo prisioneiro", mas que sua"sentença" será "pronunciada brevemente", conforme
divulgará a revista Espresso em sua edição de amanhã.

"Queremos o desmantelamento de todas as prisões e
a libertação de todos os presos. A luta continuará até a
destruição do bando democrata-cristão", acrescentou o
grupo terrorista. Foi a primeira vez que, os brigadlstas
fizeram contato com a imprensa durante uma de suas
operações. O documento original foi entregue a Espresso
na quarta-feira e, em seguida, confiscado pela polida. A
revista recebeu um grande envelope com 13 páginas de
texto, com os "primeiros interrogatórios" do juiz, uma
cópia da "resolução estratégica" das Brigadas, datadas
de outubro último, e as cópias dos cinco primeiros comu-
nlcados sobre o seqüestro de D'Urso, acompanhadas de
uma fotografia do magistrado.

Na' foto, o juiz é visto com outras roupas, mostra o
rosto cansado e tem ao fundo um pano vermelho com as
Inscrições "Brigadas Vermelhas", além do símbolo da
organização terrorista, uma estrela de cinco pontas. Pre-
sume-se que os terroristas Souberam da Importância do
General Caballgl através do juiz D'Urso.

O jornalista Mario Scialoja estava ontem incomuni-
cável no quartel dos carabineiros de Bolzano, nos Alpesitalianos, acusado de cumplicidade pessoal por servir deintermediário para a divulgação das notas das BrigadasVermelhas pela revista Espresso. Segundo a lei italiana, o
jornalista corre o risco de ser condenado a quatro anos de
prisão.

O Presidente da Itália, Sandro Pertini, ao divulgar
sua tradicional mensagem de fim de ano, afirmou que ofazia com pesar, por causa do terremoto que causou,
recentemente, milhares de vitimas no Sul do país e pela
persistência dos atos terroristas.

O Papa João Paulo n, ao dar sua bênção semanal na
Praça de 8õo Pedro, condenou a ação terrorista, aflrman- -
do. "O Júbilu dabht; dia fui afetado pelo ato dé Violência
que voltou a ensangüentar a cidade de Roma. O General
Calvaligi foi barbaramente assassinado quando voltava
para sua casa, depois de assistir ã santa missa. Considera
meu dever elevar minha voz para deplorar e condenar
esse ato criminoso, assim como qualquer forma de vlo-
lência".

Movimentos rivais
brigam na Irlanda

Belfast, Irlanda do Norte — Duas pessoasmorreram e outras três ficaram feridas ontem
de madrugada, nas proximidades de Belfast,
num confronto entre grupos rivais. Tanto os
mortos quanto os feridos são católicos e, ao que
parece, as brigas náo tiveram motivo político. A
policia prendeu várias pessoas.Em Londres, a policia informou suspeitar
que o proscrlto Exército Republicano Irlandês
(IRA) colocou as bombas que explodiram dois
enormes tanques para o armazenamento de
gás, a Leste da Capital britânica, no dia 31 de
dezembro. Náo houve vítimas, mas as expio-
sões. ocorridas ãs 19h (hora local), causaram
grandes prejuízos às Instalações da empresa de
gás.

Direita mata líder
da ETA na Espanha

Bilbao, Espanha — O Batalhão Basco —
grupo terrorista de direita — assumiu a respon-
sabilidade pela morte de José Martin Sagardia,
integrante da comissão executiva da organiza-
ção separatista basca ETA, assassinado terça-
feira em Biarritz, na França, quando explodiu
uma bomba colocada debaixo de seu auto-
móvel.

Sagardia — enterrado ontem em Usurbil,
onde nascera há 29 anos — vivia na França
desde 1975 e era procurado pela polícia espa-
nhola, acusado de participar do assasslnlo de
três policiais de Bilbao, na Espanha, O Bata-
lhão Basco é um dos quatro movimentos terro-
ristas espanhóis Inimigos da ETA e que temintensa atividade no pais Basco francês. Ao
Batalhão Basco são atribuídos 501 ações terro-
ristas, com 40 mortos e 130 feridos, no períodode 1977 e 1980.

Por sua vez, a Coordenação Abertzala
(KAS), que reúne diversos grupos separatistas
bascos, responsabilizou ontem os serviços se-
cretos espanhóis pela morte de Sagardia. Num
comunicado à imprensa, a KAS afirmou que os
serviços secretos contam com a cumplicidade
do Governo francês, o qual deverá "sofrer as
conseqüências da resposta de um povo que luta
por sua libertação".

Israel derruba dois
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Al Fatah faz 16

anos com desfile
Beirute — A Organização para a Libertação da Pales-

tina (OLP) realizou ontem um desfile militar em comemo-
ração ao 26° aniversário de formação dò mais antigo dos
grupos que a integram, a Al Fatah (Conquista).

O desfile contou com a participação de grupos mill-
clanos esquerdistas libaneses que participaram em soll-
darledade a OLP, unindo-se na repetição dos slogans
Abaixo Camp Davld e Náo à Autonomia Palestina, numa
alusão ao acordo egipclo-israelensê.

A manifestação culminou com uma concentração no
bairro palestino de Sabra onde o Chefe da OLP, Yasser
Arafat, com o pescoço imobilizado devido a uma hérnia
de disco vertebral, fez discurso contra o que chamou de
manobras egípcias e israelenses para escamotear uma
solução legítima para os palestinos.

A Al Fatah foi criada por Arafat na década de 50 como
movimento armado clandestino. Sua carta de constitui-
ção proclama a recuperação dos territórios ocupados
pelos israelenses através da violência revolucionária.

Pequim — A viúva de Mao Tsé-tung,
Chiarig Ching, tentou convocar o presi-dente do Partido Comunista, Hua Guo-
feng, para depor em sua defesa, mas o
Tribunal Especial chinês que julga o Ban-
do dos Quatro impediu a manobra que
poderia trazer à tona a atual disputa pelo
poder no pais. A Corte rejeitou o pedido de
Chiang.

Há Informações de oiip H»n tfHn pnn.
cordado em renunciar ao cargo sob condi-
ção de que seu nome não fosse envolvido
no julgamento dos líderes da Revolução
Cultural. Segundo alguns rumores, Hua já
teria deixado sua residência no bairro
ocidental de Pequim e sua ausência r)a
tradicional recepção de fim de ano, ofere-
cido pelo Comitê Central do Partido, refor-
çou as especulações sobre seu afasta-
mento.

Saída de Hua
Sucessor de Mao, Hua foi seu Chefe de

Segurança durante os agitados dias da
Revolução Cultural, na década de 60, e se
comparecesse ao Tribunal, de alguma ma-
neira teria que endossar a posição de
Chiang Ching, ou seja, de que todo o
regime é responsável pelos atos de que ela
é' acusada e poderá ser condenada à
morte.

Segundo observadores diplomáticos,
a atual disputa pelo poder tem uma sutil
ligação com o julgamento do Bando dos
Quatro e dos seis seguidores do ex-
Ministro da Defesa, Lin Plao. Hua teria
concordado com os reformistas liderados
por Deng Xiaoping em deixar o Governo
para não ser envolvido no julgamento, daí
porque o pedido de Chiang foi categórica-
mente rejeitado. Ainda não foi divulgada a
data em que serão pronunciadas as sen-
tenças contra os 10 acusados.

A recepção do fim de ano foi presidida
pelo secretário-geral do Partido, Hu Yao-
bang, provável sucessor de Hua na Presi-
dência, e que havia sido alijado do poder
durante a Revolução Cultural, ficando
afastado do Partido durante dois anos e
meio. Fiel executor das diretrizes do Vice-
Presidente do Partido, Deng Xiaoping,
principal líder da China, Hu falou, em seu
discurso, sobre "a amizade entre os ho-
mens de bem", sendo enfaticamente
aplaudido pelos 180 convidados.

O Primeiro-Mlnlstro, Zhao Zlyang, ou-
tro partidário de Deng, ressaltou "o bom
desenvolvimento da economia chinesa no
ano passado", enquanto o jornal oficial do
PC, O Diário do Povo, atacou, em edito-
rial, a política econômica seguida por Hua
e exaltou a "economia pragmática" de
Deng."Nos primeiros anos que se seguiram à
prisão do Bando dos Quatro, em 1976, os
dirigentes subestimaram os danos causa-
dos pela Revolução Cultural durante um
decênio", disse o jornal, referindo-se ao
período em que Hua manteve o cargo de
Primeiro-Mlnlstro e Chefe do Partido.

Hua Guofeng não aparece em públicodesde 27 de novembro passado e sua de-
missão formal é esperada para os próxi-mos dias, durante a reunião plenária do
Comitê Central do PC.

Apelo à OTAN
A China lançou um apelo aos paísesda Organização do Tratado do Atlântico

Norte (OTAN) para que eliminem suas
divergências com o objetivo de "contraba-
lançar a ameaça do hegemonismo sovlêti-
co, que não parou de aumentar em 1980"."A União Soviética pode fazer o quebem entende porque a situação é desfavo-
rável para o Ocidente. Certos países contl-
nuam presos à ilusão do apaziguamento,
e, devido a problemas econômicos lnter-
nos, mostram-se reticentes em realizar es-
forços suplementares no campo militar",
afirmou a agência Nova China.

Embora admitindo que 1980 tenha sl-
do um ano extraordinário para a OTAN, aagência oficial ressaltou que existem con-flltos de interesses entre Estados Unidos e
países da Europa Ocidental que devem sereliminados para enfrentar a "ameaça so-viética".

L'Espresso divulgará material
entregue pelos brigadistas

Jerusálem — O Ministro do Interior israelense, Josef
Burg demitiu na quarta-feira o Inspetor Geral da Policia
Nacional, Terzl Ehafir por suas declarações perante a
comissão de inquérito do Parlamento que apura as acusa-
ções de suborno contra o Ministro dos Assuntos Religio-
sos, Aharon Abuhatzeira.

Shafir admitiu que deixou vazar informações falsas
para a imprensa com o objetivo de evitar aborrecimentos
para Abuhatzeira, membro do Partido Religioso Nacional
que controla 12 cadeiras da coligação governamental
dirigida pelo Primeiro-Mlnlstro Menahen Begln. Alguns
assessores de Ehafir também, foram demitidos. Eh,afls é
general da reserva e ocupou a chefia de operações do
Estado Maior antes de assumir o cargo de Inspetor Geral
da Polícia há um ano.

Kissinger parle

para a Somália
Cairo — O ex-Secretário de Estado, Henry Kissinger

,.partiu ontem da cidade de Luxor, ao Norte do Egito, onde
passou o final de ano, para Mogadísclo, Somália, onde
será recebido pelo Presidente Mohammed Slad Barre. No
sábado ele voltará ao Egito para entrèvistar-se com o
Ministro da Defesa, General Ahmed Badawl e, no domin-
go, vai para Tel Aviv.

Kissinger, que faz parte da equipe de transição do
Presidente eleito Ronald Reagan, está realizando uma
visita aos principais países do Oriente Médio que podemservir como aliados dos Estados Unidos e fornecer apoio
logístico para efetivos norte-americanos em caso de lnter-
venção soviética na região.

O ex-Secretário de Estado considera a situação do
Oriente Médio como um dos principais problemas de quedeverá ocupar-se a administração republicana de Rea-
gan. A aproximação com a Somália foi aconselhada porSadat por sua estratégica posição no chifre da África ao
lado da Etiópia que é aliada soviética.

Beirute — Aviões israelenses derrubaram dois caças
Mig-2l da Força Aérea da Síria em combate no Sul do
Libano no penúltimo dia do ano. Os aparelhos israelenses
foram interceptados pelos sírios quando se preparavam
para bombardear objetivos palestinos.

Um porta-voz militar afirmou em Tel Aviv que os
aviões israelenses voltaram às bases após cumprirem sua
missão com êxito. Em Damasco, comunicado oficial
confirma a perda dos Mig mas reivindica a destruição de
dois bombardeiros de Israel quando atacavam campos de
refugiados palestinos no Sul do Libano.

O porta-voz militar israelense disse que seus aviões
voavam em direção a bases militares da OLP situadas na
ãrea de Nabatyia e Tiro quando foram interceptados por
Mig sírios. Damasco informou, por sua vez, que um dos
aviões israelenses abatidos caiu no mar, junto à costa de
Tiro, e o outro caiu no Interior de Israel. O porta-voz
militar sírio não informou o que aconteceu aos dois
pilotos dos Mig derrubados pelos israelenses.

Esse foi o segundo incidente do gênero ocorrido ano
passado. Em agosto, os israelenses derrubaram um caça
sírio na mesma região, o quarto desde que a Siria passou
a desafiar Israel em seus ataques aéreos sobre o Sul do
Libano. O incidente ocorreu 48 horas após o Presidente
Hafez Assad haver afirmado que a política do Governo
sírio é a de se opor aos ataques israelenses contra os
palestinos no Libano. No começo do mês a tensão entre os
dois países elevara-se consideravelmente em conseqüên-
cia da morte de três soldados sirios num bombardeio
israelense sobre as montanhas do Sul do Líbano em
cobertura a uma ação empreendida por seus comandos
naquela área. Os sírios responderam desfechando uma
violenta barragem de artilharia sobre o enclave direitista
libanês localizado junto á fronteira com Israel. Posterior-
mente, Israel desculpou-se oficialmente pela morte dos
três soldados sirios. O incidente, acreditam os observado-
res, não provocará, como no passado, nenhuma mudança
dramática da situação militar que prevalece no Sul do
Líbano entre forças sírias e Israelenses.

Tel-Aviv demite

chefe de polícia

Família Chamorro divide a Nicarágua

Stíio Boccanera
Cormpondente

; Manágua — O assassinato do jorna-
lista Pedro Joaquim Chamorro Carde-
hal, em janeiro de 1978, foi um dos inci-
dentes que mais contribuíram para ace-
lerar a insurreição popular que, ano e
meio depois, derrubaria o Governo do
Presidente Anastâsio Somoza e instala-
Ha no Poder na Nicarágua a Frente
{Jandinista de Libertação Nacional.Hoje, a tradicional família Chamorro,
incrustrada como poucas na história
peste pais, atravessa um momento de '
divisão interna entre seus membros, re-
flexo de toda uma discussão que ocorre
na Nicarágua, como resultado da Revo-
iuçào Sandinista.

: O primogênito
Com 28 anos, o filho mais velho do

jornalista assassinado, de mesmo nome,
a não ser pela substituição do Cardenal
(materno) por Barrios, dirige hoje o anti-
feo matutino da família, La Prensa, e é
acusado pelo Governo, por antigos fun-
cionários e por outros setores da socie-
çfade nlcaragüense de ter manchado o
nome do pai, transformando o jornal em
porta-voz da contra-revolução e de
idéias reacionárias.

. -Pedrito, como alguns o chamam para
diferenciar do pai, negá as acusações.
Mas com uma ressalva: "Se o que pre-tendem é Instalar aqui um regime mar-
xista-leninista, então sim, sou contra-
revolucionário".

Dois de seus maiores críticos são o
próprio irmão, Carlos, de 24 anos, e o tio
Xavier, de 54, ambos envolvidos em jor-nalismo também. Carlos é diretor do
órgão oficial da FSLN, Barricada, de
onde dispara violentos ataques ao irmão
e ao jornal da família, que. segundo ele,
náo é mais o veiculo que seu pai nutriu.— Transformou-se em órgão contra-
revolucionário, que deveria ser fechado— disse Carlos Chamorro.

O tio Xavier era um dos diretores de
La Prensa, tendo-se encarregado de
manter vivo e funcionando o veiculo,
após o assassinato de seu irmão Mas 10
meses após a revolução sandinista dian-
te de um desentendimento com o sobri-
nho sobre a condução do tomai abando-
nou o cargo e em maio último levou a
maior parte dos funcionários para fun-
dar. a menos de 10 metros d& sede de La

Prensa, outro matutino que recebeu o
nome de Nuevo Diário, de linha políticamais favorável ao Governo.

O jovem Pedro mantém de seu lado
em La Prensa o outro tio, Jaime Çha-morro, de 46 anos, enquanto as irmãs
Cristlana e Cláudia trabalham em se to-
res da imprensa no Governo sandinista:
a primeira, no Conselho de Estado e a
segunda, para a junta.

Acima de todos esses desentendi-
mentos íamiliares-profissionais, a viúva
de Pedro Joaquim, Violeta Chamorro
Barrios, procura manter neutralidade, o
que náo é tarefa fácil. Sobretudo quandoela esconde pouco sua afinação com o
filho mais velho. Chegou mesmo a assi-
nar uma carta aberta em La Prensa,
dirigida ao Comandante sandinista Da-
niel Ortega, membro da junta e da dire-
ção nacional da FSLN, protestando con-
tra os ataques do Governo ao jornal.

Curiosamente, o filho Carlos, ainda
solteiro, mora na mesma casa com a
máe, onde a mesa de refeição deve servir
de interessante palco de discussões.

— Dona Violeta tem de fazer acroba-
cias para manter a família unida — co-
mentou aqui uma jornalista nicaragüen-
se que conhece bem os Chamorros.

A Sra Chamorro chegou a fazer parteda junta de Govemo formada aqui pou-
co antes do triunfo da Revolução Sandi-
nista e permaneceu no cargo até abril
deste ano, quando renunciou sob o pre-texto de cuidar da saúde, reconhecida-
mente não muito sõllda. Mas nicara-
güenses que a conhecem asseguram que,apesar dos problemas reais de saúde,
sua retirada do Governo se inspirou
também em divergências políticas com
outros membros da junta. Um dia após a
renúncia da Sra Chamorro, explodiu em
La Prensa o conflito entre seu filho Pe-
dro e seu cunhado Xavier, levando-a a
tomar o partido do primeiro.
Meio século de Oposição

La Prensa foi adquirido pelos Cha-
morros nos anos 30, quando também
teve início o domínio dos Somozas na
Nicarágua E desde então, as duas fami-
lias vém se confrontando o que iransfor-
mou o jornal em forte voz de oposição no
país, sobretudo quando na década de

50, o editor passou a ser o combativo
Pedro Joaquim.

Ele não se limitou a combater os
Somozas nas páginas de La Prensa, che-
gando mesmo a se envolver em duas
tentativas de guerrilha contra o Gover-
no, antes da existência da FSLN. Ataca-
va os Somozas também como membro
do Partido Conservador e, na década de
70, entre os vários períodos de censura,
começou a mobilizar setores de classe
média e trabalhadores das cidades con-
tra o Govemo.

Eta Janeiro de 1978, quando ia de
carro para o jornal, foi assassinado a
tiros numa esquina de Manágua por
pistoleiros até hoje não identificados,
mas imediatamente associados pela opi-
nião pública com seu adversário So-
moza.

Seguiram-se trés dias de manifesta-
ções populares contra o Govemo e uma
greve geral iniciada por empresários,
que pediam a renúncia de Somoza. Ob-
servadores da política nlcaragúenses
apontam o assassinato de Chamorro co-
mo o incidente que acelérou o processode radicalização na oposição a Somoza,
intensificou o movimento popular con-
tra o regime e atraiu apoio mais amplo
aos já ativos guerrilheiros sandlnistas.

Em setembro daquele ano, ocorre-
riam os levantes populares em várias
cidades do pais, motivando Somoza a
contra-atacar com violência, o que radi-
calizou ainda mais o confronto então jáaberto entre um dirigente dinástico pro-tegido por seu Exército e todo um povo.Criadas as condições para a insurreição
popular, ela foi desencadeada com a
ofensiva final da FSLN, em maio de 1979.
chegando o triunfo a 19 de julho.Embora sob forte censura, La Prensa
continuou sendo publicado durante a
ofensiva final, sob o comando de Xavier,
mas. a 7 de junho, Somoza ordenou seu
fechamento. Não satisfeito, trés dias de-
pois. o Presidente autorizou tanques e
aviões de sua Guarda Nacional, além de
soldados a destruir a recém-construida
nova sede no jornal Mas um més depois
do triunfo sandinista La Prensa voltou a
circular impresso temporariamente na
cidade vizinha de Leon. até que a sede de
Managua fosse reconstruída.

Com o passai do tempo, a direção
do jornal começou a se desentender A

disputa interna se alastrou aos emprega-
dos e chegou a manter La Prensa fecha-
do durante um mês, até que Xavier
Chamorro saiu para formar seu Nuevo
Diário, com 25% do capital de La Prensa
e a maioria de seus jornalistas, inclusive
o ativo editor Danilo Aguirre, presidenteda União Nacional de Jornalistas, de
inclinação pró-sandinista.Esta entidade profissional protestoucom vigor quando o novo diretor de La
Prensa, durante reunião anual da Socie-
dade Interamericana de Imprensa (SIP),
em outubro, criticou os esforços do Go-
verno sandinista para controlar a im-
prensa na Nicarágua."O fato de que Chamorro Barrios
exponha ante um organismo transnacio-
nal de imprensa supostas violações à
liberdade de imprensa neste país só dei-
xam a descoberto seus interesses de
classe, da classe que, junto ao somozls-
mo, explorou durante anos os trabalha-
dores" — afirmou nota da entidade.

O protesto do jovem» diretor de La
Prensa era contra um decreto governa-mental de 2 de outubro proibindo a
divulgação de informações que atentem
contra a segurança nacional ou que se
refiram á escassez de alimentos. A SIP
denunciou as restrições como "uma no-
va forma de censura", enquanto os san-
dinistas se defendem, dizendo que La
Prensa fazia pregação revolucionária,
mentia, caluniava e descrevia falsas
ameaças de escassez que acabavam pro-duzlndo de fato a falta de produtos,devido ao pânico dos consumidores que-rendo estocar.

O que diz La Prensa sobre o Gover-
no vai além dos limites da decência
humana — comenta Moisés Hassan. um
dos cinco membros da junta do Gover-
no. E acrescenta:

É preciso haver um mínimo de
respeito. O que fizemos foi uma lei pararegular as atividades da imprensa, mas é
uma lei celestial, para arçjos. É na verda-
de. mais um código que só diz o que nao
se deve fazei E nem ao menos o aplica-
mos para não dar mais argumentos à
direita.

Em pelo menos um caso a lei foi
aplicada logo após sua decretação, prui-bindo a divulgação de notícias sobre
manifestações antigovemamentais na
isolada costa atlântica onde habitantes

da cidade de Bluefields protestaramcontra o fato de que cerca de 200 assesso-
res cubanos e enviados do Govemo cen-
trai estavam tomando empregos locais.

Os sandlnistas aparentemente lnter-
pretaram o movimento de Bluefields co-
mo tentativa separaclonlsta desta re-
gião pouco integrada ao resto do pais.De qualquer forma, quando surgiu a
proibição especifica contra o noticiário
sobre esses eventos, a maior parte da
informação já tinha sido divulgada, tan-
to por La Prensa quanto pelas numero-
sas emissoras privadas de rádio ainda
operando na Nicarágua.

Críticas persistem
De fato, uma leitura dos jornais e a

audição ãs emissoras de rádio na Nlcarã-
gua durante uma semana demonstram a
um visitante estrangeiro considerável
amplitude nas criticas ao Govemo, cer-
tamente em nível bem maior do queexistiu no Brasil durante a presidênciaEmílio Médici e no inicio do Govemo
Ernesto Geisel. Mas, indiscutivelmente,
a lei existe e fica a critério da autoridade
definir o que é violação da segurança ou
critica legítima.Toda revolução tem não só direito
mas obrigação de se defender — diz a
editora internacional de Barricada. So-
fia Montenegro—e o que La Prensa vem
promovendo é, nada menos, do que con-
tra-revolução, com suas mentiras, sua
falta de escrúpulos em publicar supostas
cartas de leitores sem ao menos compro-
var se as pessoas existem ou se os ata-
ques que fazem ao Govemo têm funda-
mento.

O Ministro do Interior, Tomás Borge,
insiste que há liberdade de imprensa no
pais: O que não temos é liberdade de
mentira, que âs vezes é descarada, às
vezes é sutil.

Borge repetiu protestos de seu colega
de Govemo Moisés Hassan contra as
noticias em La Prensa de que havia falta
de açúcai e azeite levando os consumi-
dores a correrem aos mercados paraestocar, o que acabou de fato provocan-do escassezIsso ê liberdade de expressão? —
pergunta Borge "Isso ê delito aqui e na
Conchinchina" — responde.

Em discurso á população no centro
de Manágua, no final de novembro, Jal-
me Wheelock, um dos nove membros da
direção nacional da FSLN, reclamou qúeos inimigos da revolução nlcaragüense"não dizem que o senhorio do diário La
Prensa pode publicar suas crônicas ln-
fàntis no jornal de que é dono, da manei-
ra que quiser".

A própria noção de liberdade de lm-
prensa vem despertando debates na Ni-
carágua, entre os que defendem lnter-
pretaçôes liberais e os partidários de
uma visão de classe.

—O conceito que sustento de llberda-
de de imprensa é o mesmo da Sociedade
Interamericana de Imprensa — disse
Chamorro Barrios em debate sobre o
tema transmitido por duas emissoras de
rádio em Manágua. "Trata-se da ampla
liberdade de informação, a liberdade de
Imprensa, a liberdade de um povo se
Informar e ser informado sobre todas as
notícias que ocorrem no pais".

No mesmo debate, o nlcaragüense
Ignácio Briones Torres, presidente da
Federação Latino-Americana de Joma-
listas (Felap), observou que as noções
expostas pelo diretor de La Prensa ti-
nham mais de 200 anos, eram subprodu-
tos da Ideologia burguesa trazida pelaRevolução Francesa.

— Nos últimos 20 anos pudemos ob-
servar, com toda clareza, que os meios
de difusão conservados como proprleda-de particular, orientados para interesses
de classes, jamais responderão aos inte-
resses da maioria — disse Briones
Torres.

Chamorro Barrios mencionou os mui-
tos anos de luta de seu pai contra osomozismo para demonstrar que um jor-nal em mãos privadas podia defender
interesses do povo. Mas seu interlocutor
no debate respondeu que a revolução
sandinista tinha mudado o país e levado
ao Poder um Govemo de maioria, en-
quanto o matutino continuava defen-
dendo interesses de um setor privadominoritário

Se nao bastassem os ataques do Go-
vemo e de outros lornalistas Chamorro
Barrios ainda cem de aturai os editoriais
do proprio irmão em Barricada e do tio
em Nuevo Diário

1
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Da Lei à Operação

A complexidade atingida entre nós pelos
problemas vinculados à segurança dog cida-
dãos, principalmente nas grandes cidades, tor-
nou por um lado imperioso rever a legislação-
respectiva mas por outro impõe grande dose de
prudência aos que se lancem a tal trabalho, tão
numerosos são os elementos despistatórios que
se introduzem no quadro geral. É certo que
parte considerável das leis penais, substantivas
e formais, envelheceram juntamente com o
aparelho judicial responsável por sua aplica-
ção. Mas a simples leitura dos jornais diários,
em quase todos os Estados, seria suficiente
para demonstrar que a questão da violência e
da criminalidade, no que respeita à sua pre-
venção e combate, passou nos últimos anos a
ser um problema operacional, mais que de
legislação.

Há leis que não açodem mais às necessi-
dades sociais. Há leis que se acresceram a
estas, com o pretexto de reconhecê-las obsole-
tas e que na realidade introduziram elementos
novos de agravamento do quadro geral. Há leis
ineficazes porque perderam historicamente a
validez social, ao lado de outras que produzem
intensa e freqüentemente efeitos indesejáveis e
perniciosos. E há leis boas que não se aplicam
por conveniência dos órgãos de segurança,
habituados a atuar à margem delas e contra
elas.

As sugestões oferecidas em relatórios ao
Ministério da Justiça para a adoção de medidas
de combate eficaz à violência urbana e à
criminalidade terão em 1981 o anunciado enca-
minhamento parlamentar. Atingem o corpo do
próprio Código Penal, põem na mira da refor-
ma ampla o Código de Processo Penal e a Lei
de Contravenções; e estimulam a elaboração de
uma Lei de Execuções Criminais, da qual é
entusiasta o Ministro da Justiça pelo conheci-
mento direto que tem do grave problema das
penitenciárias. O que sc pretende fazer exata-
mente ainda não se sabe. Mas começaram a ser
liberadas algumas informações què preocupam
pela quase evidência de que não existe uma
diretriz definida para a grande reforma plane-
jada.

Dois dos mais qualificados integrantes
das comissões de estudo designadas no Ministé-
rio da Justiça, por exemplo, parecem em
posições opostas quanto à objetividade recla-
mada pelo trabalho legislativo em face da
realidade policial. Não há indício de que a
legislação responsável pela desestruturação dos
serviços de polícia esteja por merecer a revisão
necessária, cabendo, portanto, desde logo,
confessar certo ceticismo quanto aos efeitos,
práticos das leis novas que se vão propor ao
Congresso. O Sr Francisco de Assis Toledo
preconiza o que chama "prisão temporária",
com o objetivo de permitir a detenção de
suspeitos cuja prisão possa auxiliar nos traba-
lhos de investigação policial. Já o Sr Nilo
Batista se mostra em suas sugestões perfeita-
mente advertido para os excessos costumeira-
mente praticados pela polícia em nome de uma
suposta necessidade a que parece render-se,
sem ressalva conhecida; o outro especialista.

Tratando especificamente da reforma da
Lei de Contravenções, o Sr Nilo Batista propõe
a eliminação de algumas dessas infrações e
menciona a vadiagem, "em cuja existência
reside uma maldisfarçada prisão cautelar
Eis a realidade, na palavra avisada desse
professor de Direito Penal: "Ninguém ignora
que a contravenção da vadiagem, inafiançável,
é o recurso de que lança mão a polícia sempre
que deseja deter por alguns dias uma pessoa,
contra a qual não se apresenta situação legál de
prisão."

A propósito da Lei de Contravenções,
aliás, tendem a definir-se duas posições, tal
qual aconteceu quando Frártcisco Campos, no
Ministério da Justiça, empreendeu a elabora-
ção do Código Penal vigente. No projeto origi-

nal, de cujo esboço fora encarregado Alcântara
Machado, unificavam-se as infrações penais
sem distinguir entre crimes e contravenções.
Foi a comissáonfèVisõra, de que faziam parte
figuras do porte de Nélson Hungria e Antônio
José da Costa e Silva, que rejeitou esse critério,
assinalando-se na Exposição de Motivos enca-
minhada a Getúlio Vargas: "Quando se mistu-
ram coisas de somenos importância com outras
de maior .valor, correm estas o risco de serem
amesquinhadas. Não é que exista diversidade
ontológica entre crime e contravenção. Embora
sendo apenas de grau ou quantidade a diferen-
ça entre as duas espécies de ilícito penal,
pareceu de toda conveniência excluir do Códi-
go Penal a matéria tão miúda, tão vária e tão
versátil das contravenções, dificilmente subor-
dinável a um espírito de sistema e adstrita a
critérios oportunísticos ou meramente conven-
cionais e, assim, permitir que o Código se
furtasse na medida do possível pelo menos
àquelas contingências do tempo a que não
devem estar sujeitas as obras destinadas à
maior duração/'

Ainda não valerão essas palavras? O
Brasil adotava então o sistema dicotômico,
afastando-se da unificação proposta por Alcân-
tara Machado e também da tricotomia da
legislação de países como a França e a Bélgica,
nos quais se distinguem pela severidade da
pena e até pela competência no julgamento as
infrações penais em crimes, delitos e contra-
venções. Que a nossa Lei de Contravenções
envelheceu, bastaria lembrar que, se fosse
aplicada, o Ministro da Saúde estaria nelaj
enquadrado e condenado à multa de até Cr$ 10)
mil por "anunciar 

processo, substância oiij
objeto destinado a provocar aborto ou evitar a:
gravidez'". O jogo do bicho é infração contra-j
vencional e é notório que na sua prática se|
encontra empenhado o próprio mecanismo ad-
ministrativo destinado a reprimi-lo. ;

Firma-se de fato em alguns países al
tendência para acabar com as contravenções,
elevando as mais graves à categoria de crimes e
transferindo as demais para a esfera das trans-,
gressões administrativas. É questão de política'
criminal, a ser meditada e definida antes de
mudar os textos legais. Constatar em outros
países tal ou qual tendência não é suficiente, se
não se reproduzem no nosso as condições
sociais que costumam inspirar o legislador no
mundo civilizado. Há poucos anos a Alemanha
Federal introduziu modificações relevantes em
sua legislação penal, abolindo a pena de reclu-
são, diminuindo a de detenção e ampliando a
concessão da liberdade provisória. Aqui se
volta, a pensar na pena de morte, propõe-se
medidas esdrúxulas como a prisão cautelar ou
provisória e se deixa intocada a gravíssima
crise da polícia, dividida e em conflito interno;
convertida em fator de inquietação onde sua
presença deveria ser garantia de tranqüilidade
e segurança.

O objetivo da reforma anunciada pelo
Ministério da Justiça é a agilização da Justiça
Criminal, cuja estrutura se sabe anquilosada e
inacessível à maioria da população. Esse obje-
tivo seria atingido com os projetados Juizados
Especiais, destinados a descongestionar as Va-
ras com o julgamento sumário dos delitos mais
leves, em processos rápidos nos quais se dis-
pensariam os inquéritos policiais e predomina-
ria a oralidade.

Em conjunto e em tese, trata-se de uma
reforma que se afigura como necessária. Não se
pode, entretanto, perder de vista que o proble-
ma do combate e da prevenção ao crime e à
violência, no Brasil, está a reclamar providên-
cias mais céleres na esfera operacional. A
melhor das leis não passará do papel se coloca-
da nas mãos de órgãos policiais despreparados,
em muitos casos associados aos delinqüentes
que deveriam combater e, acima de tudo,
esvaziados do sentimento da legalidade e do
senão do dever funcional.

Tópicos-

Xadrez Chinês

Marcha aos arrancos o Julgamento
de Pequim, equivalente, em nossa épo-
ca, aos grandes processos stallnlanos
dos anos 30. Também há quem diga
que eles se parecem ao Julgamento de
Nuremberg, pelo caudaloso dossiê dos
acusados. Padecem, entretanto, do vi-
cio inextirpável da Justiça dos Esta-
dos totalitários: destinam-se muito
menos a uma apuração de culpas do
que à pulverização dos réus, de prefe-
rência pela auto-acusação.

Em Pequim, este processo esbarrou
na resistência inesperada da Sr"
Chiang Ching e do ideólogo do Bando
dos Quatro, Chiang Ching-kuo. Fica,
então, evidente o que pode ter sido um
grave erro de cálculo dos atuais diri-
gentes da China: tentando esmagar o
que o Bando dos Quatro representa —
isto é, o maoísmo mais radical — a
nova liderança chinesa não deixa de
repetir o caminho que levou esses mes-
mos radicais à desgraça política. Com
um agravante: é difícil atingir o maoís-
mo dos acusados sem atingir o próprio
Mao; e atingido Mao, em que se apoia-
ria doutrinariamente o atual regime?

O pragmatismo sempre foi uma das
marcas registradas do caráter chinês; e
por esta e outras razões, Deng Xiao-
ping pôde levar adiante a sua Prima-
vera de Pequim. Se Deng. entretanto,
revela-se de repente um lider vingati-
vo, o que impedirá que contra ele se
forme uma ponderável coligação? Ha-
verá os que o acusarão de ter traido a
Revolução Chinesa — e o Exército
parece descontente com a velocidade
das mudanças que sacudiram o pais; e
haverá os que sustentarão que, encer-
rado o ciclo do maoismo, é hora de
íazer uma outra revolução.

A incerteza do destino de Hua Guo-
feng — o sucessor escolhido por Mao,
qup rnnsArvn a nrpsiripnria rio Part.irio

— é o melhor exemplo dos riscos que
corre a atual liderança chinesa. Se a
batalha já estivesse ganha pará Deng,
Hua já teria sido afastado. Mas não o
foi; e assiste, ainda no Poder, ao julga-
mento dos seus ex-companheiros. O
quebra-cabeça politico da China talvez
tenha-se tornado demasiado difícil até
mesmo para estrategistas do porte de
Deng.

Lei Molhada

Um caminhão transportando a pre-
ciosa carga de 480 caixas de cerveja
parou num cruzamento central do Rio
em obediência ao sinal de trânsito.
Imediatamente quatro revólveres, nas
mãos de dois homens, apontaram para
o motorista. Quando o sinal mudou de
novo, um assaltante já estava ao vo-
lante e o outro vigiava o motorista.'

Poderia ser, mas não era, o começo
de. um novo filme brasileiro. Tratava-
se, no caso, de uma cena real: mais um
dos bem-sucedidos assaltos que se re-
gistram diariamente no Grande Rio.
Nem o cinema nacional aproveita a
realidade, nem a policia consegue con-
ter a expansão do crime: é um desper-
dicio geral.

A história do caminhão de cerveja
teve começo, meio e fim coerentes. No
meio do caminho, os dois assaltantes
despediramjO motorista com votos de
Feliz Ano-Novo. Respeitou-se pelo me-
nos a cortesia de flm de ano. O cami-
nhão acabou sendo encontrado mais
tarde, embora a carga tenha tomado
destino ignorado.

Se as leis não vigoram por falta de
polícia, não se pode dizer o mesmo das
leis da economia. Estas continuam em
vigor no mercado. Não é por acaso que
o roubo de um caminhão com 10 mil
520 garrafas de cerveja tenha sido pra-
ticado no mês de dezembro, quando a
nrnriurão é insuficiente para abastecer

o consumo ampliado pelo verão. Ten-
do em vista que se tratou de uma
operação marginal, o custo de Crê 850
mil pela partida de cerveja incorporou,
com o risco, margem extra de lucro
porque o produto já desapareceu tam-
bém dos bares. A preciosa cerveja isen-
tou-se ainda de qualquer incidência
tributária. Há realmente crimes que já
compensam dos dois lados: como sone-
gação e como superfaturamento.

Orgulho
O Senador Pedro Simon terminou o

ano parlamentar com uma tipica ma-
nifestação de orgulho, ou mania de
grandeza: anunciou que o PMDB esta-
va recebendo tantas adesões que co-
meçaria a examinar com muita caute-
la os pedidos de filiação nova. O Parti-
do oposicionista estava, ao se encerrar
a sessão legislativa de 1980, segundo o
representante do Rio Grande do Sul,
como as caixas-dágua que enchem de-
mais: despejando pelo ladrão.

Na realidade somente as eleições de
1982 é que vão dizer quem é quem em
matéria de riqueza política. A atitude
do Senador Simon lembrou muito a
historinha do poeta Ascenso Ferreira
que vivia de bolsos vazios no Recife e,
quando tinha algum, costumava subir
a um sobrado da Rua da Aurora onde
funcionava um cassino clandestino.
Uma noite subiu as escadas com al-
guns mil-réis pingados e desceu abar-
rotado de dinheiro. Na porta de saída,
embaixo, deu-se ao luxo de sentar-se
na cadeira do engraxate. Lustrados os
sapatões, deu uma nota de 100 mil-réis
ao engraxate e foi-se embora arrotan-
do riqueza. Uns 500 metros adiante,
voltou e subiu ao cassino. Queria mais.
Perdeu tudo e ficou sem o trocado do
bonde que o levava ao bairro suburba-
no onde morava.

A saída, interpelou o engraxate:— Ó, esse menino, cadê meu troco?
Tà se fazendo desentendido...

J

-Cartas-

Frete, ida e volta
Li no Informe Econômico um comen-

tário sobre o desequilíbrio provocado no
balanço de pagamentos brasileiro pelascotas de fretes. Poucas pessoas atentam
para a importância da política interna-
clonal do frete marítimo, que enriqueceu
o esperto Onassis, Niarkos e outros reis
da carga. Há uma verdadeira guerra de
bastidores na disputa dessa fonte de
riqueza, para nós fabulosa, pois somente
a navegação de cabotagem restabeleci-
da neutralizaria o dlesel dis pendido com
o transporte sobre caminhões, de milha-
res de toneladas entre Belém e Porto
Alegre, Brasília e Acre ou São Paulo e
Rondônia.

A propósito, conversei com dois tri-
pulantes qualificados de um cargueiro
pertencente a uma subsidiária da Petro-
brás, que saiu do porto de Tubarão car-
regado de minério de ferro com destino
ao Japão. O navio, que é granelelro e
petroleiro, tem saldo daqui levando car-
ga exclusivamente de granito, em deter-
minadas viagens. Vai pelo outro lado do
continente africano, contorna a África
do Sul, entra nas águas do oceano Índico
e chega ao Japão. Desta vez o navio, com
mais de duas centenas de toneladas,
voltará vazio de um porto japonês e irá
até a Turquia, apanhar petróleo do Ira-
que. Mas telh feito muitas vezes a via-
gem de retorno sem um quilo de carga. A
rapaziada de bordo, com os vastos po-rões vazios, consegue do comandante
licença para improvisar um campo de
futebol de salão.

Na minha santa ignorância de assun-
tos econômicos, há qualquer coisa quenão soa bem Será que o preço do miné-
rio de ferro pago pelo Japão compensa a
viagem de volta sem carga? Há o com-
bustivel, o salário da tripulação, os en-
cargos sociais, o desgaste da embarca-
ção, despesas alfandegárias, o diabo a
quatro. Sempre ouvi dizer que a matéria-
prima é vendida a preço vil em relação
aos lingotes de aço fabricados com o
nosso minério e aqui vendidos por preçomil vezes maior.

Será que é impróprio afirmar que um
melhor planejamento das rotas dos nos-
sos navios mercantes, já de si tão pou-cos, levaria a conseguir carga na ida e na
volta? Um navio é instrumento de rique-
za. O frete obedece a tarifas fixadas
segundo acordos internacionais. Nós fa-
bricamos navios, principalmente pormultinacionais (Verolme e Ishlkawaji-
ma) e isto é melhor do que nada. Nossa
indústria naval foi tentada desde os tem-
pos de Mauá, que prosperou até queRockfeller puxou-lhe o tapete flnan-
celro.

São descompassos que minha estrei-
ta inteligência não consegue entender.
Precisamos vender o minério. O Japão
precisa comprar. Não seria possível com-
binar a mercadoria com o frete de sorte a
conseguir carga na volta, do Japão, mes-
mo que não fosse diretamente ao Brasil?
Será que chegamos ao ponto de ficar
contra a parede e assinar qualquer con-
trato, mesmo sem lucro?

São indagações que qualquer pátrio-ta faz. Menos pelo desejo de criticar, quede> compreender. O transporte rodoviá-
rio fçl subvertido pelo fato novo, impre-
visível, do pulo do petróleo. O transporte
ferroviário foi abandonado, por inviável.
A ligação das bacias potamográficas se-
ria caríssima. Resta-nos ao menos a na-
vegação marítima em navios própriosaproveitados racionalmente. AlfloPonzl— Rio de Janeiro.

Primarismo do sistema
É de causar espanto o primarismocom que vêm sendo encaminhados os

estudos para aperfeiçoamento (?) do sis-
tema eleitoral. Fala-se agora da vincula-
ção do voto desde vereador até presiden-te da República. Trata-se de medida sem
apoio na lógica e no bom senso. Os quedefendem essa idéia imaginam que as
soluções para os problemas do municí-
pio de Sucupira devem estar embutidas
no mesmo programa que trata das ques-tões da esfera estadual e, mais ainda, no
mesmo programa que equaciona os
grandes e complexos problemas da órbi-
ta federal.

A vinculaçáo do voto teria lógica se

estabelecida ao nível de cada esfera de
Governo. Assim, poderiam ser vincula-
dos, os votos para Presidente, senador e
deputado federal, dado que nessa órbita
de Governo o Executivo e o Legislativo
tratam e decidem os mesmos assuntos.
Também vinculados deveriam ser os vo-
tos para governador e deputado esta-
dual. O mesmo na área municipal, com
vinculaçáo dos votos para prefeito e ve-
reador.

Essa poderia ser uma forma de edu-
car o eleitorado, com discernimento dos
problemas que afetam a pequena comu-
nidade municipal, e das questões que
envolvem os Estados e, sobretudo, dos
complexos problemas que preocupam a
administração federai. É perfeitamenteadmissível que um eleitor vote no Parti-
do A para prefeito, no Partido B paradeputado estadual e no Partido C parasenador e deputado federal. O que não
tem lógica é um eleitor votar para prefel-
to no Partido da situação e para verea-
dor no Partido da oposição. Quando isso
ocorre uma de duas coisas pode estar
acontecendo: ou o eleitor nào tem noção
do significado do voto ou os Partidos são
desprovidos de idéias ou programas.
José Luiz Gonçalves — Niterói (RJ)

Juruna candidato

O cacique Ju-
runa conseguiu uma
grande vitória ao fa-
zer com que todos
estivessem certos
no episódio de sua
viagem à Holanda.

O Ministro
Mário Andreazza es-
tava certo quandotentou impedir a
viagem, pois sabe
muito bem do queJuruna é capaz comT seu gravador a tira-
colo.

O Poder Judiciário acertou em
cheio quando impediu o Executivo de
cercear a liberdade do cacique.

O Presidente Figueiredo acertou
ao acatar imediatamente a decisão dos
tribunais e mandar fornecer passaportea Juruna.

Assim, todos acertaram, incluin-
do o próprio Juruna, que pode servir de
exemplo ã maioria dos figurões da Opo-
siçáo, que, depois de servirem à ditadura
de Vargas, aos Governos de Juscellno e
Goulart, sáo incapazes de servir ao paise gastam o dinheiro dos contribuintes
para angariar votos, criticar o Governo
(na maioria das vezes com razão) sem
oferecer alternativas e nem mesmo acei-
tar a mão estendida do Presidente, a
quem poderiam oferecer sugestões.

Gastam Crê 300 milhões de um
pais carente para fazer tapetes rolantes
no Congresso e, com beneplácito de poli-ticos do próprio Partido do Govemo,
dão o nome de um politico vivo — con-
trariando a lei — ao novo e faraônico
prédio do Congresso.

Juruna, até prova em contrário (ocomercial da TV já está começando a me
preocupar) faz o diabo para defender o
seu povo e tem até o sense of humour de
dizer que sem Funai não há emprego
para generais.Depois de Kubltscheck, Goulart,
Castello Branco, Costa e Silva, Médici,
Geisel, Figueiredo, todos nomes estran-
geiros (não me digam que português não
é estrangeiro) seria um barato um presi-dente brasileiro. Assim é que lanço aqui
esta candidatura: Juruna para Presiden-
te. Euripedes C. Magalhães — Rio de
Janeiro.

Á hora da festa
Com referência à noticia publicadana edição do dia 24 de dezembro, página6, sob o titulo A hora da festa, informa-

mos que o Superintendente Regional do
INAMPS adotou as providências para a
,apuração dos fatos. Oportunamente da-
remos ciência das medidas adotadas.
Elias Marques Barreto, Coordenador
Regional de Comunicação Social — Rio
de Janeiro.

N. da R. A nota foi publicada no
.Informe JB, dizendo que alguns ambula-

tórios credenciados pelo INAMPS estio
cobrando mensalidade das pessoas ape-
nas para recebè-las em suas dependén-
cias. Cita o exemplo do posto de Cam-
pos Eliseos, na Baixada Fluminense.

O menino teimoso
Parabéns pela noticia (JORNAL

DO BRASIL do dia 10. página 17) sobre
o recente tombamento da sede de Man-
gulnhos.Gostei do texto O sonho de um \menino teimoso, parte maior da reporta-
gem sobre a obra e a personalidade de
Oswaldo Cruz. Nota dez! — murmurou
dentro de mim o renitente professor de
Português que tenho sido por 40 anos
nesta província de Minas Gerais, rema-
nescente (anacrônico?) de uma geraçãohumanistica formada nos seminários ml-
nelros de Belo Horizonte, Diamantina e..
Caraça.

Perfeita a descrição do "palácio
árabe como o dos contos das mil e uma ...
noites". Com perdáo do truismo, é uma
página antológica essa que focaliza o
sonho do cientista Oswaldo Cruz, funda-
dor e patrono do Instituto de Mangul-
nhos. Visitei-o com emoção quando, na»
década de 40, escrevia eu as 500 páginas
do meu livro História de Oliveira (BH...
1961), Inserindo ali um cientista de Man- >
gulnhos, o grande Carlos Chagas, cujo
berço natal a cidade de Oliveira reivindi-
ca para si. Pertencia realmente ao muni-
cipio mineiro de Oliveira a fazenda do
Bom Retiro, pouco distante da cidade,
quando ali nasceu em 9-7-1879 o "great"1'
Chagas" como o chamava o famoso ma-
lariologlsta coronel James, ao encontrá-
lo em Londres.

Além de laureado e homenageado
nos grandes centros de ciência de então' •
(Sorbonne, Madrid. Hamburgo, Harvard "
e outros), Carlos Chagas foi, acima de
tudo, um apaixonado por Mangulnhos,
sendo ali introduzido por Miguel Couto
em 1902. Viveu, contemporânea e inten-
samente, o sonho de Oswaldo Cruz como
assistente do Instituto é, depois, como
seu diretor, tendo contratado para ali o
protozoologista Max Hartmann.

O cientista „ollveirense (cujo no-
me, por si só, encheria um século, no
dizer do historiador mineiro João Dor-
nas Filho) merece uma Semana Carlos
Chagas portas adentro do "palácio ára-
be" de Mangulnhos. Lufs Gonzaga da
Fonseca — Belo Horizonte.

O espírito da lei
Somos quatro funcionários classifica-

dos como Controlador de Áreas de Pes- ~
quisa e Mineração, lotados no 3° Distrito *
do Departamento Nacional da Produção ~
Mineral do Ministério das Minas e Ener- > -
gia, em Belo Horizonte. Estamos alarma-
dos com a noticia de que seremos au- „ .
mentados em apenas 73% em nossos
salários, em 1981.

É que este é o mesmo índice concedi-
do ao Presidente da República, que ga- -'
nha cerca de 34 salários mínimos men-
sais (CrS 195 mil 312, até Io de janeiro,
quando passa a receber aumento), en-
quanto que nós ganhamos apenas três
salários mínimos. Aí perguntamos: onde 4está o decantado espirito da lei, que é ,dar maior índice de reajuste aos que
ganhçm menos? De nós quatro, somos
um engenheiro agrimensor e três técni- "
cos de mineração e nosso salário vai de
Cr$ 17 mil 507 a Crê 19 mil 621 mensais. •

Já estamos discutindo, há muito tem- ~
po, com nossos superiores, a respeito de -
uma prometida tabela nova de salários '
para engenheiros, desde março, cujas
reclamações têm sido em vão. O que *
ocorre é que, com o Índice estabelecido
agora, foram atingidos os limites de pa-ciência e tolerância. Galeno de Souza.
José N. da Silva, Leonardo Moyle Baéta
e Eflgènia Ferreira de Lima — Belo"
Horizonte (MG). '

As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que,,
tiverem assinatura, nome completo e legí- ;
vel e endereço que permita confirmação -
prévia.
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JORNAL DO BRASIL LTDA
Avenida Brasil, 500 — CEP 20 940 — Rio de
Janeiro, RJ
Caixa Postal 23.100 — S. Cristóvão — CEP
20 980 — Rio de Janeiro, RJ
Telefone — 264-4422 (PABX)Telex — (021) 23 690, (021) 23 262, (021)21 558
Sucursais
Brasília — Setor Comercial Sul (SCS) —
Quadra I, Bloco K, Edifício Denasa, 2o andar— telefone: 225-0150 — telex: (061) 1011
São Paulo — Avenida Poulista, 1 294. 15°
andar — CEP 01310 — S. Paulo. SP —
telefone: 284-8133 (PBX) — telex: (011)
21061, (011) 23038
Minas Gerais — Av. Afonso Pena, 1 500, 7°
andar — CEP 30000 — B. Horizonte. MG —
telefone: 222-3955 — telex: (031) 1262
Paraná — Rua Presidente Farian. 51, Cj
1.103/1 105 —CEP 80000 —Curitiba. PR —
telefone: 24-8783 — telex: (041) 5088

R. G. do Sul — Rua Tenente-Coronel Correia
Limo, 1 960/Morro Sta Teresa — CEP 90000
Porto Alegre, RS — telefone: 33-3711 (PBX)— telex: (051) 1017
Bahia — Rua Conde Pereira Carneiro, s/n —
Pernambués — CEP 40000 Salvador, BA —
telefone: 244-3133 — telex: (071) 1095
Pernambuco — Rua Gonçalves Maio, 193 —
Boa Visto — CEP 50000 — Recife, PE —
telefone; 222-1144 — telex: (081) 1247Correspondentes nacionais
Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, EspíritoSanto, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato,
Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, RioGrande do Norte, Rondônia, Santa Catarina,
Sergipe.
Correspondentes no exterior
Beirute (Libano), Bonn (Alemanha Ocidental),Buenos Aires (Argentina), Lisboa (Portugal),Londres (Inglaterra), Moscou (URSS). NovoIorque (EUA), Paris (França), Roma (Itálio),Tóquio (Japão), Washington, DC (EUA).Serviços noticiosos
ANSA, AFP, AP. AP/Dow Jones, DPA, EFE.Reuters. UPI.

RIO

Serviço* especiais
BVRJ, Le Monde, The New York Times,
Unicon.
RIO DE JANEIRO — MINAS GERAIS
Entrega Domiciliar Telefone: 228-7050
3 meses CrS 1.620,00
6 meses Cr$ 3.060,00 -¦
SÃO PAULO — ESPÍRITO SANTO
Entrega Domiciliar
3 meses CrS 1.700,00
6 meses CrS 3.200,00
SALVADOR — JEQUIÉ — FLORIANÓPOLISEntrega Domiciliar
3 meses CrS 2.300,00 ~
6 meses CrS 4.400,00
ESPÍRITO SANTO — RIO DE JANEIRO—MINAS t
GERAIS — SÃO PAULOEntrega Postal
3 meses Cr$ 2 000,00 ,,6 meses CrS 3.700,00
DEMAIS ESTADOS
Entrega Postal
3 meses CrS 2.850,00 .
6 meses OS 5.400,00-*

Classificados por telefone
284-3737
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Coisas da política

O 

canal direto que os empre-
sários paulistas estabele-
ceram com Brasüia, atra-'pés da FIESP, está deixando à

margem aquele que poderia ser o
ponduto natural para a promoção
de tais conversações, o Palácio dos'Bandeirantes, cujo inquilino atual
é o Sr Paulo Maluf. Isso não é bom
para o Governador devido aos re-
flexos políticos, primeiro, porque
vamos entrar num. ano essencial-
jnente político e também porque
temos empenhada a palavra presi-
dencialde realizar eleições diretas
em 82.
i Reparem que os pronunciamen-
tos feitos pelos novos porta-vozes
a~o empresariado de São Paulo sãó
/emitidos diretamente para Brasi-
íto, e náo passam pelo Morumbi. A
yixação desse canal direto com a
tárea federal, inaugurada com a
inova diretoria da FIESP, fugiu do
¦controle de Maluf, mas náo reflete
necessariamente uma falha do Go-

vernador no terreno político. Ele,
como o resto do país, sabe que a
política econômica brasileira é cen-
tralizada em Brasüia e quem man-
daé o Ministro Delfim Neto. Ponto
final.

Acontece que Maluf, que se con-
sidera um postulante ã sucessão do
General Figueiredo, fortalecido na
sua ambição pelas palavras do Mi-
nistro Abi-Ackel, sente escapulir
por entre os dedos os recados que a
poderosa classe empresarial do seu
Estado transmite ao Planalto. A
FIESP pode ser um pêndulo impor-
tantíssimo dentro do quadro polui-
co nacional, é uma entidade que
concentra representantes do gros-
so na economia de São Paulo, com
força suficiente para desequilibrar
um processo eleitoral ainda com
vícios. Seu poderio financeiro é tre-
mendo e pode estabelecer desde já,'
em São Paulo, uma dualidade de
poder.

É inegável que a FIESP volta a

0 poder marginalizado i
se fortalecer politicamente. A enti-
dade, que na década de 40 chegou a
ter um senador e um ministro saí-
dos de seus quadros — Roberto Si-
monsen e Morvan Dias de Figueire-
do — decaiu tünto poiuica quanto
economicamente. Suas posições pe-
savam no centro de decisões da
política económico-financeira. Nos
últimos anos, porém, a FIESP pas-
sou por um período discreto, quase
apagado, e só agora readquire uma
nova dinâmica. Além do diálogo
que sustenta com o Governo fede-
ral, pretende criar um lobby no
Congresso Nacional.

A' concentração da economia
brasileira é um dado concreto. O
que é estranhável, até certo ponto,
é que suas mensagens endereçadas-
à área federal passem ao largo do
Palácio dos Bandeirantes, margi-
nalizando Maluf. E isso vem ocor-
rendo, apesar da presença de em-
presários com êxito na iniciativa

Eymar Mascaro
privada na equipe do Governo es-
tadual, e tendo como Secretário da
Fazenda um economista da postu-
ra de Afonso Celso Pastore, disct-
pulo aplicado do Professor Delfim
Neto. Maluf não tem sido ouvido
pelos empresários, nem como ele-
mento de apoio, nem como instru-
mento de pressão. E lembre-se que
ele deixou d presidência da Asso-
ciação Comercial para assumir o
Governo do Estado, e, na presidén-
cia da entidade, ele a transformou
num trampolim político.

O poder econômico de Sâo Pau-
lo representa cerca de 70% do PNB
e pode ser fator decisivo no destino
polüico do país, quer apoiando um
processo de abertura, quer enten-
dendo ser ideal um regime política-
mente fechado. Até as revoluções
dependem de dinheiro. Houve épo-
ca em que conhecidos empresários
paulistas defendiam o AIS, pois
era mais fácil conviver com ele do

que se aborrecer com a possibilida-
de de greves nas suas indústrias. A
posição desses empresários era
mais cômoda ainda, pois quem so-
Ma o ônus da aplicação do AI-5 era

Figueiredo, e isso é muito bom. De-
le, o-ex-Presidente Jânio Quadros,
num acesso de pitonisa, disse ser
uma novidade política de impor-
táncia para o futuro democrático

somente o Governo Revoluciona-
rio, que, por força das circunstân-
cias, foi representado nos últimos
16 anos por militares na Presidén-
cia da República.

A FIESP é muito forte política-mente e sua meta atual é conseguir
ser ouvida nas decisões da área
econômica. Seu poderio financeiro
pode muito bem colaborar na elei-
ção de diversos candidatos a car-
gos públicos de importância e, se
um dia for necessário, poderá até
financiar movimentos políticos.
Não se conhecem ainda os sonhos
políticos do seu novo presidente, o
empresário Luís Eulálio Bueno Vi-
digal Filho, mas suas primeiras pa-
lavras foram de encorajamento ao
processo dê abertura do Presidente

do país.
Maluf não é bobo e já deve ter

enxergado a nova realidade vivida
pela FIESP. Se conseguirá infü-
trar-se nos seus quadros e se trans-
formar no conduto que leva a pala-
vra dos empresários de São Paulo
a Brasüia, é coisa que muita gente
duvida, a começar pela posição
que assumiu de ser o dono da ver-
dade e de enfeixar só nas suas
mãos tudo que acontece no Estado.
Além do mais, Vidigal não foi
apoiado por Maluf, e no seu gabine-
te tèm entrado polüicos que náo
váo ao Palácio dos Bandeirantes,
como é o caso especifico do Deputa-
do Ulysses Guimarães.

Eymar Motcaro é repórttr político da Sucunal do
.OftNAl 00 WASIl •- São Paulo.
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tentar; anteontem, uma visão global
da situação político-social do mundo
contemporâneo, neste inicio da década¦ de 81 a 90, procuramos reduzir ao trinó-

mia Evolução, Revolução, Involução, as principais
linhas históricas que vêm ditando a marcha de
nossa civilização. .Não apenas ocidental mas plane-
tária. Pois cada vez menos se justifica uma hostili-
dade ou um paralelismo entre os dois hemisférios,
especialmente depois do surto do terceiro e até do
quarto mundo, com o advento de numerosos nú-
cleos ou "nacionalidades", naturais ou artificiais,
especialmente com a incorporação do mundo afri-
cano e neo-asiático. Depois de uma avançada para
o futuro no século XIX; depois de .um choque de
tendências opostas Dlreita-Esquerda no presente,
o que esta marcando este fim de século e a aurora
do novo é uma estagnação ou um retrocesso. Não
como uma oposição violenta entre extremos politi-
cos; como no inicio do nosso século, mas como uma
pausa no presente, pela nostalgia do passado,
conto é típico do espirito conservador. Ou uma
concentração de forças para avanços futuros, co-
moié tipico do espirito renovador. Esse espirito
conservador, que hoje volta à tona, foi expresso
por, Mettemlch, que no Congresso de Viena, em
1816, representou a reação contra o espirito inova-
dor.da Revolução! Francesa e das armas napoleóni-
cas, Sua famosa divisa era: "Nicht, von Platz
waltzen" não sair do seu lugar. Frase essa repetida,
em.outros termos, e em circunstâncias parecidas,
pelo Ministro inglês Bonar Law, depois da Primei-
ra Çrande Guerra e das piruetas políticas de Loyd
Geprge. Quando perguntaram ao novo primeiro-
ministro inglês, que sucedeu ao trêfego galense,
qual era o seu programa de Governo, ele respon-
deu britanicamente: "Não fazer nada". Pausa para
respirar.

,E-sa resposta do "humour" britânico às muta-
çõçs violentas, projetadas pela I Guerra Mundial,
na-aurora do espirito revolucionário do nosso
séclüo, está parecendo adequada ao espirito invo-

• luclonista que me parece caracterizar a atual onda
conservadora. Já mostramos como a vitória de
Reagan nos Estados Unidos se revela como um dos
sinais típicos do espirito de pausa para respirar,

Do tempo à eternidade
Tristão de Athayde

que está lavrando em face da confusão e da perple-
xidade que o espirito revolucionário, de Direita e
de Esquerda, trouxe ao século XX. Esse novo
espirito estático é um protesto, tanto contra o
revolucionismo dinâmico dos comunistas da era
Lenin-Stalin, como o do reacionarismo da era
mussoliniana franquista e salazarista. Essa involu-'
ção que o caracteriza, é uma reação não-violenta.
E essa não-vlolência é um dos sinais que diferencia
conservadorismo de reacionarismo. Os conserva-
dores, tipo Thatcher ou Reagan, são tudo menos
revolucionários ou reacionários. Querem um meio
termo, um melo do caminho, um nem cá nem lá.
Como uma nota dominante de nostalgia do passa-
do* ou como uma preparação de forças para o
futuro. Essa nostalgia é um dos sinais do conserva-
dorismo dominante neste nosso fim de século.
Especialmente em nossas democracias cansadas.
Basta olharmos para junto de nós. A todo momen-
to o que ouvirpos é um saudosismo dos tempos
idos, em face da violência e dos assaltos, da infla-
ção galopante, do ceticismo partidário, da corrup-
ção latente, até mesmo da "abertura democráti-
ca". Tal o ceticismo generalizado, por mais lamen-
tável que seja, com o fracasso da "Revolução de
64" e da política de concentração oligárqulca e
pretoriana. Entramos em plena nostalgia dos"bons tempos". Perigoso saudosismo, sem dúvida,
mas tipico, aqui como alhures, do sentimento de
decepção, com tudo e com todos (o terrorismo é
um fenômeno de decepção); abominável relaxante
de energias, que pode levar a todas as complacên-
cias, a começar pela complacência pornográfica,
que domina nossa TV e nos ameaça com algum
novo surto do censorialismo reacionário. Mas o
fenômeno é muito mais complexo, de modo que o
conservadorismo que está dominando este fim de
século pode ter conseqüências contraditórias, co-
mo fruto de uma decepção generalizada, de uma
pausa para respirar, de um convite a um relaxa-
mento moral, como cúmplice de todos os tóxicos
políticos e econômicos mais catastróficos ou mes-
mo pelo renascimento da violência e da repressão
brutal e imediatista. Trata-se de um fato ambíguo
mas dominante. E, contra factum non valet argu-
mentum.

GfflWT*—

Ora, já que recorremos a uma citação latina, é
o caso de indagar qual a posição e o papel da Igreja
Católica (até há pouco, último bastião do latim),
mas não da latlnidade, pois está por cima e para
além de latinidades, germanldades, ocidentallda-
des, nacionalidades, regimes políticos e econôml-
cos), qual o seu papel nesta nova guinada da
civilização contemporânea, do evolucionlsmo para
o revolucionismo e deste para o involucionismo.

Ora, se este último é uma volta não violenta mas
saudosista ao passado, será que a Igreja também é
involucionlsta? De modo algum. Há, certamente,
dentro dela, o mesmo triângulo entre evolução,
revolução e involução, como há sobretudo uma
distinção mais funda e mais nítida entre conserva-
dores e renovadores, que alguns chamam de pro-
gressistas e tradicionalistas. É de notar, aliás, que
a palavra revolução sofreu uma grande mutação
semântica no correr de nosso século. Começou à
esquerda e acabou à direita. De modo que perdeu
todo sentido substantivo, tendo apenas um senti-
do adjetivo. A ponto de Julien Green afirmar que a
verdadeira instituição revolucionária da História é
a Igreja Católica, já que o Espirito Santo veio, nos
termos litúrgicos mais ortodoxos, "mudar a face
da Terra".

A Igreja ê ou não involucionlsta? Não, não é.
Como não é evoluclonista ou revolucionlsta. O que
ela representa, no plano politlcc-social, é a linha da
Continuidade sobrenatural neste mundo (pois na
eternidade não haverá Igreja militante, mas triun-
Dante), fora e acima de ziguezagues progressistas,
imobillstas ou passadistas. Ela está acima da
História, mas caminha com ela, pois é um Povo em
marcha, do Tempo para a Eternidade. Não ê con-
servadora em matéria político-social. Ê continua-
dora e renovadora. Como náo é revolucionária, no
sentido em que o atual antieclesiasticlsmo entre
nós está tentando enquadrar os elementos mais
avançados da sua hierarquia ou do seu lalcato.
Isso porque sua natureza náo é dialética ou manl-
quelsta. Não é isso ou aquilo. Ê isso e aquilo. Não
por ecletismo, mas por sua natureza essenclalmen-
te sobrenatural e globalista, tanto no tempo como
na eternidade. Sempre com um sentido de integra-
lidade em que não se pode nela separar o Espirito
do Mundo, como não se pode separar a alma do
corpo em cada um de nós. Dal o seu dogma da
ressurreição dos corpos. Mas é imperativo que nela
se distinga o Espírito do Mundo. Sua natureza é
essencialmente espiritual e lntemporal, mas repre-
senta a própria encarnaçio de Deus no Tempo,
como há dias mais uma vez comemoramos na festa
do Natal.

Negar ou extralimitar a natureza social da
Igreja é igualmente desvirtuar sua natureza. Ela
nào é do Mundo, mas está no Mundo. Náo é
puramente Espirito nem muito menos apenas Ins-
tltulção, isto é, História. Nào é fruto da História.
Esta, em grande parte, é que é seu fruto. Está na
História, participa da história do homem e de suas
civilizações, com evoluções, revoluções e involu-
ções—mas representa uma linha própria e perene,
acidentada mas sempre reta. através da precarte-
dade, da sucessivldade e dos contrastes, norte-sul,
leste-oeste, geográficos ou'sociológicos, ao longo
do tempo.

Como lembrou, semanas atrás, o sociólogo
Fernando Bastos d'Avila S. J. em um painel na
Fundação Getúlio Vargas, resumindo magnífica-
mente em seis pontos as arestas que atualmente
vêm surgindo entre nos, nas relações entre a Igreja
e o Estado, "o regime de Cristandade já passou".
Se o involucionismo, que, parece, por certos indi-
cios, caracterizar este fim de século, não só entre
nós, mas um pouco por toda parte; se esse involu-
clonlsmo pretendesse voltar àquele regime ultra-
passado de Cristandade (nào confundir com Cris-
tianismo), teríamos renegado todos estes traços
essenciais da natureza da Igreja. Ou mesmo de
todas as igrejas nascidas da semente original Ian-
cada por Cristo. A grande força da Igreja Católica,
através de suas vlclssitudes históricas, internas ou
não, só poderá ser a de representar o espírito dê
continuidade, natural e sobrenatural, através das
"variações", como Bossuet chamou suas vlcissltu-
des históricas. Seja em regime de evolução, de
revolução ou de involução, no plano político-
econômico, a missão da Igreja é manter intactos os
princípios morais e espirituais que nortearam sua
fundação, mas sempre colocando-os, no plano his-
tórico, a serviço do homem e de sua vida coletiva.
Se a Igreja se abstlvesse de participar da vida
política e econômica dos povos, cometeria imper-
doável pecado de omissão. Como cometeria peca-
do oposto, se pretendesse negar a César, isto é, ao
Estado, o que lhe pertence. Teocêntrica, sim. Teo-
crática ou ateocrática, náo.

A visita do Presidente
a Portugal

A. Gomes da Costa

A 

visita do Presi-
dente João Fi-
gueiredo a Por-

tugal, nos primeiros
dias de fevereiro, vai
coincidir com o início
dq VTI Governo Consti-
tucional e de um novo
mfcndato do General
Ramalho Eanes. A títu-
lo,de curiosidade, ano-
te-se que esse Governo
é ; chefiado pelo Dr.
Francisco Pinto Balse-
mão, que, em junho, es-
teve no Rio de Janeiro
para as celebrações ca-
rrionianas e entrevis-
tou-se com o Presidente
da República no Real
Gabinete Português de
Leitura, ocasião em quelhe reiterou o pedido
para visitar Portugal.

Parece-nos ser um fa-
toipositivo que a pre-.
sença do Chefe de Esta-
do em Lisboa ocorra de-
pois do processo eleito-
ral e numa altura em
que os seus interlocuto-
res, tanto em Belém co-
me em São Bento, já se
encontram legitima-
mente mandatados pa-
ra* assumir compromis-
so& e cumpri-los numa
fase subseqüente.

Embora não se espere
o anúncio de nenhuma
medida de grande re-
percussão ao nivel das
relações luso-brasilei-
ras, mesmo assim pare-
ce*nos que a visita pode
atirir um novo ciclo das
mesmas, como decor-
rêpcia das mudanças
profundas que se opera-
rafn nos últimos anos
num e noutro País.

}Ia verdade, não fo-
ram apenas os governos
que se sucederam e os
regimes políticos que se
reeiclaram para a de-
mocracia. Também
houve um período pós-
revolucionário, durante
o qual, por razões ideo-
lógicas, o "manto diáfa-
no" do sentimentalismo
foi atingido e critica-
ram-se procedimentos
ou tomaram-se medi-
das, como no caso das
nacionalizações, que
em nada favoreceram o
relacionamento entre
ambos os Países. As

próprias mudanças po-líticas, econômicas e so-
ciais do mundo moder-
no demonstraram, por
sua vez, que a diploma-
cia construída apenas
na base de afinidades
históricas e culturais
precisa ser imantada
por interesses objetivos
para dar resultados prá-ticos e ter seu conteúdo
em permanente reno-
vação.

Alguns assuntos de
interesse recíproco es-

sar de as exportações
do Brasil para os países
da C.E.E. serem da or-
dem de 10 bilhões de
dólares por ano, prevê-
se que vendas de mais 2
bilhões poderão vir a
realizar-se através das
facilidades proporcio-
nadas pela entrada de
Portugal no Clube de
Roma. Esse crescimen-
to resultará da coloca-
ção de matérias-primas
e de produtos semi-
acabados provenientes

Presidente
João Figueiredo

tarão provavelmente
sobre a mesa das con-
versas e negociações
em Lisboa. A entrada
de Portugal no Mercado
Comum Europeu será
um deles; os contatos
crm os novos paísesafricanos de Língua
Portuguesa poderá ser
outro. Pelo menos no
que diz respeito a esses
temas, existe matéria
nova e um acerto de po-
sições que as autorida-
des dos dois países te-
rão oportunidade de
discutir.

O ingresso de Portu-
gal na Comunidade
Econômica Européia,
cujos preparativos es-
tão numa fase relativa-
mente adiantada, é en-
carado, sobretudo pela
pequena e média em-
presa brasileira, como
uma alternativa a mais
que se abre para a colo-
cação de produtos jun-
to aos consumidores da
Europa. Segundo esti-
mativas já feitas, e ape-

Primeiro-Ministro
Pinto Balsemão

do Brasil, aos quais se-
ria agregada mão-de-
obra portuguesa, antes
de serem vendidos a ou-
tros países europeus, li-
vres dos encargos pro-
tecionistas. Por meio
desse mecanismo, não
só estaríamos a melho-
rar a Balança Comer-
ciai, mas também a for-
talecer, de maneira efe-
tiva, aquelas empresas
que, possuindo vocação
exportadora, não a
exercitam por um con-
junto de razões: falta de
experiência e de tradi-
ção nos mercados ex-
ternos, barreiras alfan-
degárias, etc.

As normas da C.E.E.
prevêem, nos documen-
tos básicos da admissão
de Portugal e da Espa-
nha, o alargamento de
isenções fiscais para
produtos originários
dos países da América
Latina, desde que se-
jam modificados ou
acrescidos de um deter-
minada índice de com-

plementariedade indus-
trial. Isto significa dizer
que a pauta das nego-
ciações com os futuros
parceiros europeus
pressupõe um entendi-
mento prévio entre o
Brasil e Portugal.

No que se relaciona
com os interesses afri-
canos, também existe
um grande leque de as-
suntos a serem discuti-'
dos. É certo que nesta
matéria os pontos de
vista dos Governos po-
dem não ser em tudo
coincidentes. A lem-
branca dos erros ante-
riores é um fato que ini-
be o lançamento, pelo
menos por agora, de ai-
gumas iniciativas fran-
caménte favoráveis e de
grande repercussão no
espaço da lusofonia.
Apesar disso, e como
são os próprios países
africanos que começam
a manifestar o desejo de
restabelecer, com a an-
tiga Metrópole, formas
de cooperação e de in-
tercâmbio, é muito pos-
sível que o Itamarati e o
Palácio das Necessida-
des venham a reexami-
nar a política para a
África à luz dessa nova
realidade.

Além de constituir-se
numa reafirmação da
amizade existente entre
brasileiros e portugue-
ses, a presença do Presi-
dente Figueiredo em
Portugal permitirá re-
lançar, em outros para-metros e com novos ins-
trumentos, o projeto de
uma comunidade que
nos dá a verdadeira di-
mensão atlântica e nos
torna condôminos de
patrimônios culturais
comuns. Por isso, em
termos de futuro, as re-
lações luso-brasileiras
têm uma importância
muito maior do que su-
põem aqueles que as re-
duzem ao discurso aca-
dêmieo e ao comércio
das sobremesas e do vi-
nho verde.

A. Gom*s do Costa é odvogodo no Rio de
Janeiro.

¦ .ixx ». ¦•

Mulheralgumapode
ficar abandonada nahora
maisbonitadasuavida.

A hora mais bonita da
muheréatToraemqueela
está mais sozinha

Só que existem mu-
tieres que não estão ape-
nas sozinhas, estão aban-
donadas.

Sem dinheiro, sem
apoio de ninguém, sem
assistência médca para
acompanhar passoapas-
soaqravidez.

tm60anosdefun-
don_mento,aProMatre
já ajudou 220 mü mães e
165 mil crianças.

Mães que não tinham
aquém recorrerequeen-
contraram na Pro Matre a
trarxpdadeeaassisíén-

BLf IM BJPfollB __________-v^: \:jÈ\ ^^k,**'* "_^_f_M
_____ ______ ^_t *ÊLaWL———m\\ m\m\WW$&i*?xvSmmm\ ______f ___
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--^-^-^-í-ÍÍ_È_ffl '¦¦xv.'. ¦': ^____%v' ¦'' ^fvwüSS^W^^^^^::^'
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cadequeprecisavam.
Mas, hoje, uma coisa

écerta
. Paracon-Tuaraju-

dando, a Pro Matre pre-
asadednheio.demuto
arraro.

E,ago^énrutonr__s
(ácívoce ajudar.

AProMalreabriu
corta em todos os bancos
daCidade.

Basta você entrar em
qualquer um detes,ede-
postar seu donativo na
corta ProMatre.

Mas não deixe para
lazer isso amanhã.

Ajude bgoaPro
Matre, peto amor de Deus.

AjudeaProMatre.
Peb amor de Deus.
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RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1980

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO

Cr$ Cr$
CIRCULANTE E EXIGÍVEL
A LONGO PRAZO

PASSIVO

Cr$ Cr$

Disponibilidades 8.477.679.738,25
Operações de Crédito  62.207.099.044,04
Créditos em Liquidação  696.469.459,73

(-) Receitas a Apropriar  620.422.348,54

(-) Provisão para
Devedores Duvidosos  1.770.918.127,30 60.512.228.027,93

Relações Interbancárias e
Interdepartamentais 4.339.865.053,47

Créditos Diversos 11.160.582.134,68

Valores e Bens 17.327.310.107,45

PERMANENTE

Investimentos 2.665.263.624,18
Imobilizado 3.711.082.414,47
Diferido  1.338.203.366,78

Depósitos a Vista  48.337.774.839,14
Depósitos a Prazo  250.032.095,40
(-) DespesasaApropriar  1.714.418,11' 48.586.092.516,43

Relações Interbancárias e
Interdepartamentais 4.075.888.851,68

Obrigações por Empréstimos  37.670.729.794,79
Obrigações por Recebimentos..  4.274.342.244,87
Outras Obrigações  7.959.163.899,90

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital e Reservas

102.566.217.307.67

6.965.997.159.54

7.714.549.405,43

TOTAL  109.532.214.467,21 TOTAL 109.532.214.467,21

EXTRATO DA DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DO 2." SEMESTRE DE 1980

Cr$

Receitas Operacionais 15.700.561.609,37
Despesas Operacionais (14.571.323.156,05)
Resultado Operacional 1.129.238.453,32
Receitas não Operacionais 334.906.270,75
Despesas não Operacionais (19.940.780,25)
Resultado não Operacional 314.965.490,50
Resultado da Correção

Monetária 193.010.618,66
Resultado do Semestre

antes do Imposto
de Renda 1.637.214.562,48

Provisão para Imposto de
Renda (320.000.000,00)

Resultado do Semestre
após o Imposto de Renda 1.317.214.562,48

Gratif. aos Funcionários (Art.
51, II dos Est. do Banco) (590.000.000,00)

Lucro Líquido do Semestre. 727.214.562,48

Dividendos por Ação: Cr$ 0,10

Conselho de Administração:
Presidente - Israel Klabin
Vice-Presidente - Matheus Schnaider
Conselheiros - Afranio de Mello Franco Nabuco de Araújo

Carlos Alberto de Almeida Neto
Jorge Franklin Verçoza
Luiz Antonio Sande e Oliveira
Mário Henrique Simonsen
Newton Cypriano de Castro Leitão
Octávio Gouvéa de Bulhões
Theóphilo de Azeredo Santos

Diretoria:
Direlor-Presidente: Israel Klabin
Vice-Presidentes ¦ Antonio Carlos Yazeji Cardoso

Matheus Schnaider
Nicola Pomo
Paulo Edmundo Sande e Oliveira
Pedro José da Matla Machado
Ronaldo do Valle Simões

Diretores:
Aluísio Moreira da Cunha
Carlos Alberto Menezes Direito
Harley Batista Fernandes
Helvécio Imbiriba Guerreiro Filho
Henrique Salgado Bandeira de Mello
José Carlos Salim
.José Joaquim Pires de Carvalho Albuquerque
Luiz Sérgio da Silva Martins
Paulo Roberto Martins de Souza
Roberto Mello Hempel
Valentim Gonçalves de Paiva

Conselho Fiscal:
Evandro Costa Ajuz
Flávio Gomes Gradim
Golbery do Coulo e Silva Júnior
Marcos Gustavo Heusi Netto
Pedro Miguel Ajuz

Luiz Antonio Carvalho
Gerente Geral de Contabilidade

Contador — Reg. n.°012 560-4-CRC-RJ
CPFn." 025918717-87

V"

>*-

n

BANERJ CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A.
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RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1980

ATIVO

Cr$ Cr$
CIRCULANTE E REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO
Disponibilidades  5.729.953.858,11
Aplicações Imobiliárias  14.927.362.838,32
Aplicações Imobiliárias

Transitórias  1.199.761.019,91
(-) Provisão para

Devedores Duvidosos  (573.555.028,39)

Aplicações Diversas 1.492.557.853,59
Outros Créditos

Realizáveis 2.075.410.144,10
Outros Bens e Valores  1.802.567,40 19.123.339.394,93

PASSIVO

Cr$
CIRCULANTE E EXIGÍVEL
A LONGO PRAZO
Recursos de Terceiros

Letras Imobiliárias 887.000,00
Depósitos de Poupança 19.757.958.398,72
Depósitos Especiais 49.741.607,46

Cr$

Recursos do B.N.H
Credores Diversos e Provisões.
Outras Exigibilidades

PERMANENTE
Investimentos
Ativo Imobilizado.
Ativo Diferido

24.853.293.253,04 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.

1.391.505,19
244.800.000,00

5.567.968,49 251.759.473,68

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital e Reservas

TOTAL  25.105.052.726,72 TOTAL

19.808.587.006,18

378.492.354,34
3.086.904.305,88

68.360.637,95

23.342.344.304,35

843.832.813,67

918.875.608,70

25.105.052.726,72

EXTRATO DA DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DO 2." SEMESTRE DE 1980

Cr$

Receitas Operacionais  5.418.788.737,14
Despesas Operacionais (5.232.294.230,67)
Receitas não Operacionais  25.353.446,54
Despesas não Operacionais (591.008,90)
Resultado da Correção
Monetária  (145.449.211,35)

Provisão para Imposto de
Renda  (27.888.993,36)

Gratif. aos Funcionários (Art.
33, II dos Est. Sociais)  (9.300.000,00)

Lucro Líquido do Semestre  28.618.739,40

Dividendo por Ação: Cr$ 0,10

Diretoria:
Diretor-Presidente: Israel Klabin
Vice-Presidentes Antonio Carlos Yazeji Cardoso

Matheus Schnaider
Nicola Pomo
Paulo Edmundo Sande e Oliveira
Pedro José da Matta Machado
Ronaldo do Valle Simões

Conselho Fiscal:
Flavio Gomes Gradim
Golbery do Couto e Silva Júnior
Marcos Gustavo Heusi Netto Aurélio Cosme Guimarães

Tec Cont CRC-RJ n.° 36 409-7
CPF n • 307746247-87

D
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BANERJ BANCO DE INVESTIMENTOS S.A.
CARTA PATENTE N.° GEMEC A-68-1065 - C.G.C. N.° 33.801.796/0001-30

RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1980

ATIVO

Cr$ Cr$
CIRCULANTE E REALIZAVEL
A LONGO PRAZO
Disponibilidades   65.592.356,87
financiamentos e
Repasses  19.007.300.723,29

Créditos em Liquidação  61.370.949,90
(-) Receitas a Apropriar  (1.820.968.163,38)
(-) Provisão para

Devedores Duvidosos  (150.093.071,69) 17.097.610.438,12

Outros Créditos e Valores.

PASSIVO

Cr$
CIRCULANTE E EXIGÍVEL
A LONGO PRAZO
Depósitos a Prazo  10.066.237.513,41
(-) Despesas a Apropriar  (1.650.531.890,04)

Recursos para
Financiamentos e
Repasses

Outros Recursos e
Exigibilidades....;

PERMANENTE
•Investimentos

158.780.693,04

17.321.983.488,03

4.405.763,18

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital e Reservas

CrS

8.415.705.623,37

7.716.998.786,28

249.722.013,11

16.382.426.422,76

6.324.230,47

937.638.597,98

TOTAL:  17.326.389.251,21 TOTAL  17.326.389.251,21

EXTRATO DA DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DO 2.°SEMESTRE DE 1980

CrS«
Receitas Operacionais  2.652.644.131,61
Despesas Operacionais (2.430.968.564,23)
Receitas não Operacionais  7.287.725,99
Despesas não Operacionais (2.547.623,10)
Resultado da Correção
Monetária  (153.366.440,10)

Provisão para Imposto de
Renda  (7.782.230,17)

Gratif. aos Funcionários (Art.
37, II dos Est. do Banco)  (4.450.000,00)

Lucro Líquido do Semestre  60.817.000,00

Dividendo por Ação: Cr$ 0,10

Conselho de Administração:
Presidénle: Israel Klabin
Vice-Presidente: Cláudio Lins de Barros
Conselheiro: Ruy Barreto

Diretoria:
Diretor Presidente: Israel Klabin
Vice-Presidentes : Antonio Carlos Yazeji Cardoso

Matheus Schnaider
Nicola Pomo
Paulo Edmundo Sande e Oliveira
Pedro José da Matta Machado
Ronaldo do Valle Simões

Conselho Fiscal:
Flavio Gomes Gradim
Golbery do Couto e Silva Júnior
Marcos Gustavo Heusi Netto Mudson Miranda

Téc. Cont. CRC-RJ n.° 007 867-3
CPF n.° 029406637-34

BANERJ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.
CARTA PATENTE N.° A-70/245 - C.G.C. N.° 34.037.085/0001-02

RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1980

ATIVO

Ci$
CIRCULANTE E REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO
Disponibilidades
Financiamentos,

Refinanciamentos e
Repasses  2.683.797.291,78

Créditos em Liquidação  16.799.815,25
(-) Receitas a Apropriar  (582.569.670,70)
(-) Provisão para

Devedores Duvidosos  (81.474.850,79)

Outros Créditos e Valores

Cr$

4.141.059,94

PERMANENTE
Investimentos

2.036.552.585,54

40.085.531,06

2.080.779.176,54

757.666,62

PASSIVO

Cr$
CIRCULANTE E EXIGÍVEL
A LONGO PRAZO
Títulos Cambiais  1.968.197.579,00
(-) Despesas a Apropriar  (336.163.520,12)
(-) Letras de Câmbto

Carteira  (20.625.589,41)

Recursos
Governamentais para
Repasses

Outros Recursos e Exigibilidades

Ci$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital e Reservas

TOTAL  2.081.536.843,16 TOTAL.

1.611.408.469,47

71.400.861,28
60.696.702,69

1.743.506.033,44

338.030.809,72

2.081.536.843,16

EXTRATO DA DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DO 2.° SEMESTRE DE 1980

Cr$
Receitas Operacionais 574.542.772,42
Despesas Operacionais (507.194.270,43)
Receitas não Operacionais 14.169.927,87
Despesas não Operacionais (1.691.859,07)
Resultado da Correção

Monetária: (55.669.079,61)
Resultado do Semestre antes

do Imposto de Renda 24.157.49,1,18
Provisão para Imposto de

Renda (7.169.353,41)
Gratif. aos Funcionários (Art.

32, II dos Est. Sociais) (4.000.000,00)

Lucro LíquidodoSemestre.... 12.988.137,77

Dividendo por Ação: CrS 0,10

Diretoria:
Diretor Presidente: Israel Klabin
Vice-Presidentes : Antonio Carlos Yazeji Cardoso

Matheus Schnaider
Nicola Pomo
Paulo Edmundo Sande e Oliveira
Pedro José da Matta Machado
Ronaldo do Valle Simões

Conselho Fiscal:
Flavio Gomes Gradim
Golbery do Couto e Silva Júnior
Marcos Gustavo Heusi Netto Paulo Sérgio Leitão Caldas

Téc. Cont. CRC-RJ n.° 37 026-9
CPF n.° 209684267-00

BANERJ SEGUROS S.A.
C.G.C. NP 30.140.222/0001-70

RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1980

ATIVO

CIRCULANTE
Disponívei
Títulos e Valores Mobiliários.
Outros Ativos Circulantes

REALIZAVEL A
LONGO PRAZO
Depósitos Especiais no IRB.
Outros

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado

CrS

132.350.256,36
257.295.347,83

49.220.021,26

19.387.471,89
1.984.119,50

1.880.797,32
297.891.857,58

CrS
PROVISÕES TÉCNICAS
Diversos

PASSIVO

Cr$

438.865.625,45 CIRCüLANTC
Débitos Operacionais....
Contas a Pagar
Depósitos de Terceiros.

64.761.930,66
38.718.069,39

2.250.868,80

21.371.591,39 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital e Reservas

TOTAL.

299.772.654,90

760.009.871,74 TOTAL.

CrS

164.840.710,75

105.730.868,85

489.438.292,14

760.009.871,74

EXTRATO DA DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 1960

Ci$
Receitas Operacionais  1.205.927.523,26
Despesas Operacionais (1.070.487.145,70)
Receitas não Operacionais  179.931.504,09
Despesas não Operacionais (153.381.446,70)
Resultado da Correção
Monetária  (82.609.537,42)

Provisão para imposto de
Renda  (13.095.714,51)

Gratif. aos Empregados (Art.
31. II dos Est. Sociais)  (3.300.000,00)

Lucro Líquido do Exercício  62.985.183.02

Dividendo por Ação: Cr$ 0,10

Diretoria:
Diretor-Presidente: Israel Klabin
Vice-Presidentes : Antonio Carlos Yazeji Cardoso

Pedro José da Matta Machado
Matheus Schnaider
Nicola Pomo
Paulo Edmundo Sande e Oliveira
Ronaldo do Valle Simões

Diretor:
José de Lima Fontes Romèro

Conselho Flscsl:
Flavio Gomes Gradim
Golbery do Couto e Silva Júnior
Marcos Gustavo Heusi Netto Sebastião José Ribeiro

CRC-005.165-7—Téc. Cont.
CPF N."005.029.527/68

Atuârio: MIBA - 186
Newton de Mágaihães
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Igreja apela à lealdade è

dirigentes advertem para
dificuldades na Polônia

Varsóvia — A Igreja Católica polonesa exor-
tou os fiéis a serem leais à pátria, segundo assina-
lou em sua homilia de final de ano, transmitida
pela rádio de Varsóvia, o Padre Jozef Fiszner. "As
fronteiras de nossa pátria são hoje as fronteiras de
nossa fidelidade", ressaltou o Padre, acrescentan-
do: "Só as expectativas criam esperanças. Quanto
maiores sejam as expectativas, maiores seráo as
esperanças."

As declarações de Fiszner foram precedidas
por advertências das autoridades de que a Polônia
terá de enfrentar um ano de dificuldades. O secre-
tário-geral do Partido Operário Unificado Polonês
(POIJP), comunista, Stanislaw Kania, afirmou que"o agravamento da situação ou o enfraquecimento
interno da Polônia" pode trazer "conseqüências
negativas" para toda a comunidade socialista.

JORNAL DO BRASIL ? sexto-feiro, 2/1/81 ? 1° Caderno -»
Tóquio/U PI

FIDELIDADE
Ao falar na quarta-feira pelatelevisão, o Presidente Henryk

Jablonskl disse que em 1981
poderão surgir novos conflitos
na sociedade polonesa. "Os In-

. teresses conflítlvos de meios,
classes e grupos sociais distln-
tos estão destinados a entrar
em choque em. seu transcurso
e se fazem mais aparentes na
medida em que a situação eco-
nômlca do pais se agrava", res-
saltou o Presidente."Despedlmo-nos de um ano
difícil e vital, para entrar num
ano carregado de ameaças e de
grandes esperanças", acres-
centou Jablonskl. Ele enfatl-
zou que a Polônia será fiel a
suas alianças e agradeceu aos
países do bloco oriental a aju-
da financeira e alimentícia em
1980. "Se não nos faltar calma
e ponderação, compreensão
mútua e respeito, se nossa im-
paciência não perturbar a paze a ordem, concretizaremos as
esperanças que nascem das
experiências de 1980", disse o
Presidente, o qual também
qualificou o acordo que pôsfim às greves de agosto de"uma vitória mútua do protes-to operário e das forças reno-
vadoras do Partido".

Por sua vez, o secretário-
geral Kania sublinhou a "pos-

tura construtiva" do Partido t
do Entado em relação a todos
os sindicatos—os novos, inde-
pendentes, e os antigos, dirigi-
dos pelo POUP. Advertiu, con-
tudo, que os operários devem
evitar uma cisão ideológica
dentro do movimento sindica-
lista. Para Kania, o sindicato
Independente Solidariedade é
uma organização que forma"uma parte importante da de-
mocracia socialista" e cuja voz"ouviremos com atenção".

O jornal do POUP, Trybuna
Ludu, divulgou uma otimista
mensagem de ano novo, assl-
nalando que o pais está come-
çando a resolver seus proble-mas, mas destacou que qual-
quer tentativa de enfraquecer
o Partido prejudicaria as pos-slbllldades de recuperação na-
cional.

O líder do movimeúto sindl-
cal independente polonês,Lech Walesa, visitará a França
em março, informou ontem em
Paris o dirigente sindical fran-
cês Edmond Maire, ao voltar
da Polônia. Maire, secretário-
geral da Confederaçôo France-
sa Democrática do Trabalho
(CFDT), a segunda mais im-
portante da França, disse queWalesa aceitou o convite paravisitar esse pais, chefiando
uma delegação de sindlcalls-
tas poloneses.

Tass denuncia ação

de "anti-socialistas"

The New York Times
Moscou — A agência de noti-

cias oficial soviética, Tass. afir-
mou que "forças anti-
socialistas" na Polônia estão
tentando transformar os novos
sindicatos em Oposição politi-ca, para assim conduzir o paisao caos.

Essa noticia, de quatro pará-
gratos, representou uma mu-
dança de tom de Moscou em
seus comentários sobre a si-
tuaçôo na Pplônla has últimas
semanas, emboraos supostos
esforços ocidentais para inte-
ferir no pais sejam àtacados
com vigor crescente na im-
prensa soviética.
TÁTICA SUBVERSIVA

Há uma semana, o Presiden;
te soviético Leonid Brejnev de;
clarou, ao receber o Ministro
do Exterior polonês, Jozef Czy-
rek, que tinha confiança na
capacidade do Partido Comu-
nista polonês de superar seus
problemas atuais.

Os sinais alternados de con-
fiança e alarma provenientesde Moscou desde o começo da
crise trabalhista polonesa são
interpretados pela maioria dos
diplomatas ocidentais como
uma tática deliberada do Kre-
mlin.

A finalidade, ao que se acre-
dita, é dar tempo aos lideres
poloneses para controlar o mo-
vimento sindical livre no pais,enquanto aplica pressão perió-

dica como advertência sobre
uma possível Intervenção mili-
tar caso o Partido Comunista
polonês ceda demais em sua
busca de paz no setor traba-
lhista.

Disse a Tass: "Informação
procedente de várias regiões
da Polônia comprova a conti-
nuada atividade de forças an-
ti-soclallstas que estão tentan-
do por todas as formas pertur-bar os esforços do Partido
Operário Unificado da Polônia
(comunista) é dos órgãos está-
tais que procuram normalizar
a situação.""Essas forças agem, em sua
maior parte, sob o disfarce de
slogans promovidos pelo sln-
dicato Solidariedade, lnstigan-
do a organização sindical a as-
sumir o papel de contrapeso
das autoridades oficiais e a se
tomar uma organização poli-tica."Agindo através de canais
da Solidariedade, círculos
opostos ao Partido Operário
Unificado da Polônia fazem
exigências provocativas ten-
dentes a causar novos desequi-
llbrios na economia polonesa e
aumentar as tensões no mer-
cado Interno.""Uma perturbação do ritmo
de trabalho agravaria a irregu-
laridade no fornecimento de
bens de consumo ao povo. For-
ças anti-socialistas procuramcriar o caos na economia, espe-
rando com isso alcançar seus
objetivos subversivos."

EUA prorrogam por mais

um ano embargo à venda

de cereais à URSS

Washington — O Governo dos Estados Unidos
ampliou por mais vim ano o embargo à venda de
cereais e outros produtos à União Soviética, im-
posto em 4 de janeiro de 1980 como represália à
intervenção militar no Afeganistão. O Presidente
eleito Ronald Reagan deverá decidir se mantém
ou não a medida durante seu Governo.

. Ao anunciar a prorrogação do embargo, a
Sécretaria de Imprnesa do Departamento de Co-
mércio justificou-a pela manutenção das forças
soviéticas no Afeganistão. A medida já era espera-
da, pois o Presidente Jimmy Carter defendeu-a
várias vezes, apesar das críticas de determinados
setores, de que a União Soviética não teve dificul-
dades em conseguir outros fornecedores.

EMBARGO
O embargo envolve cereais

destinados à fabricação de ra-
ções animais, outros produtosagrícolas, fosfatos para fertili-
zantes, equipamentos de ex-
ploraçáo de petróleo e gás e
peças para maquinaria em uso
na fábrica de caminhões do rio
Kama. A União Soviética ad-
quiriu, em 1980, apenas 8 mi-
lhões de toneladas de cerais
norte-americanos.

Há informações de que o em-
bargo será cancelado após a
posse de Reagan, {m 20 de
Janeiro, pois esta foi uma desuas promessas durante acampanha eleitoral, recente-
mente reiterada pelo Secretá-rio de Agricultura designado,
John Block.
DESARTICULAÇÃO

O Presidente do Afeganis-
tão. Babrak Karmal, afirmou
que seu Governo conseguiu
desarticular o poderoso movi-
mento rebelde que luta contra
# Bitervençáo soviética. Se-
botkio a agência UNI, da índia,
Karmal disse que seu regime
conseguiu "liquidar o grossodos rebeldes e o restante desa-
parecerá logo".

Segundo Karmal. seu Go-
verno foi estabelecido median-
te um processo revolucionário
e que dispõe de base legal e

constitucional. "Nenhum po-der sobre a terra poderá des-
trui-lo", declarou em entrevis-
ta à imprensa. Sobre a presen-
ça soviética, reiterou declara-
ções anteriores de que os sol-
dados só sairão quando- tive-
rem sido eliminadas as razões
de sua presença. Acusou os
Estados Unidos, China e Pa-
qulstão de imiscuirem-se nos
assuntos Internos do Afeganis-
tão, além de treinar e armar os
rebeldes.

Os três países vêm reiterada-
mente negando estas acusa-
ções: "As tropas soviéticas são
nossas forças de reserva con-
tra as potências estrangeiras
que têm seus olhos cobiçosos
em nossa pátria", afirmou o
Presidente afegão. '

Um diplomata ocidental dis-
se, em Nova Déli, que soldados
afegãos e soviéticos sofreram
fortes baixas durante os repa-
ros da estrada do Vale de-
Panjschir, que liga Charikar,
no Sudoeste do pais, à provin-cia de Damiyan, na fronteira
com a União Soviética, reduto
dos rebeldes muçulmanos."Apesar da operação contar
com forte proteção aérea e da.
artilharia, o conserto da estra-
da custou caro às forças sovié-
ticas e afegãs", disse o diplo-
mata, acrescentando que o Va-le de Panjschir deverá ser alvode um assalto aéreo nos próxi-mos dias.
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No jardim de sua residência oficial, pou-
co antes de uma entrevista em comemoração
ao primeiro dia do Ano-Novo, o Primeiro-
Ministro do Japão, Zenko Suzuki, surpreen-
deu os jornalistas quando, em resposta ao
pedido de que fizesse alguma coisa para a
foto, deu um vigoroso salto, comprovando
que, aos 69 anos, mantém hoa forma física.
Suzuki — praticante amador do kendo, uma
modalidade japonesa da esgrima — assumiu
interinamente a Chefia do Governo em julho
passado, após a morte do Premier Masayo-
shi Ohina, e foi eleito para o cargo em

novembro

Senghor renuncia à

Presidência e indicaV

sucessor no Senegal

Dakar — Como havia anunciado no inicio de dezem.-bro em entrevista a Le Monde, o Presidente do Senegal
Leopold Sedar Senghor, 74 anos, renunciou ao cargodepois de reeleger-se quatro vezes desde que o paistomou-se independente da França em 1960.

Seu sucessor é' o Primeiro-Ministro Abou Dlouf, 45
anos, que está no cargo desde 1970 e era considerado
herdeiro político de Senghor. A Constituição prevê asucessão automaticamente, o que foi feito com o Juramen-to de Diouf diante da Corte Suprema, órgão encarregadode oficializar a transferência e poder e diante do qualSenghor apresentou sua carta de renúncia. O novo Pri-melro-Mlnistro nomeado por Diouf é Habib Thiam, Presi-
dente da bancada do Partido Socialista (governlsta) noParlamento.

Justificatica
Senghor justificou sua renúncia pela necessidade de"passar a tocha aos Jovens", afirmando que a Idade oimpede de continuar trabalhando 10 horas diárias, inclu-slve sábados e domingos, como exige o cargo. Manifestou-se um defensor da alternância de Poder e Justificou sualonga permanência à frente do Governo senegalês pelosproblemas políticos que ameaçavam a estabilidade do

pais.
O ex-Presidente vai participar de uma conferênciacultural em Bangladesh e, depois de passar férias noMarrocos, vai instalar-se em sua casa à beira mar emDakar, onde se dedicará exclusivamente à ciência eliteratura. Acreditava-se que ele la manter a Secretaria-Oeral dõ Partido Socialista Senegalês mas ele decidiuabrir mão do cargo.
O quinto mandato de Senghor terminaria em 1983.Ele foi reeleito em 1978 quando o Senegal -teve sua

primeira eleição multipartldária após reformar políticapromovida por ele, abrindo mão do sistema unipartidário
para permitir a formação de outros três partidos, oDemocrata Senegalês (liberal-democrata), Independên-cia Africana (marxista-lenlnista) e o Movimento Republi-cano Senegalês (Conservador).

Seu prestigio poltico foi confirmado pelo resultado
das eleições que lhe deram a vitória com 74,5<7c dos votose a maioria na Assembléia Nacional (Parlamento) com 83das 100 cadeiras.

Poeta e filósofo, foi educado na França e começou a
projetar-se em 1935, aos 29 anos, quando era professor deletras em Tours e criou o termo negritude para definir aafirmação da personalidade cultural africana contra aassimilação da cultura ocidental.

, A poesia foi o primeiro veiculo que usou para dllUndlrsuas Idéias mas, a partir de 1945, começou sua militáncia
política ocupando os cargos de deputado representante
do Senegal na Assembléia francesa, Secretário de Estadodo Presidente do Conselho de Ministros, membro cônsul-tor do Conselho da Europa.

Rep resentação
Em abril de 1960 quando o Senegal tomou-se inde-

pendente elegeu-se Presidente, assumindo a contradição
de ser um intelectual à frente de um pais atrasado com959r de analfabetos. Apesar de instituir o sistema de voto
direto, Senghor não permitiu que nenhuma outra tendén-cia política tivesse representação legal, restrita a seuPartido Socialista de tendência social-democrata.

Apesar das dificuldades geradas pela grande influên-"cia de empresas estrangeiras na economia do pais, porproblemas nas safras e nos preços internacionais dos
principais produtos do Senegal — amendoim, algodão efosfato — Senghor conseguiu fazer de seu pais um exem-
pio para a África.
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Governo do Irã ameaça

julgar e executar reféns

Londres — O Irá ameaçou levar os reféns
norte-americanos a Julgamento por tribu-
nais religiosos e executá-los caso os Estados
Unidos náo cumpram as exigências parasua libertação. "O Inimigo deve saber quenão tem outra escolha senão aceitar asrnnrt)^A»«i iraniana»; n« vnrilapte» p rtwnn.
ras resultarão no Julgamento dos espiões"
disse ontem a rádio de Teerã.

O porta-voz do Departamento de Esta-
do. Jack Cannon, respondeu a ameaça:"Continuamos considerando o Irá total-
mente responsável pelo bem-estar e segu-
rança dos reféns". O Presidente Jimmy Car-
ter afirmou que a proposta do seu Governo,
entregue aos intermediários argelinos é "ra-
zoável". "Se for aceita, creio que será vanta-
Josa pára o Irá e certamente para os Estados
Unidos e os reféns", afirmou.

Manobra política
Sobre a oferta do principal negociador

Iraniano, Behzad Nabavi, de que o Irá acei-
taria uma contraproposta americana com
garantias que fossem aceitas pelos lnterme-
diários argelinos, Carter respondeu: "Qual-
quer previsão sobre uma reação favorável
por parte dos iranianos sempre resultou

equivocada. Mas espero que seguirão adian-
te e resolverão a questão".A rádio de Teerã, que transmitiu a amea-
ça do Governo iraniano, negou que o paisesteja enfrentando qualquer tipo de pres-são, econômica ou militar, por causa dos
reféns. "Afirmações nesse sentido não pas-sam de manoDra política dos Estactosurü-
dos, destinada a levar o regime do Irã auma-atitude mais conciliadora".

Desmentiu que o Governo iraniano este-
Ja interessado em acelerar as negociações,
acreditando que possa extrair mais conces-
sôes do Presidente Jimmy Carter do que do
eleito Ronald Reagan. "O Irá não está pre-
parado para qualquer abrandamento de sua
posição e não se desviará das posições ante-
riores", disse a rádio.

Os emissários argelinos partiram paraTeerã com a nova resposta dos Estados
Unidos, que consiste no depósito de 5 a 6
bilhões de dólares numa conta na Argélia
que seriam entregues ao Irã simultanea-
mente à libertação dos reféns. A quantiarepresenta, aproximadamente, o valor dos
bens iranianos congelados nos Estados Uni-
dos. Mas o Irá insiste que os Estados Unidos
depositem 24 bilhões de dólares como ga-rantla para assegurar a devolução de seus
bens.

Palme voltará ao Golfo Pérsico
NaçAes Unidas — Os Governos do Irá e

do Iraque concordaram em receber nova-
mente, em meados de Janeiro, o enviado
especial das Nações Unidas, Olof Palme,
para negociar % paz no Golfo Pérsico. Palme
esteve na região, em novembro, mantendo
contato com os dois Governos.

Apesar de ter declarado que conseguiu
um acordo de principio para a retirada dos
63 navios estrangeiros retidos, desde o inicio
da guerra, no rio Shar-Al-Arab, até agora
nenhuma embarcação conseguiu deixar a
área. É possível que o acordo seja efetivado
este mês.

Cúpula islâmica
O secre tário-geral da Conferência dos

Países Muçulmanos, Hablb Chatti, declarou

que a próxima reunião de cúpula islâmica,
programada para o dia 24 dè janeiro na
Arábia Saudita, tentará encontrar uma so-
luçâo para o conflito entre Irá e Iraque.

Em entrevista ao jornal especializado
Assarbah, Chatti disse que serão feitos "to-
dos os esforços para se chegar a uma solu-
çáo para esta imensa tragédia, ou no mini-
mo conseguir o Inicio de negociação entre os
dois países".

Segundo ele, os lideres da Conferência
que mantém contato com as duas partes em
guerra, não têm esperanças de que seus
esforços de conciliação tenham êxito antes
da próxima reunião de cúpula.

Reagan manterá política de Carter
Washington Star

Los Angeles — A crise dos reféns
será tratada de forma "continuada e
uniforme" quando o Poder passar do
Governo Carter para a Administração
Reagan, declarou terça-feira um im-
portante assessor do Presidente eleito.

Ao sair da residência de Reagan
em Pacific Palisades, o chefe do perío-
do de transição, Edwin Meese, disse
aos repórteres que o novo Presidente"desenvolverá" as ações do Presiden-
te Carter em sua tentativa de obter a
libertação dos 53 reféns norte-
americanos no Irá.

Palavras deliberadas
Messe também declarou que a cias-

siflcaçáo dos iranianos, por Reagan,
de "bárbaros" e "seqüestradores"fora
uma declaração deliberada e náo um
comentário irado de improviso. Com
respeito ás negociações, Meese disse:"Náo creio que se voltará á estaca
zero."

Se os reféns ainda continuarem de-
tidos em Teerã no dia da posse, é
provável que o nosso Governo prossi-
ga com as negociações para a sua
libertação do pontò em foram deixa-
dos pela Administração Carter.

— Só saberemos como agir confor-
me a situação na época (da posse). As
novas idéias, os novos pensamentos,

as novas ações, tudo dependerá das
circunstâncias de então — declarou
Meese.

O chefe do período de transição
confirmou que o quartel-general de
Reagan está sendo mantido a par de
todos os aspectos da crise dos reféns
pelo Governo Carter. "Recebemos re-
latórios diários", disse.

Acompanhado do futuro Secretário
da Defesa, Caspar Vteimberger, Meese
acrescentou, ao sair da casa do Presi-
dente eleito, que náo se surpreendera
com a reação irada de Teerã ás pala-
vras de Reagan, que classificou os
iranianos de "bárbaros" e "seqüestra-
dores". Meese explicou que as decla-
rações do Presidente eleito tinham si-
do deliberadas.

— Suas palavras foram proposi-
tais, à luz de tudo que havíamos con-
versado e de sua abordagem global do
problema — disse Meese. — Foram
cuidadosamente escolhidas e contra o
pano de fundo da situação.

Reagan pouco acrescentou sobre
as negociações iranianas quando saiu
de sua residência, terça-feira á tarde,
para cortar o cabelo e provar outra
vez a roupa que usará no dia da posse.—Já externei minha opinião e acho
que já se falou o suficiente a respeito.
Não quero me estender mais sõbre o
assunto.

Argentina tem 900 
presos

à disposição do Executivo

Buenos Aires — Na Argentina, 900
pessoas estão presas à disposição do
Poder Executivo e 300 delas não tem
processo aberto na justiça, segundo
uma importante fonte do Ministério
do Interior.

Esse número é bem diferente do
que existia nos primeiros meses de
1976 após o golpe de Estado quando
informes oficiais falavam em 5 mil 60
pessoas presas. A mesma fonte afir-
mou que nas últimas horas foram to-
madas algumas providências que per-
mitirão a vários detidos a opção de
abandonarem o pais.

Não foram revelados, no entanto, os
nomes das pessoas que poderão se
beneficiar da medida como aconteceu
das vezes anteriores. A última delas foi
a 22 de dezembro quando o Governo
anunciou a libertação de 41 pessoas,
entre elas o ex-Qovemador peronista
da Província de Mendoza, Alberto
Juan Martinez Baca, que estava em
prisão domiciliar desde 13 de maio de
76.

Sobre a situação da ex-Presidenta
Maria Esteia Martinez de Peron (Isa-
belità), a fonte reiterou que ela encon-
tra-se "à disposição da justiça" e des-
cartóu a possibilidade de um indulto,
o que só poderia acontecer se houves-
se sentença definitiva das quatro acu-
saçóes a que a viúva de Peron ainda
tem que responder.

A versão - do indulto foi cogitada

Eduardo van der Kooy
Esptcial poro o JB.

várias vezes nos últimos dias pelosdiferentes meios de comunicação e es-
te é o primeiro pronunciamento oficial
sobre o assunto. Os meios peronistas
consideram pouco provável que haja
qualquer novidade sobre a situação da
ex-Presidenta a curto prazo, levando-
se em conta que janeiro é um mês em
que o judiciário está em recesso na
Argentina.

Acredita-se, no entanto, que o Go-
verno panamenho continua realizando
ativas gestões para conseguir a liber-
dade de Isabelita, o que foi admitido
até pelo Presidente do Panamá, Aristi-
des Royo.

A fonte ministerial alegou que a
situação dos desaparecidos e a recla-
mação de suas famílias "preocupa o
Governo, mas qualquer decisão a res-
peito é de competência exclusiva da
Junta Militar".

Afirmou que náo existem dados no-
vos sobre o problema e que as conver-
sas com dirigentes politicos não pro-duziram idéias novas que pudessemser aproveitadas.

A fonte falou de um aspecto da
gestão do Presidente designado Gene-
ral Roberto Viola que assume o Poder
a 29 de março. Disse que o estatuto
dos Partidos políticos será aprovado
este ano mas ainda não foram finaliza-
das as normas que deverão servir de
base para a nova lei partidária.

El Salvador

quer apoio

do Exterior
El Salvador — Enquanto..

prosseguiam os choques entre ^
guerrilheiros e Forças Arma- r.e
das em todo o pais, o Presiden- u,
te da Junta de Governo José Hn
Napoleon Duarte anunciava *.>,
sua disposição de viajar a dl-
versos da América e Europ
para explicar as intenções de
seu Governo. Ele advertiu o
Presidente eleito dos EUA, Ro-
nald Reagan contra qualquerintervenção no pais que pode-
ria provocar a imposição de
um regime ditatorial.

Ana Maria, subcomandante
das Forças Populares de LI-
bertação Farabundo Marti
afirmou, em entrevista aos cor-
respondentes estrangeiros,
que a guerrilha está prestes a
lançar uma ofensiva estra té gi-
ca contra o Governo "mas só a
prática dirá se será a ofensiva
final ou se teremos que conti-
nuar a luta".

Ela explicou que ofensiva es-
tratégica significa uma série
de choques militares e politi-cos que desestabilizem o "lnl-
migo" de forma irreversível
ainda que não seja o momento
de derrotá-lo definitivamente.

Anunciou para os primeiros
dias deste mês uma ofensiva
diplomática a partir de um
pais estrangeiro contra a Jun-
ta que considera Isolada inter-
nacionalmente. "Está na hora
de convocar o povo para essu-
mir seu destino de naçáo livre
com a instauração de um Go-
vemo que reflita os anseios de
todos."

No primeiro dia do ano fo-
ram registrados ataques em
diversos pontos do pais, espe-
cialmente ao Norte onde exis-
tem informações de que conti-
nua intenso o choque na re-
giào de Chalatenango. Na re-
giáo de Aguilares, guerrilhei-
ros incendiaram uma planta-
çào de cana-de-açUcar de 50
hectares numa fazenda do Go-
verno.

Em San Salvador, cinco lo-
jas foram incendiadas de ma-
drugada enquanto um coman-
do rebelde atacava posto poli-
ciai em Huizucar, na periferia,
ferindo um guarda e um civil.
Em Santa Tecla, a 10 quilôme-
tros dá Capital, 45 presos poli-
ticos realizaram motim relvin-
dlcando melhores condições
carcerárias.

Washington

vendeu mais

armamento
Washington — Apesar dai

promessas do Presidente Jlm-
my Carter de conter a "difusão
quase desenfreada de armas
convencionais", as vendas
americanas alcançaram a cifra
recorde de 15 bilhões 800 mi-
lhões de dólares no ano fiscal
de 1980 que acabou a 30 de
setembro. Em 1977, quandoCarter anunciou seu plano, as
vendas totalizaram 8 bilhões
800 milhões de dólares.

Em 78, a Indústria bélica
americana faturou 11 bilhões
700 milhões de dólares e, em
79, 13 bilhões. Os principaisclientes no período foram Ará-
bla Saudita, Egito e Grã-
Bretanha. Riyad comprou 1 bi-
lhâo 900 milhões em 77 e 4
bilhões 500 milhões em 80. As
vendas para o Cairo foram de 1
bilhão 700 milhões em 77 e 2
bilhões 400 milhões em 80. A
Grã-Bretanha comprou mis-
seis Tridente que são lançados
de submarino para renovar
seu arsenal de armas nu-
cleares.
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Senghor, de 74 anos. passou o Poder
ao Primeiro-Ministro Diouf, de 45

JORNAL 
DO BRASIL

Chile tem

dificuldade

com RFA
Bonn — O Governo da Ale

manha Ocidental decidirá até
meados do mês que vem se
rescinde ou não contrato para
a venda de dois submarinos ao ""
Chile, em virtude das contro- '
vérsias surgidas dentro do v-
Partido Social Democrata pe- —~
10 fornecimento deste tipo de .,n
armamentos a um regime ml- „,.
litar.

O negócio foi considerado
por muitos parlamentares um"deslize politico" e náo falta-
ram as referências aos "assas-
sinios politicos e torturas" pra-ticados pelo regime chileno. 
Mas os defensores da venda
dos submarinos alegam que a
Alemanha vendeu, no ano pas-sado armas ao Irá, Nigéria, Is-
rael, Argentina e outros paísesonde existem graves tensões
polltico-mill tares.

Os sindicatos dos trabalha-
dores dos estaleiros de Klel
são favoráveis ao negócio e, há
alguns dias, fizeram greve de
advertência em defesa da
construção dos submarinos.
Os sindicatos enviaram tam-
bém carta ao Chanceler Hei-
mut Schmidt advertindo que.se o Governo suspender os
contratos, os estaleiros terão
que fechar parte de suas uni-
dades de produção dentro de
um ano e melo.

Os críticos da venda ba-
seiam sua posição numa lei
alemãocidental para o contro-
le das vendas de armas a zonas
em guerra ou em tensão politi-ca grave. Cabe ao Conselho de
Segurança Nacional Integrado
pelo chefe de Governo, e os
Ministros do Exterior, Defesa,
Finanças e Economia, deter-
minar que países se enqua-
dram nesta categoria.

O Chile mostrou-se surpreso
com a posição alemã e o sema-
nário Ecrilla ressaltou que ou-
tros países latino-americanos
encomendaram e receberam
submarinos semelhantes aos
comprados por seu Governo.
O consórcio Howaldtswerke-
Deutschelwerft AG. já vendeu
11 submarinos do tipo 209 ao
Peru. Argentina. Colômbia,
Venezuela e Equador. O Peru
recebeu ontem o terceiro de
um total de seis submarinos
adquiridos á Alemanha Oci-
dental. Os outros três serão
entregues até 1982.
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Pernambuco

quer plantar
borracha

Recife — A inclusão de
Pernambuco no Programa
Nacional da Borracha —
Probor-3 — cuja entrada
em vigor foi antecipada pe-lo Governo federal para ju-lho de 1981, está sendo ten-
tada pela Secretaria de
Agricultura do Estado jun-to à Superintendência da
Borracha, visando obter fi-
nanciamento de plantioscomerciais para campos
entre três a 30 hectares.

O presidente do IPA —
Instituto de Pesquisas
Agropecuárias, agrônomo
Diogenes Cabral do Vale,
diz que os experimentos
realizados indicam que a
seringueira tem comporta-
mento "extremamente sa-
tisfatório no Estado, poisalém do crescimento vigo-
roso, superando todas as
expectativas, o mal das fo-
lhas ainda não se manifes-
tou, o que sugere a ade-
quação da cultura às con-
dições ecológicas do Es-
tádo".
MÉDIO PRAZO

— Atualmente — escla-
rece o presidente do IPA—
contamos na unidade de
Itapirmea, no Município
de Ooiana, a 66 quilôme-tros da Capital pernambu-cana, çom um viveiro for-
mado em 1979, abrigando
mais de 40 mil mudas, queestão sendo enxertadas
com borbulhas adquiridas
na Companhia Firestone,
na Bahia. Foram alocados
recursos da ordem de Cr$ 4
milhões 500 mil para o tra-
balho. No entanto, como o
tempo mínimo para a im-
plantação da cultura é de
seis anos, estima-se uma
necessidade de recursos
para desenvolvimento do
projeto na ordem de Cr$ 78
milhões.

Outro convênio impor-
tante para o Projeto Serin-
gueira foi firmado entre a
Sudhevea e IPA, com o ob-
jetivo de testar a viabilida-
de econômica da haveicul-
tura em diferentes regiões
fisiográílcas do estado, ob-
servando o comportamen-
to dos clones testados es-
pecialmente quanto à pro-dutividade, desenvolvi-
mento, fenologia, incidèn-
cia de doenças e pragas,além de infundir tecnolo-
gia para implantação ra-
cional da seringueira.

No campo que o IPA es-
tá instalando em Bélém do
São Francisco, no sertão,
será estudado o comporta-
mento da seringueira sob
irrigação no semi-árido. Os
resultados desse experi-
mento poderá fazer com
que o Vale de São Francis-
co seja uma das regiões
mais promissoras para o
cultivo da seringueira —
isto a médio prazo — com
produções elevadíssimas,
da ordem de 3 toneladas
por hectare, superando as
melhores produtivldadesobtidas no mundo.

A administração da Su-
dhevea, inclusive, mantém
grande interesse em rela-
ção aos resultados experi-
mentais desse trabalho pe-la grande significação que
poderá ter para a econo-
mia do pais.

IBGM teme

evasão de

lapidários
São Paulo — A extinção,

a partir de ontem, da redu-
ção de 50% na alíquota do
Imposto de Circulação de
Mercadorias poderá provo-car uma evasão de lapidá-
rios e técnicos do setor de
jóias e pedras preciosas
para o exterior.

A preocupação foi mani-
festada pelo presidenteexecutivo do Instituto de
Gemas e Metais Preciosos
(IBGM), Hélio Brasil, para
quem poderá repetir-se
agora um fenômeno queocorreu na década de 1940,"quando o Governo brasi-
leiro taxou pesadamente o
setor, provocando a saída
para o exterior de mais de
150 lapidários de alto rii-
vel", que procuraram ins-
talar-se em países como Is-
rael e Bélgica, com "uma
política tributária madura,
estável e coerente com as
características do setor".

O presidente do IBGM,
entretanto, disse acreditar
na sensibilidade dos secre-
tários de Fazenda dos Es-
tados e no alto escalão do
Ministério da Fazenda, pa-ra que se encontre uma
solução tributária adequa-
da para o ramo, evitando-
se assim um retrocesso na
estruturação de um setor
integrado por aproxima-
damente 26 mil empresas,
em sua maioria pequenas e
micro, mas que podemcontribuir, considerável-
mente, para o ingresso de
divisas no país, através de
consórcios de exportação.

O Sr Hélio Brasil acres-
centou que durante a vi-
gència da Redução do
ICM, de 1975 a 1980, foram
conseguidos resultados
significativos no combate
à clandestinidade no setor,
comprovados por aumen-
tos de arrecadação de
ICM. IPI e de contribui-
ções previdenciárias.

Economia do Nordeste tem o

menor crescimento desde 49

Recife — "A política econômica
do Governo federal em relação ao
Nordeste tem-se manifestado, nos
últimos 30 anos, insuficiente e ins-

. tável. Ao mesmo tempo em que se
destina a cada nordestino a metade

te no resto do país, o Governo faz
oscilar os orçamentos dos fundos
destinados à região, impossibilitan-
do-os de apoiar continuadamente
seus programas prioritários".

O Secretário de Planejamento
de Pernambuco, Sr Jorge Cavai-
canti, fez essa declaração ao co-
mentar o fraco desempenho da eco-
nomia nordestina este ano, que al-
cançou o menor índice já registrado
desde 1949.

— A industrialização regional,
além de ter experimentado nos últi-
mos cinco anos um decréscimo de
seu crescimento setorial, teve redu-
zida repercurssão em termos de
desconcentraçáo da renda, capaci-
dade de propagação e geração de
empregos", afirmou Jorge Cavai-
canti.

Problemas
Entre 1960 e 1974, enquanto se

criavam no Brasil dois milhões de
empregos industriais diretos, a in-
dústria nordestina gerava apenas
100 mil, a custos elevados.

Para gerar um emprego indus-
trial gastava-se, entre 1960-65, Cr$
146 mil, cifra que aumentou paramais de meio milhão de cruzeiros

, entre 1971-1976.
O Sr Jorge Cavalcanti revela al-

de renda da região, causadas pelo
rápido processo de industrialização
nordestina, fundamentalmente in-
tensivo em capital e espacialmente
concentrado, que provocou profun-
das alterações na estrutura produ-
tiva da região.

O Nordeste detém hoje quase a
metade da probreza absoluta do
país e dois terços de sua pobrezarural, quase 66% da população nor-
destina ganha menos de dois salá-
rios mínimos e aproximadamente
um terço de sua força de trabalho
urbana se encontra em condições
de utilização permanente.

Além disso, enquanto o PIB
(Produto Interno Bruto) per capita
da Região Norte em 1979 era esti-
mado em 900 dólares, ou seja 51%
do brasileiro, o do Nordeste era o
menor do país, 700 dólares, equiva-
lente a 40% a do nacional, o do
Sudeste 2 mil 650 dólares, o do Sul 1
mil 720 dólares e o do Centro-Oeste
1 mil 100 dólares.

Em épocas de crise, como a

que estamos vivendo atualmente,
sempre ocorreu aumento na con-
centração espacial e setorial da ren-
da e da riqueza, penalizando as
regiões mais pobres — disse o Se-
cretário de Planejamento.

conta que, "como mo

Sul exporta

US$1 bilhão

em soja
Porto Alegre — Apesar de

não atingir as previsões fei-
tas no inicio da safra, de
uma exportação de 4 bilhões
de toneladas, as verbas ex-
ternas gaúchas de soja so-
marão 3 milhões 400 mil to-
neladas, com uma receita es-
timada em mais de 1 bilhão
de dólares, incluindo as ven-

canismo de redistribuiçào de renda,
a alta taxa de inflação transfere
para os assalariados, em termos de
perdas de rendas reais médias,
aquilo que outros (no caso os ára-
bes, o sistema financeiro e as recei-
tas tributárias) já ganharam.

O Sr Jorge Cavalcanti entende
que, para promover-o desenvolvi-
mento do Nordeste, é preciso con-
ter a inflação.

Como ela resulta de um cresci-
mento econômico anárquico, só po-der ser detida se reorientarmos esse
crescimento para que seja mais
constante e de resultados sociais
mais justos. Isso significa, em ter-
mos nacionais, a promoção de uma
política de estímulo ao desenvolvi-
mento do Nordeste subordinando a
liberdade de iniciativa do capital às
necessidades sociais, através de
medidas de .caráter democrático,
envolvendo á participação direta
dos interessados, não apenas na
sua formulação, mas sobretudo na
sua implementação.

Economia cresceu 3% no Ceará
Fortaleza — A economia do Cea-

rá, apesar de dois anos consecuti-
vos de seca, cresceu 3% em 1980,1%
a menos do que a estimativa pára o
crescimento do Nordeste como um
todo, segundo revelou ontem o Se-
cretário de Planejamento do Esta-
do, Luiz de Gonzaga Mota.

Ele informou que, durante o ano
passado, o Governo cearense invés-
tiu, em diferentes projetos, o equi-
valente a Cr$ 8 bilhões, dos quais
Cr$ 2 bilhões 600 milhões a fundo
perdido. O restante foi obtido atra-
vés de empréstimos internos e ex-
ternos. Somando-se as transferén-
cias do Governo federal, os recursos

que o Estado investiu em 80 supera-
ram ps Cr$ 10 bilhões.— Se chover, se o inverno for
regular, o Ceará baterá todos os
recordes de produção'agrícola e in-
dustrial de toda a sua história",
assegurou o Secretário, que indicou
como metas principais para este
ano a implantação do Prominas —
um programa para incentivar o
aproveitamento do potencial mine-
ral cearense, o início efetivo do"Projeto Ceará", para o qual já fo-
ram liberados pelo Ministério do
Interior Cr$ 240 milhões, e a conso-
lidação do ni Pólo Industrial do
Nordeste, em implantação na re-
gláo metropolitana desta Capital.

No ano passado, o setor agrícola
cearense apresentou — por causa
da seca — um crescimento negati-
vo, mas o setor industrial experi-
mentou um incremento extraordi-
nário, o mesmo acontecendo com o
de serviços, principalmente o de
exportações, que cresceu mais de
10% em relação a 1979. Por isso, a
economia do Ceará experimentou— áo contrário do que se previa —
um incremento de 3%.—Temos tudo para dar um salto
gigantesco em 81. Basta, apenas,
que a chuva volte a cair. E nem
precisa vir um inverno forte, mas
um período de chuvas regular", pe-diu o Secretário de Planejamento.

Bahia ajuda pequena empresa
Salvador — O Banco de Desen-

volvimento da Bahia colocou em
funcionamento o comitê de investi-
mentos do Fundo de Insumos Bási-
cos (FIB), criado recentemente
através do convênio Fibase/Propai-
Desenbanco, para dar apoio sob
forma de participação acionária
aos projetos das pequenas e médias
empresas privadas no setor de insu-
mos básicos.

O presidente do Desenbanco,
Jorge Lins Freire, revelou que o
comitê terá como finalidade enqua-
drar as cartas-consultas das empre-
sas pleiteantes a participação aclo-

nária, e aprovar os respectivos pro-
jetos de implantação ou ampliação,
além de sugerir a contratação da
operação pela Propar e Fibase até o
limite de Cr$ 35 milhões, nesta pri-
meira fase.

O apoio financeiro do FIB pode-rá ser obtido por projetos de im-
plantação, ampliação, moderniza-
ção, relocalização e absorção de
tecnologia, com prioridade paraaqueles que utilizarem fontes alter-
nativas de energia. Nas áreas de
insumos básicos, o convênio discri-
mina a metalurgia, fertilizantes, de-
fensivos agrícolas, química e petro-

química, cimento, papel e célulose,
fontes energéticas alternativas e
tecnologia dos setores relacio-
nados.

Para o presidente do Desenban-
co, "são numerosas e diversificadas
as oportunidades que se oferecem
nos termos do convênio, dentro do
quadro atual da industriallíaiçáo
baiana". Como exemplo enquadrá-
vel nas disposições do convênio,
citou a fábrica de produtos extru-
dados de cobre, cujo perfil a Propar
apresentou recentemente ao em-
presariado baiano, além dos proje-tos de química fina.
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Eduardo Martinolli disse que a campanha do Liptol duplicou suas vendas

Shulton 
fará 

campanhas

para 
mercados regionais

Apesar de já controlar metade do mercado de
distribuição de produtos de limpeza do lar — o quecorresponde em valor a 30 milhões de dólares no
varejo, a Shulton do Brasil está-se preparando paratornar mais agressiva sua estratégia de marketing,
que terá por base campanhas regionais. Esta políü-ca parte do princípio de que o Brasil é um país quecomporta vários outros, com diferentes comporta-
mentos.

Distribuidora do Pinho Sol — o carro-chefe dos
seus negócios — Limão Sol, Liptol, Fúria, Carícia e,
mais recentemente, do Econo-Pinho, a Shulton —
segundo seu diretor-presidente, Eduardo Martinolli,
pretende com isso tirar o máximo possível de cada
região brasileira. E, também, tornar mais regular a
comercialização dos produtos menos tradicionais
que o Pinho, já sacramentada nos seus 21 anos de
existência.

Constatações
Na prática, a empresa já vem, há dois anos —

mas não de forma intensa, adotando campanhas
regionais. Este trabalho resultou de algumas rea-
çõés dos consumidores — conforme Martinolli —"normais em todo o planeta". No Nordeste do país— exemplificou ele — os desinfetantes com maior
fragrãncia são mais comercializados do que no Sul.
E isto è explicado pelo fato de possuir um clima
quente, que exige uso mais intensivo de produtosaromáticos.

Da sua linha de produtos, o detergente Fúria —
preparado a base de amoníaco — não vende nada no
Nordeste. Tem, porém, uma melhor penetração no
Sul do país, onde aqueles mais aromáticos partici-
pam com um percentual menos reduzido. No Rio
Grande do Sul. por exemplo, a venda de desinfetan-
tes corresponde a 7% do total do mercado, um
volume muito pequeno para Martinolli.

Seguindo estas tendências, é que a Shulton
procurará dirigir suas campanhas promocionais.Não adianta — disse Martinolli — fazer promoções

casadas no Nordeste lançando o Fúria de embala-
gem média ou grande. O ideal é vender o pequenocom o Pinho Sol médio. Os preços, segundo ele, náo
influem tanto neste processo, pois são os própriosvarejistas que o determinam em função da concor-
rência de cada região.

Neste qúadro, o Estado de São Paulo revela-se
como um mercado com características especiais,
pois de uma maneira geral todos os produtos sãobem aceitos, o que é justificado náo só pela maior
concentração populacional, como também pelo me-
lhor poder aquisitivo. Lá, a Shulton detém 46% das
vendas no varejo, enquanto nas demais regiões sua
posição está assim distribuída: Norte e Nordeste —
20%; centro (Minas Gerais, Espirito Santo, Brasília'
e Periferia do Grande Rio) 13% ; Gíande Rio —10%;
e Sul — 11%.

Prêmio

A Shulton do Brasil — revendedora da Cyana-
mid Química do Brasil, a fabricante dos produtos—recebeu recentemente o prêmio de marketing da
Associação Brasileira de Marketing (ABM) pelarecuperação das vendas do Liptol, lançado no mer-
cado em 1976, mas sem sucesso até há pouco tempo.
Segundo revelou Martinolli, foi um produto que
apresentou todos os problemas e a solução foi tirá-
lo das prateleiras e relançá-lo posteriormente.

A composição química da Liptol—contou ele—
foi mal formulada e ele também não apresentava
uma boa fragrãncia. Foi necessário modificá-lo to-
talmente, inclusive, no rótulo. Fez-se, também, uma
campanha publicitária na televisão, segundo Marti-
nolli, muito criativa. A dona-de-casa abria o produ-to, cheirava-o e seus cabelos esvoaçavam, um recur-
so para mostrar que seu cheiro era bom.

Com isso, depois de praticamente três anos de
insucesso, o Liptol teve suas vendas redobradas em
período de um ano, e sua participação no mercado
passou — em valor e litragem — de 2,5% para 4,5%.

Transrol 
pede apoio

para viabilizar

sistema ro-ro
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aas ae tarelo, ôlèo e grãos.O principal fator que in-
fluiu no desempenho de ex-
portações abaixo da expec-
tativa foi o atraso na comer-
cialização gaúcha deste ano,
provocado por uma política
governamental considerada
pelos industriais como equi-
vocada e injusta. Para 1981,
a indústria de soja aguarda
uma política definida e queanteceda a colheita, favore-
ça as exportações e libere os
preços no mercado interno.

O confisco imposto no fi-
nal de 1979, o tabelamento
do óleo de soja e farelo, en-
quanto que os preços dos
insumos eram livres; o con-
tingenciamento imposto pe-la Cacex, que determinou
que para cada quantidadeexportada, deveria haver
um volume correspondente
no mercado interno — estes
foram os fatores decisivos
para o fraco desempenho
das exportações e que rece-
beram as maiores criticas
dos industriais gaúchos.Um fator positivo ocorrido
neste ano foi o pleno füncío-
namento do parque indus-
trial que esmagou cerca de 4
milhões de toneladas de
grãos até o final de novem-
bro, com um estoque de 1
milhão de toneladas ainda a
ser processado, segundo o
Sindicato das Indústrias do
Rio Grande do Sul. Com ls-
so, a ociosidade do parquefabril, que em média é de
50% durante o ano, foi redu-
zida em fUnçào da grandeoferta de grãos neste ano. A
safra gaúcha, já totalmente
colhida, foi de 5 milhões 700
mil toneladas. Em contra-
partida a capacidade insta-
lada nas indústrias é de 9
milhões 500 mil toneladas,
mas a boa safra deste ano
possibilitou o funcionamen-
to das indústrias até o final
do ano, sem que tivessem de
paralisar suas atividades
por falta de matéria-prima,
como ocorreu em anos ante-
riores.

Além da oferta de grãos da
safra gaúcha,, algumas in-
dústrias importaram porconta própria cerca de 200
mil toneladas de grãos para
garantirem com esse supri-
mento adicional, um füncío-
namento até o início da co-
lheita da nova safra, em
março de 81. As expectati-
vas para a safra nova sáo
muito boas, segundo a Se-
cretaria da Agricultura e
cooperativas do Interior do
Estado.A área deverá reduzir um
pouco este ano, visto quemuitos produtores estáo cul-
tivando parte de suas áreas
com milho e feijão. Mas mes-
mo reduzindo 100 mil hecta-
res, como está previsto, a
área de 3 milhões 800 mil
hectares, será suficiente pa-.ra produzir quase 6 milhões
de toneladas em 81,'a persis-tirem as boas condições cli-
máticas ocorridas em de-
zembro: com chuvas regula-.
res e tempo seco. Neste rit-
mo, a produtividade deverá
elevar-se para 1 mil 600
kg/dia.

Para 81, os industriais
aguardam do Governo uma
definição bastante antecipa-
da da política, da soja. Eles
querem além da liberação
do preço do óleo de soja no
mercado Interno, uma politi-ca de exportações que esti-
mule as vendas, sem penali-zar os exportadores como
ocorreu em 80, quando o Go-
verno definiu cotas e contin-
genciamentos às exporta-
ções.Os industriais lembram
que ao impor cotas para o
mercado interno, o Governo
provocou a colocação de
quantidades de óleo de soja
mais do que suficientes parao atendimento da demanda,
aviltando os preços. En-
quanto isso, os preços no
mercado, externo depois de
registrarem elevações, bal-
xaram, e os exportadores
perderam boas oportunida-
des de exportar enquanto
eles estavam em alta. <

Algumas decisões de ca-
ráter administrativo nos
portos e outras medidas de
apoio financeiro para a
construção das embarca-
ções viabilizaram mais ra-
pidamente o sistema inter-
modal Roll-on/Roll-off na
cabotagem doméstica, diz
o diretor de tráfego da
Transrol Navegação 81 A.
Cláudio Duarte Pereira,
para quem este sistema de
transporte atende às ne-
cessidades brasileiras de
economia de combustível.

Entre estas medidas, o
técnico sugere a delimita-
ção de pátios exclusivos
contíguos aos cais nos por-
tos com prioridade para

atracação dos navios Ro-
Ro e a utilização de pes-
soai próprio dos armado-
res para a operação dos
equipamentos a bordo dos
navios, uma vez que, fre-
quencemente, operários
estivadores náo qualifica-
dos reduzem o nível da
produtividade das opera-
ções de carga e descarga.

Além disto, o diretor da
Transrol recomenda que
sejam dados incentivos fis-
cais e apoios financeiros ao
sistema Ro-Ro, uma vez
que este só poderá compe-
tir com o transporte rodo-
viário, se conseguir reduzir
os seus fretes, para fazer o
usuário optar pelo novo
sistema.
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Caneco encerrou o ano

entregando graneleiro
Com a entrega do grane-

leiro Zuleika Borges à Cia.
Brasileira de Transportes
de Granéis, o Estaleiro Ca-
neco encerrou o ano de
1980 com um total de nove
navios entregues e cinco
lançados ao mar, o que sig-
nlflca, em média, um navio
a cada 28 dias úteis. Den-
tro do 2o Plano de Constru-
ção Naval, o Caneco já en-
tregou 22 navios (506 mil
tpb) e lançou 25 (599 mil
tpb).

O Zuleika Borges tem
capacidade de 39 mil tpb,
comprimento total de
200,90m, boca moldada de
27,20m e calado de 10,35m
e velocidade de 15,2 nós. É
o segundo de uma série de
quatro graneleiros enco-
mendados Pela Cia Brasi-
leira de Transportes de
Granéis ao Estaleiro Cane-
co, e foi construído com o
apoio financeiro da Su-
namam.
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McCORMACK

CHEGADAS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO
MORMACGIEN (Datcarraga/Carraga) Dazambro 31
MORMACDRACO (Carrega) Janeiro 22
MORMACDAWN (Datcarraga/Carraga) Favarairo 03
MORMACARGO (Carraga) Favarairo 16
MORMACGLEN (Daicarraga/Corraga) Favarairo 17
MORMACRIGH (Carraga) Março 01

Jackionvilla — Charlaston — Savannah — Botton
Naw York — Norfolk — Philadalphia — Baltlmora
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FROTA OCEÂNICA BRASILEIRA S.A.

Serviço regular de carga enlre BRASIL e JAPÀO via
AFRICA 00 SUL. SINGAPURA. FILIPINAS e HONG KONG
Aceitamos cargas para outros portos com transbordo.

Carregando no Rio cerca de.

FROTAMANILA

Descarregando no Rio cerca de;

FROTAMANILA

!
15 de Janeiro 
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14 de Janeiro 4

íAGENTE: A
EXPRESSO MERCANTIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTOA. fRio: Av. Rio Branco. 25 - 2.: andar - Tel.: 233-8772

Telex: 2123416 EXME BR
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SERVIÇO EXPRESSO

Saída* o ara COSTA LESTE OOS ESTADOS
UNIDOS OA AMERICA.

MINERVA PARANAGUÁ 100181 110181SANTOS 12 0181 1Í0181" RIO 15.01 81 15 0181Boston. New YorkFILON SANTOS 1401.81 1601 81PARANAGUÁ 17 01 81 17 01 81RIO 180181 1901 81N Yorlc. Philadelohia. Baltimore. NorfolkCAIÇARA SANTOS 23 0181 25 01 81PARANAGUA 26 0181 26.0181RIO 27 01 81 28.01 81Jacksonviilè. N York. Philadeiphia, Baltirnore. Norfolk.Savannah.OUVIA SANTOS 08 02 81 10 02 81PARANAGUA 11 02 81 1102.81RIO 120281 130281N York. Philadeiphia. Baltimore. Norfolk

Chegadas da PORTOS OA COSTA LESTE OOS t
ESTADOS UNIDOS OA AMEHICA .

FILON RIO 110181 120181 *
SANTOS 13 01 81 16 01 81 *

i "Ul"
OLIVIA RIO 3101.81 02 02 81 ISANTOS 030281 080281 •

A -titZEUS RIO 080281 100281 ZSANTOS 1102 81 16 02 81 J

£
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— SERVIÇO EXPRESSO BRASIL/CANADÁ e CANADÁ/BRASIL DIRETO

MINERVA

MontrealAMALIA

Montreal

PARANAGUÁSANTOSRIO
PARANAGUÁSANTOSRIO

1001 811201 811501 81
13 02 8114 02 8117 02 81

11 01 8114.01 81.1501 81
13 02 8116 02 81170281

DIANA RIOSANTOS 120131 14 01150181 1901

AMALIA RIO
SANTOS 25 01 81 27 0128 0181 03 02

coww a hak^ç4omm*tima

riÉTuÂUKSedr Mantut: Rua Guilherme Moreira. 377 - Tel.234-3881 - R de Janetro: Oepirtfmenío de Angarie-çâo de Carga - Av Prn Vargas. 482. aalaa 305/306Ta* 2e3.UU IPABX) - End Tateg Nemmano

Sáo Paulo: Filial - Av. Paulista. 1499 - Conj. 1306/1309 - Tal : 384 SOU (PABX) - Santoj: Filial - RuaAugualo Severo, 13 - 2." andar - Tel 32-7211 (PBX)- EU A.: Escritório próprio em Nova York - NelumarLmea - 67. Bfoad Slrael - 26th Floor. New York ¦ NY ¦Aflante Garal no CanadA: Navigation Netumar Uee-Ltd. Suite 1650. 1200 UcutH Ccllege Avenué Mori-traal - Quebec H3B4GY7 - Canada
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Cartas patentes
Com a compra do Banco Expansão

pela Savena, restam duas cartas paten-tes com possibilidades de venda em SãoPaulo: do Banco Regional, do GrupoChalam e do Banco Comércio do Rio deJaneiro, com uma filial.O Banco do Comércio do Rio deJaneiro não teve a venda concluída
para afamüia Chammas, e agora estálivre para negociação com outro grupo.O Banco Regional, que sofreu interven-
ção do Banco Central, também tem inte-ressados.

Uma organização interessada nacompra de um banco comercial é oValbrás (área financeira do Grupo
Sharp), que em 1980 comprou uma segu-radora e, segundo o seu presidente, SrMathias Machline, está faltando apenasum banco comercial.

Quanto às distribuidoras e correto-ras que sofreram intervenção do BancoCentral, há pouco futuro para elas, de-vendo ser liquidadas extrajudicialmen-
te mesmo. São os casos da Tieppo, Mui-tival, Eugênio e Enrique.
Limitação

A limitação do crédito em 45% em
1980 acabou por fechar os bancos co-
merciais para os empréstimos ao finalde dezembro. Aos empresários indus-
triais os bancos comerciais ofereciam
seus bancos de investimentos para os
empréstimos, à razão de 12% ao mês,
uma das taxas mais altas do mercado.
Análise suíça

Uma análise da economia mundial
feita pela União de Bancos da Suíça
(UBS) salienta que "a recessão, ou vir-
tual estagnação, podem ser esperadas
nos países mais industrializados nos
primeiros meses de 81". Diz também quea inflação deverá declinar nos Estados
Unidos e na Inglaterra, e que no segun-
do semestre estas duas nações terão
uma economia mais forte. A precondi-
çâo para que isso ocorra é que a guerraentre o Irã e o Iraque não se alastre
para outros países, e principalmente

?\ue 
o Estreito de Hormuz continue aber-

o para permitir a livre exportação de
petróleo do Golfo.

As previsões para a Suíça são boas
e o último boletim da UBS salienta que o
produto nacional bruto do país cresceu,
em 1980, cerca de 3%, e há boas perspec-tivas para o primeiro semestre de 1981
em termos de continuidade de cresci-
mento econômico.
Crescimento

A indústria automobilística, quefe-chou o ano comum crescimento de 40%
TUts exportações, já tem como previsão,
para 1981, nova evolução, em torno de
40%.

A indústria contará já nó primeirosemestre com novos produtos de expor-
tação: caminhões leves da Volkswagen;
motores àiesel para exportação, tam-
bém da Volkswagen; motores multi-
combustíveis da General Motors (serão200 mil anuais a partir de 1981); e o
Corcel II, que está ganhando preferên-cias no mercado latino-americano.
Retorno

As indústrias automobilísticas da
região do ABC — Volkswagen, Chrysler
e General Motors—reiniciam suas ativi-
dades, na próxima segunda-feira, dia 5.
Após a paralisação de final de ano, são
mais de 60 mil trabalhadores voltando à
produção.
Reação importante

Com a reabertura das financeiras,em 5 de janeiro, também estará reaberto
o financiamento para eletrodomésticos
e automóveis. Em uma semana se sabe-
rá se o mercado da indústria automobi-
lística reagirá ou não. No final de ano
náo havia financiamento e uma quedade vendas era natural. Janeiro é um
més-teste para as vendas de produtosindustrializados que necessitam de fi-nanciamentos.
Redução das importações

A Cacex só entregou à FIESP uma
via do documento em que analisa nor-
mas para importação em 1981. O do-
cumento já passou por várias reuniões,
e os empresários deverão submeter à
Cacex, uma série de matérias-primas
que consideram essenciais em termos de
importação em 81. A Cacex analisará
caso por caso, e há um entendimento
antecipado: não haverá a operação-
tartaruga, isto é, a Cacex não vai segu-
rar guias de importação. Isso foi anun-
ciado aos empresários paulistas por di-
rigentes daquele órgão do Banco do
Brasil.
Discussão

Uma grande discussão está-se tra-
vando nos bastidores entre produtoresde motores diesel e o Governo, que dese-
ja limitar a produção desse tipo de
motor até 5,9 toneladas e, com isso,
incentivar a fabricação de motores a
gasolina. A discussão está brava.

Um dos prejudicados no caso seria
a Volkswagen que deverá lançar em
março próximo a Kombi diesel no mer-
cado interno.
Carvão sem subsídio

O BNDE vai alocar Cr$ 7 bilhões em
81 para apoiar a pesquisa, extração,
transporte e gaseificação do carvão no
país. Os recursos destinados ao carvão
não terão qualquer subsídio, apenas
vantagens de carência e amortização
diferenciados de outras linhas do ban-
co.

ssssrsssBBÊÊÊwmmmmmàmwmmmmmmmmm

Volkswagen eleva preço de
carro no próximo dia nove

São Paulo — A Volkswa-
gen do Brasil será a pri-
meira indústria automobi-
lística a reajustar os pre-
ços de seus veículos em

, 1981. A partir do próximo
dia 9, a montadora elevará
os automóveis a gasolina
em 11,0% e os movidos a
álcool em 16,5%. No último
dia 22 de dezembro de
1980, ela já havia aumenta-
do seus preços, em média,
em 12,5%.

Esse aumento, que vigo-
rara a partir da próxima
sexta-feira, foi anunciado
pela Volkswagen no últi-
mo dia 15 de dezembro,
quando a empresa divul-
gou, então, suas novas ta-
belas de preços. As demais
empresas do setor automo-
bilistico também deverão

aumentar seus preços este
mès, mas não confirmaram
oficialmente de quanto se-
rào os reajustes, nem a da-
ta de urgência.

A partir da próxima sex-
ta-feira, estes serão os no-
vos preços dos veículos
Volkswagen, já com o dife-
rencial entre os automo-
veis a gasolina e a álcool.

Sedon 1.300 311 m|| 517 582 mil 301
S«don 1.300 334 mil 022 302 m,l 095
S«don 1.600 312 m,l 334
Bro.ília 2 porto. 375 mil 495 339 mil 603
Brasilia 4 porto» 379 mil 204 342 mil 975
VW Col 3B9 mil 60B 352 mil 45B
VW Gol 424 mil 753 384 mil 357
Vo,i°n' 401 mil 773
Polia! Surf 484 mil 843 438 mil 501
Possol LS 2 poitoi 502 mil 524 466 m,l 837
Poiwt IS 3 porto» 553 mil 720 496 mil 80O
Poiioi IS 4 porto» 536 mil 660 483 mil 229
Poíiot ISE 3 po«o» 624 mil 735 562 mil 769
Kombi Standard J36 mil 649
Kombi luxo 4 porta» 487 mil 510
Kombi Furgão 

'. ¦¦ 379 mi| )66
Pick up com caíomba 4I8 mil 103

Fiat acha que 81 será um bom ano
Belo Horizonte — O presi-dente da Fiat Automóveis, Sr

Miguel Augusto Gonçalves de
Souza, mostrou-se ontem oti-
mista em relação, à perfor-
mance de sua empresa em
1981 quando, disse, deverão
ser fabricados e vendidos os
194 mil 900 automóveis previs-tos pelo plano dscenal. Deste
total, ele acredita que 80 mil
serão com motor a álcool.

Assinalou que, ao lado de
outros concorrentes, a Fiat le-
va a vantagem de ter uma rede
comercial em formação e ob-
servou que, durante o ano, se-
ráo abertas entre 30 e 40 novas
concessionárias.

Produzimos ainda um carro
a álcool de excelente qualida-de. Contamos, a qualquereventualidade, com a válvula
de exportação e, além de tudo,
a performance do carro Fiat é
de grande influência para a
escolha do consumidor.

LUCRO EM 82

O Sr Miguel Augusto Gon-
çalves voltou a frisar que con-
sidera impossível uma quedanos preços dos veículos duran-
te 1981,' "por causa dos altos
Índices Inflacionários que mel-
dem sobre os custos". Infor-
mou que, de um total de pro-dução prevista para 144 mil
automóveis em 1980, a fábrica
conseguiu chegar a 170 mil
unidades.

Afirmou que a empresa atin-
gira seu ponto de equilíbrio no
segundo semestre de 1981 pa-
ra, no próximo ano, obter lu-
cros no exercício. Ressaltou
que a indústria brasileira, de
modo geraljá tem uma escala
de produção que lhe garante
uma boa produtividade.— Apesar da conjuntura difi-
cil, considero bom o cresci-
mento do setor no Brasil em

1980. Com a produção de cerca
de 1 milhão 150 mil automo-
veis, ficamos com o sétimo lu-
gar entre os maiores fabrican-
tes do mundo, superando a Es-
panha, por exemplo. Este ano
deveremos aumentar em 2% e
o mercado será altamente

Arquivo
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Miguel Gonçalves

competitivo, com ênfase parao álcool e as exportações.
O presidente da Fiat Auto-

móveis garantiu que a empre-
/sa tem condições de produzir
um carro de menor potência(890 cllindradas) e voltou a de-
fender que o Govemo federal
adote alíquotas diferenciadas
de IPI (Imposto Sobre Produ-
tos Industrializados) para os
carros de menor potência e
menor consumo. Náo quis pre-ver demissões no setor, mas
afirmou que a Fiat não despe-
dirá, "sendo mais provável quefaçamos pequenas admissões
no ano". Hoje, a empresa con-
ta com perto de 11 mil empre-
gados.

Considerou normal o sacrifi-
cio imposto ao setor pelas últi-
mas medidas econômicas e ne-
gou, de maneira categórica, in-
formações divulgadas em Belo
Horizonte sobre uma possível
venda de ações da empresa a
outros grupos do setor auto-
mobilístico.

.Ford adverte para
defeito em veículo

Washington — O consórcio norte-americano
Ford foi obrigado a alertar proprietários de quase
23 milhões de veículos Ford de que a mudança de
marcha automática está defeituosa e de que pode
engatar na marcha-a-ré de repente. Segundo o
Departamento de Tráfego, esta medida ainda é
melhor do que a retirada dos veículos em questão
do mercado.

A Ford avisará seus clientes de que, antes de
sair do seu carro, deixem a marcha no ponto-
morto, puxem o freio de máo e tirem a chave de
ignição. Várias vezes já aconteceu que um veículo
Ford engatou sozinho na ré, o que já tem levado a
pequenos acidentes.

0 BANCO DO BRASIL S.A.
C.G.C. 00.000.000/0001-91

80/07

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA OO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
BANCODOBRASILS.A..REALIZADAEM28.10.80

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de rfiil novecentos e oitenta, às dezes-
sete horas, sob a presidência do Dr. Oswaldo Roberto Colln, reuniuseoConselhode Adminis-
tração, encontrando-se presentes os demais Conselheiros, Drs. Anoelo Calmon de Sá Cario-
man da Silva Oliveira, Carlos Geraldo Langoni, Carlos José Muniz, Cid Heráclito de Queiroz
Eduardo de Castro Neiva, Luiz de Moraes Barros e Nestor Josl, e, na secretaria dos trabalhos
oChefedoGabineledaPresidència.Sr. DulIeKrauIz Carneiro.

Aberta a reunião, foram apreciados os assuntos trazidos pelo Sr. Presidente, sobre
osquaisoConselhode Administração assim decidiu:

¦ 
) 

'

a) aprovar a criação de dependências do Banco no exterior, sendo: em Dacar (Sene-
gal), criação de Escritório de Representação, (icando desde jà autorizada a sua
oportuna transformação em agência; em Lomè(Togo), criação de Escritório de Re-
presentaçâo; em Oslo (Noruega), criação de Escritório de Representação, ao invés
daagêncla criada pelo Conselho de Administração, em 15.678; e em Victoria (HongKong), criação de Escritório de Representação, ao invés da agência criada peloConselho de Administração, em 5.9.78;

b) consoante o disposto na alinea "b" do § 3? do art. 5? dos Estatutos, elevar, para3.000 MVR. o teto destinado à utilização de Nota de Crédito Rural em operações
de custeio: e

c) homologar decisão da Diretoria, de 28.10.80, relacionada com a participação acio-
nária do Banco no aumento de capital da Compagnie Árabe et Internationale dln-
vestissement-CAII.

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu porencerradaa reunião, da qual euass.) Dulfe Kraulz Carneiro. Chefe do Gabinete da Presidência, mandei lavrar esta ATA que vai
assinada peloSr. Presidente e pelos demais Conselheiros.

ASS.:) Oswaldo Roberto Colin
Ângelo Calmon de Sá V
Carloman da Silva Oliveira
Carlos Geraldo Langoni
Carlos José Muniz
Cid Heráclito de Queiroz
Eduardo de Castro Neiva
Luiz de Moraes Barros
Nestor Jost

N.° 9725
Por despacho do Presidente da Junta Comercial do Distrito Federal, nesta data. fica arqui-

vado sob o n." acima e registrado no livro competente, um exemplar de igual teor

Secretariada J.C.D.F.. 17 DEZ 1980

ass.) Waldyr Peixoto
SecretànoGeral
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Nylton Vetoso alerta contra recessão

Empresários de
Minas condenam
ida ao FMI

Belo Horizonte — Em documento de 13 páginas,
divulgado ontem, a Federação do Comércio de Minas
Gerais afirma que "não vale a pena perder a independên-
cia por apenas 8 bilhões de dólares", ao condenar a
possibilidade de o pais vir a recorrer ao FMI—Fundo
Monetário Internacional."É preciso que a nação tome consciência de que há
grupos estrangeiros empenhados em que o Brasil vá bater
às portas do FMI, pois assim se sentiriam mais seguros
com relação aos seus créditos. Nào importa a estes o mal
do desemprego, da convulsão social e das falências,
sintomas Imediatos de uma política de recessão" —
acrescenta o documento da federação, dirigida pelo em-
presario Nylton Veloso, presidente da Economlsa.

Recessão
"O Governo não tem razões para ir ao FMI, pois ele

não tem mecanismos essenciais para os nossos financia-
mentos". Esta afirmação, segundo o documento da Fede-
ração do Comércio de Minas, é do Ministro Delfim Neto,
em recente encontro com empresários.

— Esta sua posição — adverte — deve ser mantida e
compete aos empresários se unirem em torno dessa
premissa para que o país possa vencer suas dificuldades
sem necessidade de recorrer ao Fundo, que, sem dúvida,
viria imprimir à nossa economia uma politica de recessão,
fórmula clássica sempre "recomendada" pelo órgão aos
países que a ele recorrem.

Ao criticar o que chama de "balões de ensaio" sobre o
assunto, a entidade mineira quer que o Govemo abra o
diálogo "com os empresários, pois o que também está em
jogo é o futuro e sobrevivência da empresa nacional".

Condena o tratamento de choque ou recessivo para o
combate à inflação e suplica que se pare de Imputar ao
custo do petróleo a responsabilidade pelo custo de vida."Para 1981, a expectativa é de que a inflação brasileira
mantenha-se na casa dos 120%, muito embora a previsãooficial seja de 70%", afirma, depois de recomendar aos
empresários que se preparem para as dificuldades fu-
turas:"O mais importante não será vender em economia de
escala, mas operar em escala adequada ao capital de giro,buscando melhor eficácia por parte da empresa e maior
eficiência por parte do pessoal.

Problemas repetitivos
Segundo a Federação do Comércio de Minas, os

problemas nacionais tem sido repetitivos e, apesar disso,"as medidas continuam ainda divorciadas do desejo da
sociedade", além de pouco eficazes."Em 1969, por exemplo, o FMI declarava com respeito
ao Brasil que o pais padecia de elevada inflação e rápido
aumento nos custos e preços internos. A Isto juntava-se
distorções no sistema de preços pela presença de órgãos
controladores, além das dificuldades existentes no balan-
ço de pagamentos gerando uma divida externa volumosa.
Como se vê, basicamente os mesmos problemas de hoje—
acrescenta, ao lembrar um adágio popular de que "é no
período de crise que a criatividade se sobrepõe à inércia e
à competência".

Afirma que o pais necessitará criar este ano 1 milhão
SOO mil novos empregos e, para isso, o Govemo precisa
apoiar a Iniciativa privada, não com subsídios, favores ou
patemalismos, mas com "coerência de atitudes, diálogo,
definição explicita de planos e sua manutenção". Exige
principalmente que se defina logo a questão do FMI, para
que nenhum empresário programe grandes investimen-
tos, se o país for recorrer ao Fundo.

"Pior do que náo Investir é permitir que investimen-
tos sejam feitos para depois ficarem perdidos ou sem
condições de continuidade. Pior que náo empregar é ter
que despedir", explica.

A Federação defende a nova lei salarial, "em que pese
o sacrifício das empresas de menor porte", e quer a nação
empenhada na manutenção, pelo menos, do atual nivel
de emprego.
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Petróleo da
Argélia tem
reajuste

Argel — A Argélia decidiu ,
aumentar em três dólares .D... _,•
preço de seu barril de petróleo, -
que passa agora a custar 40
dólares. O realuste, que está--1-
dentro das altas acertadas na '
conferência da OPEP em Bali). rÍi
há duas semanas, entrou eupvin
vigor a partir de ontem. O no?::~'
vo preço argelino é lufcriur au ,.„>
da Líbia, que já cobra 41 dóla-, co
res, nivel máximo permitido-
pela OPEP. . o

Tanto as reservas petrolífer- »..
ras da Venezuela quanto as do
México aumentaram durante*-
o ano de 1980: atingem o nível '
de 19,5 bilhões de barris na
Venezuela e 60,1 bilhões tíe>- •
barris no México. Segundo ls oç
diretor geral da Pemex (Petró™ .„..
leos de México), Jorge Serra- .*.->
no, as reservas mexicanas au-
mentaram 31% durante o ano..
passado. -. —

Em Tóquio, o jornal Yomurl
afirmou ontem que a França'^
propôs a criação de um "Ban-
co Internacional de Petróleo", •
como sistema de armazena-"RM
mento do produto. Os países"""
consumidores depositariam-*-
neste banco a cada trimestre»¦¦> •
equivalente a um dia de seu
consumo. ~ -'

Este sistema de armazena—- -
mento mútuo de petróleo teria
uma administração muito De- "
xlvel, fundada no principio dó "'
voluntariado: assim, cada pais ' -
poderia fixar o montante dé '""
sua própria quota, que lhe ça-rantiria uma certa cobertura"
no caso de dificuldades de1
abastecimento. íoiu»o

Além disto, funcionaria de
forma independente de estru-« %
turas como o Mercado Comuta • -
Europeu ou a Agência Interna-
cionai de Energia. O Banqa,',
poderia incluir EUA, Japão;
Canadá, França, Ora-
Bretanha, Alemanha Federaj;/"
Itália e todos os demais Esta-' í
dos que desejassem participar.»
A proposta francesa deverá ser- - -
discutida nas reuniões que an»-, ¦ m ;.
tecederão a próxima conferênn.-^
cia de cúpula dos "Sete", pr*- —
vista para Julho em Ottawa,„,_...
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Lorena fará "7;
álcool da «—
madeira fM

Brasília — A Comissão Na' ¦•'
cionai do Álcool aprovou pro-
jeto para a instalação na cida- • -
de paulista de Lorena da pri
meira usina do mundo produ-'
tora de álcool oriundo da ma-'1" '
delra. Convênio entre a Secre-
taria de Tecnologia Industrial' ""
e a Coalbra vai permitir, numav ¦
primeira fase, produzir SOO lí-H'""
tros de álcool/dia e 390 quilo»—
diários de coque metalúrglc»i^> ¦

O objetivo é obter uma pr&'"'dução de até 30 mil litros dé'
álcool/dia extraídos da madôl-'"" '
ra, quando o projeto estiver •-
em fase final de Implantação.,.,
Na segunda etapa do projeto.,._;espera-se produzir um mil 1K,,,,,
tros de álcool/dia e 500 quilos,, ¦
diários de coque metalúrgica
Após a análise dos resultados"'"
da usina de experlmentaçlfeV "
será feita uma planta a nível
industrial.

Esse projeto piloto que está
sendo implantado em LoreríH ""
vai utilizar, além da madelrífi""
como matéria-prima para 

'â "~"
produção de álcool, outras cul-"^"
turas, como a cana-de-açúcaí,"1'' -
a mandioca e o sorgo. Um da-' ""
do está relacionado com o em- ¦ •
prego de equipamentos mais--
sofisticados na organização da- - -
usina, entre eles um novo tipo
de moenda, motor hidráulico e
pleadeira, que a STI acredita
levará a uma reduçào conside-'—
rável nos investimentos e nos"""
custos de produção. .:..:'..

Com isso, poderão serdeflift-",^!
tivamente viáveis as chama:,'.....
das mlnidestilarias para a pro-
dução de álcool. Este tipo dé""]'
destilaria produz, em média. '""
20 a 30 litros de álcool/dia, ten-
do como matéria-prima a ca-
na. ,„„,,'
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AVISO
A Universidade

Federal Rural do Rio
de Janeiro comunica
que a partir do dia

30/12/80, o seu
novo telefone

passou a ser
788-2300.
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AVISO
CONCORRÊNCIA N° 01/81

(LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL)
A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INSTITUTO DE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E AS-
SISTÊNCIA SOCIAL, Estado do Rio de Janeiro, avisa que no
dia 12 de Janeiro de 1981 às 16,00 horas, receberá
propostas para locação das lojas "A" e "D", da rua Senador
Vergueiro n° 23, cujo valor mínimo mensal é de CrS
65.000,00 (sessenta e cinco mil cruzeiros) para a loja "A" e
Cr$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil cruzeiros) para a loja"D".

O EDITAL DE CONCORRÊNCIA e a minuta do CON-
TRATO DE LOCAÇÃO acham-se afixados na Av. Presidente
Wilson n° 198, 8o andar, para conhecimento dos interessa-
dos, onde, no horário de 10 às 16 horas, de segunda a
sexta-feira, poderão também ser obtidos quaisquer outros
esclarecimentos.

Rio de Janeiro, 04 de Janeiro de 1981.
(P
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GOVERNO OO ESTADO 00 RIO GRANDE OO SUL
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul

cuiriSLi
BANCO DO ESTADO

OO RIO GRANDE OO SUL 8. A.
C.G.C. 92.702.067/0001-96

Companhia Abada • GEMEC/RCA-200-75.197

AVISO AOS ACIONISTAS
Avisamos aos nossos acionistas .que. na forma 00

que nos faculta o artigo 37. da Lei 6.404. de 15.12.76.
no periodo compreendido entre 05 a 19 de .aneiro de
1981. ficarão suspensos os serviços de transferência e
conversão de ações bem como o de desdobramento
de títulos múltiplos

Comunicamos, outrossim. que as ações negociadas
a partir de 20 de .aneiro de 1981 serão consideradas ex-
dividendo, no que se relaciona ao semestre corrente

f*
Porto Alegre. 29 de dezembro de 1980

Jorge Babo» Miranda
Presidente

Mmnslratto Amaral de Souu
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Bradesco. Itaú e Real
terminam 1980 com lucro

ECONOMIA— 17
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São Paulo — Os três princi-
pais bancos privados do pais, o
Bradesco, Itaâ e Real termina-
ram o ano de 80 com rentabill-
dade*e crescimento nos seus
depósitos à vista que, apesar
da evolução, continuaram em
níve*v inferior à inflação. O
maior crescimento nos deposi-
tos à~ylsta, foi o do Itau, com
857c...chegando a Cr$ 90 bi-
lhóes. i

O vice-presidente do Banco
Real, Juarez Soares, disse quede um total de depósitos à
vista 'de Cr$ 37 bilhões 700 mi-
lhóes, em 1970, a sua institui-
çào chegou ao final de 80, com
Cr$ M bilhões estimados, sen-
do que nos depósitos a prazo,alcançou Cr$ 6 bilhões. Para
ele, -considerando os 45% de
limite de expansão do crédito,"o ano foi ruim". Em dezembro
nós só fizemos renovações de
empréstimos".

O Sr Juarez Soares que espe-
ra em 1981 um ano melhor,
admitiu que "a rentabilidade
não foi afetada no caso do
Real,, de vido Aa operações do
openjnarket, que trabalhou
com .taxas altas". O Real ter-
minou o ano com 597 agências.

O Banco Real prevê diflcul-
dadeJsm 1981, em decofrência
da nova política de crédito
agrícola. "Houve uma diminui-
cão da faixa livre, onde opera-
vamos, e isso nos dificultará
em Sí".
O MAIOR CRESCIMENTO

O<diretor-geral do Itaú, José
Carlos Moraes Abreu, disse

Banco pede
inquérito
policial

Sfitf Paulo — O Deutsche
BariK entrou, na última segun-
da-felra Junto à Secretaria de
Segurança Pública de Sào
Paulo; com um pedido para a
instauração de inquérito poli-
ciai contra os responsáveis e
sócios da São Luiz Distribui-
dora de Titulos e Valores Mo-
blliàrios. No requerimento, o
departamento jurídico do ban-
co alemão em São Paulo acusa
a distribuidora de causar-lhe
um prejuízo estimado "em
mais de Cr$ 730 milhões."

Explica o banco que no inl-
cio de dezembro um dos diri-
gentes da Distribuidora Sáo
Luiz .ofereceu-lhe a compra de
posições de títulos, alegando
sérias dificuldades para operar
no Sellc — Sistema Especial
de Liquidação e Custódia.

Como custodiante da distri-
buidora, que recebia titulos
públicos em garantia de suas
operações, o banco fez o levan-
tamento das posições e cons-
tatoj^ter sido fraudado, princi-
palmente em ORTNs (Obriga-
ções Reajustáveis do Tesouro
Nacional) em mais de Ci$ 730
milhSes. A distribuidora ven-
dera:lhe papéis que nào pos-
suía.-

Um- dos dados que funda-
mentou o pedido de providèn-
cias policiais foi o depósito de
Cr$ 65 milhões feito pela distri-
buidora, também no começo
de dezembro, para cobrir parte
dos prejuízos. O débito era pre-
cisamente 12 vezes superior ao
depósito efetuado, ou seja, de
Cr$ 780 milhões. Os responsa-
veis pela distribuidora não ti-
veram condições financeiras
de saná-lo.

Noa círculos policiais espe-
ciallzádos, o desfalque na filial
do Deutsche Bank é conhecido
como "golpe da custódia".
Uma. distribuidora custodiada
pelo banco recebe um compro-
vante de depósito de titulos
mas nào os entrega em coni-
vencia com um ou mais funcio-
nários da instituição. Esses pa-
péls (que deveriam ser deposi-
tados como lastro para opera-
ções)'aâo renegociados, servin-
do, por exemplo, como garan-
tia para obtenção de financia-
mentò no open market junto a
outro' banco.

Desde o inicio do caso, o
Deutsche Bank evita esclare-
cimentos à imprensa, além das
dua&notas oficiais que emitiu.
Procurado na manhã de on-
tem<« seu advogado, Alceu de
Almeida Gonzaga, reafirmou
essajllsposlçáo.

Indústria do
Sul cresce

que o seu banco terminou o
ano com uma evolução de 85%
nos depósitos à vista em com-
pa ração com dezembro de
1979, chegando aos Cr$ 90 bi-
Ihões.

— Foi um bom ano, apesar
de termos enfrentado uma li-
mltação na expansão do crédl-

da e franca em relação ao Bra-
sil para este ano; eles esperam
que tenhamos uma política or-
denada, e acreditam que o pais
saia das dificuldades atuais".
O Sr Moraes Abreu participou
recentemente de reunião do
Libra Bank, em Lisboa.

to. O crescimento dos deposi-
tos à vista foi, entretanto, infe-
rior ao ritmo da Inflação e ter-
minamos o ano com 821 agên-
cias contra cerca de 600 do ano
de 1979 — afirmou.

Disse ainda que a rentabill-
dade a ser apresentada no ba-
lanço não é significativa "se
analisarmos apenas o compor-
tamento do banco comercial
Mas ela é razoável Se analisar-
mos o comportamento do con-
glomerado, Isto é, englobando
a financeira e o banco de invés-
timento. Como conglomerado
a rentabilidade foi razoável".

Para ele, 1981 será difícil,"mas poderemos superar as di-
ficuldades. Quando a gente es-
tá num patamar alto de infla-
ção, deve-se continuar comba-
tendo-a. Há uma preocupação
dos banqueiros estrangeiros,
jã nâo mais velada, mas defini-

BRADESCO NA META 
O Banco Brasileiro de Des-

contos- (Bradesco) fechou o
ano atingindo a meta dos Cr$
150 bilhões de depósitos. Pou-
cos dias antes de terminar de-
zembro, o Bradesco estava
com Crt 155 bilhões, que cai-
ram devido ao recolhimento
de impostos.

O balanço do Bradesco no
segundo semestre mostrará
um crescimento de 60 a 70% na
rentabilidade, devido à racio-
nalizaçào de custos que se im-
pós. Terminou o ano de 1980,
com 1 mil 241 agências e crês-
cimento de 70%, nos depó-
sitos.

Encerrou 1980 também com
2 milhões 200 mil acionistas,
perdendo somente para a ITT
Norte-Americana que tem cer-
ca de 2 milhões 500 mil acio-
nistas.

Banco* D.píf Dot à Vlita Variofàs — %

. Brodesco
Itaú
Real

1.241
821
597

Cr» 150 bilhòw 70-
Cri 90 bilhões 85
CrS 51 b.lhiei 35

Obi: O multado do Banco ftool rtftnht» wmtntt oo imrcodo Inttmo, uma
vu qiM náo (oram computada» « agências do •rttrlor.

IRB autorizará todas
as empresas a operar
seguro de vida em 81

O presidente do IRB (Insti-
tuto de Resseguros do Brasil),
Ernesto Albrecht, disse que
em 81 deverá ser estendida a
todas as seguradoras a autori-
zação para operar no ramo vi-
da. O assunto será estudado
pelo IRB e Susep (Superinten-
dência de Seguros Privados)
assim que forem encerrados
todos os processos das entlda-
des de previdência privada,
para adaptação à nova legis-
laçáo.

Segundo ele, em 81, serão
iniciadas as operações do se-
guro de crédito à exportação,
no sistema que seria feito pela
Brascex (Companhia Brasilei-
ra de Seguro de Crédito à Ex-
portaçâo), e do seguro rural,
cujos estudos iniciais já estão
sendo desenvolvidos pelo IRB,
Susep e Ministério da Agricul-
tura.
FERRAMENTA

Como afirmou o Sr Ernesto
Albrecht, a autorização paraatuar no ramo vida "daria as
ferramentas necessárias para
que todas as seguradoras ope-
rem em igualdade no merca-
do". Ele informou que jâ existe
um consenso no Governo de
que a autorização deva ser da-
da a todas as seguradoras, pa-ra manter a concorrência sa-
dia no mercado. Atualmente,
de um total de 90 seguradoras,
cerca de 30 não operam no
ramo vida, atuando apenas
nos ramos elementares.

Ainda na gestão do ex-
Ministro Karlos Rlschbleter
na Pasta da Fazenda, 17 segu-
radoras sugeriram ao Governo
a formação de um fundo desti-
nado a assumir os compromis-
sos dos montepios que entras-
sem em liquidação ordinária.
Para a criação do fundo, as
seguradoras contribuiriam
com Cr$ 10 milhões cada uma
e, em troca, receberiam autori-
zação para atuar no ramo vida.
Na época, o ex-Ministro achou
multo reduzida a contribuição,
que, segundo as primeiras esti-
mativas, deveria ser de, no mi-
nimo, Cr$ 50 milhões.

A sugestão, porém, não che-
gou a ser minuciosamente es-
tudada pelo Governo, que,
através da Susep, concentrou
seus esforços na regularização
do mercado de montepios.
Agora, encerrados todos os
processos, a Susep e o IRB
analisarão a viabilidade da
criação do fundo. Mas mesmo
o que ele não seja criado, a
autorização para a atuação no
ramo vida — que também sig-
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Ernesto Albrecht

nifica a permissão para que as' seguradoras operem em previ-
dência privada — poderá ser
concedida com a exigência de
um capital minimo atada a ser
estipulado. A decisão será to-
mada ainda no primeiro se-
mestre de 81.

Atualmente, o capital mini-
mo das seguradoras que ope-
ram somente nos ramos ele-
mentores é de Cr$ 30 milhões,
elevado para Cr$ 60 milhões
com o ramo vida. As entidades
de prevld previdência privada
têm um capital minimo de Cr$
40 milhões, reajustado de açor-
do com a variação das ORTNs
(Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional).

Os valores deverão ser alte-
rados na próxima reunião do
Conselho Nacional de Seguros
Privados, inclusive com novo
exame da proposta adiada na
última reunião, para elevação
a Cr$ 200 milhões do capital
mínimo das entidades de pre-
vidêncla privada com fins lu-
cratlvos. A intenção é fazer
com que o capital das segura-
doras também seja reajustado
pela variação das ORTNs.

O presidente do IRB expli-
cou que, em 81, será finalmen-
te posto em prática o seguro
de crédito à exportação, mes-
mo sem a criação da Brascex.
Na proposta alternativa apre-
sentada pelos seguradores, o
seguro será dividido pelo pool
de seguradores, ficando o risco
político a cargo do IRB, em
nome do Tesouro.

Outro seguro a ser criado em
81, o seguro agrícola, já teve
seus estudos iniciados pelo
Governo e a sua criação anun-
ciada pelo Ministro da Agricul-
tura, Amaury Stábile, após a
última reunião do Conselho
Monetário Nacional, no dia 17,
para compensar a redução de
80 para 70% da cobertura do
Proagro, o seguro do crédito
rural.

6?j6% em 80 Usiminas reduzirá em 1981
sua produção de aço porque
vai reformar equipamentos

Porto Alegre — A indústria
de transformação gaúcha crês-
ceu 6,6% em 1980 em relação
ao 4no anterior, segundo le-
vantamento feito pela Federa-
çáo .das Indústrias reunindo
251 empresas dos setores de
metalurgia, mecânica, mate-
rial 'de transporte, vestuário,
mobiliário, calçados, produtos
alimentares e editorial e grô-
ficar

Apesar do desempenho, con-
siderado bom pelo presidente
da râERGS, Sérgio Schapke,
dois fatores significativos indi-
caram que 1980 foi um ano
dificn para a manutenção do
crescimento industrial: a que-
da dô salário médio nos cargos
administrativos (- 11,4%) e a
redução das compras para es-
toques" que de 16% em 79, cai-
rampara 0,2%, neste ano.

As. exportações feitas pelas
indústrias de transformação
cresceram 11,1%, o que foi con-
siderado pelo presidente da
FIERGS como um desempe-
nho1 traço, tendo em vista os
atraSos ocorridos nas vendas
de seja industrializada, e na
performance do setor calça-
dista; cujas vendas ficaram
muito aquém das expecta-
Uvas.

A maior preocupação das in-
düstrias de transformação em
80 foi a redução dos custos
administrativos — o que refle-
te ria queda do salário médio
dos funcionários na área admi-
nistrativa de de Cr$ 17 mil 182
paraCrt 15mil 220, e também
a redução nas compras para
formação de estoques, devido
a inflação elevada.

Belo, Horizonte — A Usiminas iniciou, em
dezembro passado, as obras de construção civil e
os serviços de reforma em sua aciaria 1, que ficará
paralisada de junho a novembro próximo, junto
com o alto forno 3. Com isto, a produção de aço
liquido em Ipatinga em 1981, não devera ultrapas-
sar 2 milhões 753 mil toneladas, contra cerca de 3
milhões 300 mil toneladas em 1980.

O alto-forno que ficará parado produz em
média 165 mil toneladas de gusa por mès e seu
volume útil é de 5 mil 500 toneladas. Os três altos-
fornos existentes na Usina Intendente Câmara
garantem uma produção diária de cerca de 9 mil
toneladas de gusa. Segundo as informações da
Usiminas, a produção de bons lingotes de aço em
1981 será de 2 milhões 715 mil toneladas, total
inferior do ano anterior: 3 milhões 250 mil tone-
ladas. r

cerca de 11% em materiais im-
portados — mediante recursos
próprios e financiamentos da
Finame/BNDE e da Nippon-
Usiminas, esta última para a
parte externa.

Os serviços na usina estáo a
cargo do Consórcio Montagem
Industrial, composto pelaConstrutora Alcindo Vieira e
pela Montagens Industriais
Pesadas, com valor de contra-
to da ordem de Cr$ 603 mi-
Ihões. A compra de equipa-
mentos nacionais e importa-
dos foi realizada a partir da
assinatura de cinco pacotes e
os materiais serão entregues

. de janeiro a abril próximos.

CUSTO

A reforma na aciaria 1, quecompleta 18 anos de operação
em abril, proporcionará me-
lhores condições operacionais
e de segurança e eliminará a
poluição na área. Serão troca-
dos os convertedores; e substi-
tuidas as caldeiras por um sis-
tema de recuperação de gases.A linha de produtos se tomará,
mais nobre, segundo a assesso-
ria da Usiminas.

Os primeiros contratos paraa execução dos serviços na
aciaria foram assinados em
1979 e as compras, oom valor
estimado de Cr$ 3 bilhões —
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Mário Amato Arnaldo Gonçalves Almir Pazzianotto

Pacto Social será debatido este mês
•ja?* a suiC —»-»entro ug 15 dias. dirigên-

tes empresariais e sindicalistas iniciarão a
discussão do chamado pacto social ou ariti-
recessivo, até agora um projeto com diversas
concepções. Do lado empresarial, a preocu-
pação é evitar quedas da produção. Do lado
dos trabalhadores, os objetivos diferem de
sindicalista para sindicalista.

Por enquanto, a discussão, que pretende
assumir caráter nacional, está restrita a um
número limitado de empresários (apesar do
empenho da Federação das Industrias do
Estado de São Paulo) e de sindicalistas. Os
empregadores estarão representados pelos
idealizadores do projeto, os Srs Cláudio Bar-
delia e Paulo Francini, pelo Sr Nildo Masini,
por um empresário do Norte e outro do Sul, a
serem indicados pela FIESP.

Da parte dos sindicalistas, estão confir-
mados os nomes dos Srs Jacó Bittar (petro-
leiros de Paulínea), Arnaldo Gonçalves (me-
talúrgicos da Baixada Santista), Joáo Pires
de Vasconcelos (metalúrgicos de João Mon-
levade, em Minas Gerais) e Hugo Perez (da
Federação dos Trabalhadores nas Indús-
trias Urbanas de São Paulo). O quinto nome
será escolhido pelos quatro outros, com base
em critérios de representatividade.

Meta empresarial
Os empresários querem evitar o acirra-

mento das tensões sociais, inevitável com o
agravamento da crise econômica. O vice-
presidente da FIESP, Mario Amato, aponta
como um dos objetivos prioritários do pacto
a obtenção da "harmonia para as próximas
negociações salariais. "A idéia não é prepa-
rar o ambiente com demagogia, mas cons-
cientizar os trabalhadores para que haja um
entendimento maior, capaz de evitar as
greves".

— "A maioria das fábricas", observou o
empresário, "enfrenta dificuldades, tlin-
guém vai pedir aos trabalhadores que renun-

ciem aos aumentos reais dos salários, mas
queremos uma maior cooperação no traba-
lho, com um menor grau de absenteísmo e
menor desperdício, para que possamos man-
ter o quadro dos empregados".

Uma espécie de anteprojeto de acordo
está há seis meses em discussão na diretoria
da FIESP, sem que se tenha ainda chegado
a uma redação satisfatória. Serão abordados
tópicos como a revisão da lei salarial, dele-
gado sindical, jornada de trabalho, direito
de greve e proteção ao patrimônio das em-
presas, e critérios de dispensa coletiva.

Visão sindical
O presidente do sindicato dos petrolel-

ros de Paulinea, Jacó Bittar, apontado como
um dos principais interlocutores do lado dos
trabalhadores, não está disposto a discutir
desemprego: "Não podemos entrar no jogo
da crise. Desemprego é um problema dos
capitalistas e do sistema econômico que
está aí. Entrar no jogo seria levar os sindica-
tos a cruzarem os braços para questões mais
importantes do movimento sindical."

O Sr Bittar, um dos lideres do Partido
dos Trabalhadores, considera que os empre-
gados náo podem ficar numa situação pior
que a atual. "Os empresários sempre vive-
ram no comodismo e no paternalismo ofi-
ciai. Em um ano difícil, querem a colabora-
ção". Ele é contra a conciliação entre o
capital e o trabalho, mas está aberto às
conversas com os patrões sobre temas políti-
cos mais amplos, como o fortalecimento das
empresas estatais e de capital nacional.

"Se há desemprego, é porque existe a
exploração da força de trabalho," diz ele."Quem disse que se deve trabalhar oito
horas por dia? A maioria das empresas bra-
sileiras obriga a uma jornada de trabalho de
12 horas."

O empresário Mário Amato refuta tal
colocação: "Está comprovado que o homem

Sônia Carvalho
na ociosidade consome mais. O problema
nào é trabalhar menos. Mas evitar, com o
trabalho, que se gaste mais".

O presidente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Santos, Arnaldo Gonçalves, é favo-
rável à discussão do desemprego com os
empresários: "Temos de achar saídas e alter-
nativas para os problemas trabalhistas do
próximo ano, atender aos interesses das
duas partes e evitar a recessão econômica."

O Pacto
A expressão Pacto Social veio às man-

chetes dos Jornais em abril de 1979 quando,
em uma conversa reservada, o Ministro do
Planejamento, Delfim Neto, comentou com
o Deputado Almir Pazzianotto, advogado
dos sindicatos metalúrgicos do ABC, entào
em greve, a necessidade de um entendimen-
to entre patrões e empregados. De uma
segunda reunião participaram, também, o
Sr Luis Ignáclo da Silva — Lula — e o Sr
Arnaldo Gonçalves.

Na época, comentou-se que o Ministro
propusera uma fórmula de reajustes sala-
riais mais favoráveis aos trabalhadores, em
troca de uma trégua nos movimentos grevis-
tas. "Isso nôo é verdade", esclarece agora o
Deputado pelo PMDB-SP. "O Ministro Del-
fim queria apenas condicionar o aumento
real dos salários ao aumento de produtivlda-
de. E chegou a dizer que as greves fazem
parte do sistema democrático, e os empresa-
rios devem conviver com ela".

O Sr Pazzianotto identifica nestas con-
versas o embrião do pacto social em debate."De forma alguma", rebate o Sr Bittar. "O
pacto do Delfim é este que está aí, com os
sindicatos fazendo o papel de cooperativas
habitacionais e mantendo-se atrelados ao
Estado". O Deputado paulista, por sua vez,
assegura que o Sr Bittar náo soube "nem
antes nem depois" o que foi discutido na
reunião com'o Ministro Delfim Neto.

(Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta ds venda de açdes.)

ESCRITÓRIO LEVY - CORRETORA
DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

BANCO ECONÔMICO
DE INVESTIMENTOS S.A.

com a participação de

BANCO BAMERINDUS DE INVESTIMENTO S.A.
BANCO AYMORÉ DE INVESTIMENTO S.A.

BMG-CORRETORA S.A.
NEY CARVALHO CORRETORES DE VALORES S.A.

MAGLIANO S.A. - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
GRIFFO - CORRETORA DE VAtORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

GRIFFO - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. í
NACIONAL S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
THECA *? DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

RENASCENÇA - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

comunicam que foram totalmente subscritas 120.000.000 ações,
sendo 80.000.000 ações preferenciais e 40.000.000 ações ordinárias,

de valor nominal de Cr$1,00 cada, ao preço de Cr$1,25 por ação,
resultantes do aumento do capital social de CrS 180.000.000,00 para Cr$300.000.000,00,

. autorizado pela Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 31.07.80, no montante de
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CrS 150.000.000,00

da
.RS 1

l^p secedode anônimo

Rua do Con ume nP392 - LAPA
São Paulo - S. P.

A presente emissão foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários
sob o nO SEP/GER/REM 80/084 de 17.10.80

São Paulo, dezembro de 1980
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ESCRITÓRIO LEVY CORRETORA
DE VALORES MCB'LIARlOS LTDA.
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Falecimentos

Rio de Janeiro
Noèmia de Oliveira, 52, de

acidente vascular cerebral.
Natural do Espírito Santo, mo-
rava na Rua Oliveira, em Bon-
sucesso.

Antônio Alves de Lima. 26,
_ (fe lesão encefâlica. Nascido no

Ceará, estava radicado no Rio.
Eduardo Pereira Rangel, 29,"de broncopneumonia. Era jor-nallsta. solteiro e nat.nral rin

Noiróbi - UPI

Rio de Janeiro. Residia na
Rua Viana Drumond, Vila' Isabel.

Joana Augusta de Oliveira,
53, de câncer. Natural de Mi-
nas Gerais, era solteira. Resi-
dia na Rua do Catete e era''massagista.

Joaquim D'Almeida Gorito,
77, de enfizema pulmonar. Co-
merciante, era natural de Por-
tugaí e morava na Rua Lino
Teixeira, no Jacaré." John Stanton, 28, de parada
çardlaca. Natural da Escócia,
residia na Rua Nascimento
8ilva, em Ipanema. Era casado

Kcom Regina Gomes Santos e
.tinha um fllho.

Maria Monteiro de Oliveira,"79, de parada cardio-
.'respiratória. Natural de Portu-" gal, era viúva e residia na Rua

Djalma Ulrich, em Copaca-
bana.

Rogério Lacerda Fagundes,
_ 28, de hemorragia interna. Era

solteiro e natural do Rio de
Janeiro. \

Spenelli Alberto, 87, de ede-
ma agudo do pulmão. Italiano,
morava na Rua Sotero dos
Reis, na Praça da Bandeira.

Antônio José da Silva, 80, de' cirrose hepátlca. Era casado
com Maria de Lourdes da Silva" e tinha cinco filhos.

Estados
Joio Vidal dê Carvalho, 58,

de ataque cardíaco,'em Ponte
Nova, Minas Gerais. Mineiro
de Rio Pomba, era assessor
jurídico do Ministério da Justi-
ça. Começou sua carreira poli-tica em 1950, como vereador
pelo distrito de Rio Doce. Em
1954, foi eleito prefeito de P.on-
te Nova pelo antigo PTB, car-
go que ocupou até 1958, quan-do se elegeu deputado peloPSD à Assembléia Legislativa.'Com a extinção das antigas' legendas, ingressou na Arena
em 1966. Foi também advoga-'do da Caixa Econômica. Foi-sepultado ontem em Ponte•'Nova, com a presença de poli-ticos mineiros e do Ministro da.Justiça, Ibraim Abl-Ackel. A'-Prefeitura decretou luto oficial¦de três dias em sua home-
nagem.

Joaquim Miguel Arrojado
Lisboa, 73, de câncer, em Belo
Horizonte. Carioca, formou-se''em geologia em 1931, pela Es-
cola de Minas e Metalurgia de
Ouro Preto. Iniciou seus estu-
dos no Colégio Anchieta de
Nova Friburgo, concluindo-os
no Colégio Dom Pedro II. Foi
ajudante de geólogo, ajudante' técnico e subasslstente da Di-

_ retoria-Geral de Pesquisas-Cientificas, subassistente, as-¦•'sistc-nte-geral e primeiro dire-
tor do Serviço de Fomento da
Produção Mineral do Departa-

mmento Nacional de Produção
Mineral, em Minas. Em 1937
realizou estudos sobre as Jazi-das minerais no município ml-

¦, neiro de Andrelândia. Dois
anos mais tarde foi nomeado
chefe da seção de Geologia
Econômica do Estado e parti-
cipou da Comissão Brasileira" Para Estudos Sobre a Indús-"tria Siderúrgica do Brasil, em' trabalho conjunto com o Go-'verno americano. Escreveu vã-

? rias obras sobre geologia e mi-
neralogia, entre elas, Mica, re-' latando estudos sobre aluviôes" no município de Caeté, Alu-
viôes Aurfferos de Palma",' Recursos Minerais do Norte" do Brasil, Carvão no Estado
de Miiias Gerais, Dolomita no' Estado de Minas e do Rio, e
Ouro e Águas Subterrâneas' em Minas.

Exterior
Manuel de Irujo OUo, 89. de

ataque cardíaco, em Pamplo-
na, Espanha. O antigo patriar-
ca da política basca e destaca-
do líder antifranquista no exi-
lio retornara recentemente á
Espanha, em 1977, dois anos
depois da morte de Franco.
Em agosto, sofreu uma trom-

^bose cerebral e desde o dia 12
,, de dezembro estava internado

num hospital de Pamplona,
Capital de Na varra. Durante
meio século, Manuel de Irujo
OUo representou um papel im-
portante na política basca. Es-

. teve presente ãs negociações'entre políticos bascos e o Go-
verno central para a redação
de um Estatuto de Autonomia

/para Euskadi, que entrou em"vigor em 1979.
Em 1931, na primeira eleição

para o Parlamento da Repú-' blica, com a abdicação e exílio' do Rei Alfonso XIII, avô do
atual Rei Juan Carlos, Manuel'de Irujo foi eleito Deputado
para o Parlamento espanhol.

..Durante a Guerra Civil
(1936/39), que terminou com o
triunfo dos franquistas sobre o
Governo legal republicano,
Manuel de Irijo ocupou vários
cargos ministeriais no Gover-
no republicano, entre eles o de
Ministro da Justiça.

Manuel de Irijo viajou então
para Londres, onde organizou

. o Conselho Nacional Basco,
. para congregar todos os exila-

dos. Viajou depois para o Mé-
j xico, onde ocupou cargos no
. Governo Republicano do Exi-
.. lio. Depois de retornar para a
Espanha, presidiu a Assem-bléia de Parlamentares Bascos
até 1979.

Cronista da

Venezuela é

assassinado
Caracas — A polícia estã in-

vestigando o estranho assassí-
nio do cronista de arte, advo-
gado e colecionador Alfredo
Silva Herédia. Seu corpo foi
encontrado, ontem, às 7h da

r manhã, na sala principal de
sua casa, na Urbanização de' Castellana. no Este de Cara-
cas, com o rosto deformado
por golpes.
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Õs bombeiros estão retirando

Quadrilha rouba mais de

Cr$ 5 milhões de empresa

distribuidora de jornais
Armados de revólveres e escopetas, 10 homens

roubaram mais de Cr$ 5 milhões da Distribuidora
Imprensa, na Rua do Resende, 100, no Centro. Eles
balearam um empregado, espancaram dois e fugi-
ram em três carros: o Passat verde TY-7460, um
Fiat de placa não identificada e o Opala azul
chapa QÒ-0240, do jornaleiro Francisco Chami-
rella.

O assalto ocorreu às 5h30m de quarta-feira. Os
bandidos chegaram no Passat e no Fiat e anuncia-
ram o assalto, Imobilizando mais de 20 emprega-
dos e o caixa José Alberto, de 34 anos. Como ele
demorou a entregar o dinheiro, foi baleado com
um tiro de raspão na cabeça. Segundo os emprega-
dos, parte do dinheiro era de cheques ao portador.
CONHECIDOS

suspeita

Segundo policiais da 5a DP,
na Av. Mem de Sá, que regis-
traram o assalto, os assaltan-
tes seriam conhecidos devido
à forma como agiram. Eles se
colocaram em pontos estraté-
gicos na distribuidora e foram,
depois de imobilizar os empre-
gados, direto ao caixa.

O distribuidor Fernando
Abraão levou coronhadas por-
que se moveu durante o assai-
to: um dos ladrões passou a
agredi-lo. O jornaleiro Marcos
Jair Fernandes também foi
agredido porque tentou reagir
ao assalto.

O dinheiro que estava na
caixa foi acondicionado em

uma bolsa de supermercado,
bem como todos os cheques.
Na fUga, os bandidos se encon-
traram com o jornaleiro. Fran-
cisco Chamireúa, que chegava,
e levaram seu carro. Em três
grupos, os assaltantes fugiram
em alta velocidade. As vitimas
compareceram à 5" DP e flze-
ram descrição dos ladrões, pa-
ra a confecção de retratos-
falados, o que será feito hoje.

Segundo os empregados, os
assaltantes mostraram-se bas-
tante seguros durante o roubo.
Nenhum deles disse os nomes
dos cúmplices e só se comuni-
cavam através de sinais. Fo-
ram poucas as palavras ditas
pelos assaltantes.

Polícia volta a apurar se

rapaz foi seqüestrado e

morto por falsos policiais
O delegado Petrônio Henrique Romano, da 16a

DP, reinicia hoje, as investigações para apurar o
seqüestro e a morte de Júlio Gonçalves Martins
Leitão, no fim da semana passada, crime do qual
são acusados cinco homens que se diziam policiais
da Delegacia de Entorpecentes. Pelo que a polícia
já apurou foi afastada a hipótese de serem policiais
daquela delegacia os autores do crime.

Também hoje, a 12a DP vai intensificar as
investigações para apurar a extorsão de que foi
vítima o professor José Luís Pereira Ferreira, que
teve de dar Cr$ 20 mil a um grupo de homens, que
se identificaram como policiais da Delegacia de
Entorpecentes, para não o envolverem em um
flagrante de tóxicos. A polícia acredita que o
grupo possa estar, também, envolvido em matan-
ça na Baixada Fluminense.

SIGILO

O delegado Petrônio
Henrique Romano já sabe
que o pintor de paredes
Misaque José Marques não
reconheceu, na Delegacia
de Entorpecentes, na ter-
ça-feira. O detetive Gilber-
to Martins Pinto, que foi
citado por moradores da
Rua Figueiredo Maga-
lhães como um dos autores
do seqüestro do rapaz dis-
se que, na ocasião, não ou-
vira os seqüestradores ci-
tar nenhum nome, mas te-
ve de fazer o auto de reco-
nhecimento. O pintor foi
colocado frente à frente
com vários policiais que
estavam de serviço na ter-
ça-feira, na delegacia, e
não reconheceu nenhum.

O inquérito para apurar
a morte de Júlio está sen-
do mantido em sigilo pelo
delegado Petrônio Henri-
que Romano, por dois mo-
tivos: primeiro, para não
atrapalhar as investiga-
ções, segundo ele, e, segun-
do, porque ele não gosta
da imprensa, segundo de-
tetives da 16a DP. O dele-
gado deverá conferir, hoje,
informações de que solda-
dos do Serviço Secreto da
Policia Militar, do P-2 do
19° BPM, em Copacabana,
estariam envolvidos no
crime.

Na 12a DP o inspetor
Amorim, do Serviço de In-
vestigações Especiais, vai
intensificar, hoje, as invés-
tigações para apurar a ex-
torsão ao professor José
Luís Pereira Ferreira. O
professor mora na Avenida
Nossa Senhora de Copaca-
bana e, em seu apartamen-
to foi encontrado um paco-

-te de maconha.
A erva era de um homem

conhecido como Dimas,

Explosão mata 18 eJL

fere 85 na festa de

Ano-Novo em hotel
Nairobi, Quênia — Uma ex-

plosão no Hotel Norfolk, na
noite do Ano-Novo, matou pe-lo menos 18 pessoas e feriu 85.
Testemunhas disseram que,
pouco antes, um avião deu um
vôo rasante sobre o edifício,
onde cerca de 150 pessoas es-
tavam no restaurante, aguar-
dando os festejos do fim de
ano. O hotel incendiou-se e a
maioria dos mortos é de es-
trangelros.

O chefe de policia Benjamim
Gethi disse que as causas do
sinistro são desconhecidas,
mas descartou a possibilidadede o avião haver deixado cair
uma bomba, como afirmaram
algumas testemunhas. A ex-
plosão destruiu o restaurante,
uma sala, as cozinhas e alguns
apartamentos do andar acima
do restaurante. O hospital da
cidade informou haver recebi-
do 60 feridos, muitos com gra-ves lesões.
PRESIDENTE

O Presidente do Quênia, Da-
niel Arap Moi, se referiu ao
desastre em sua fala de fim de
ano, acentuando que a expio-
são foi causada por uma bom-
ba ou dispositivo similar. Um
sobrevivente suíço declarou
que o acidente foi provocado
pela explosão de um bujão de
gãs na cozinha. O hotel, inau-
gurado em 1904, é considerado

um dos monumentos históri-
cos de Nairobi.

A explosão foi ouvida a 20
quilômetros de distância e
causou danos nos edifícios vi-
zinhos da Universidade de Nai-
robl e de uma emissora de rã-
dio. Há rumores de que um
comando árabe teria colocado
uma bomba no hotel, cujos
proprietários são de uma das
famílias mais conhecidas de
judeus da África negra e man-
tèm estreitas relações com Is-
rael.

O hotel, local de convenções
e um dos preferidos pelos tu-
ristas, já teve como hóspedes
personalidades ilustres do
mundo inteiro, entre as quais o
escritor Ernest Hemingway, o
Presidente Theodore Roose-
velt e o ator de cinema Bürt
Lancaster. Dele, partiam os
grandes safáris.

Equipes de bombeiros e sol-
dados, auxiliados por recrutas,
trabalham ainda para remover
os mortos dos escombros. O
fogo só foi contido duas horas
depois e a maioria dos hóspe-
des fugiu pelas janelas. As au-
toridades admitem que o nú-
mero de vitimas pode ser
maior, pois muitas das pessoas
que sobreviveram estão grave-mente feridas. A emissora de
rádio oficial faz insistente ape-
los, pedindo doadores de
sangue.

Três crianças morrem em

um incêndio durante a

madrugada em Belfort Roxo
Wallace, de cinco anos; Wagner Luís, de três e

Sebastião, de dois, filhos de José Roberto de Souza
e Silva, de 37 anos, e de Doraci de Souza e Silva, de
32, foram encontrados mortos, ontem de madruga-
da, em sua casa, na Rua Amoraí, 391, Interlande,
em Belford Roxo, pelos pais. O primeiro e o mais
novo abraçados e asfixiados no banheiro e o outro
carbonizado na cama do casal.

José Roberto — que é funcionário do Instituto
Nacional de Pesos e Medidas — e sua mulher
contaram uma história na qual a polícia de Belford
Roxo não está acreditando: tinham saído logo
depois da meia-noite para procurar um médico —
José alegou ter passado mal — e, como não conse-
guiram condução, voltaram para casa e a encon-
traram em chamas.

que o professor havia co-
nhecido dias antes e convi-
dara para morar com ele.
Dimas também foi extor-
quido, bem como um ra-
paz, Jorge Augusto, que
chegou ao apartamento no
momento em que os ho-
mens que se diziam poli-
ciais ali se encontravam.
As investigações estavam
um pouco paradas na 12a
DP, porque o detetive
Amorim não conseguiu
identificar e localizar Di-
mas e Jorge Augusto.

BAIXADA

Uma fonte da polícia in-
formou, ontem, que há
confirmação de que existe
um grupo tomando dinhei-
ro de traficantes de tóxi-
cos, usando o nome da De-
legacia de Entorpecentes.
A mesma fonte lembrou
que, recentemente, a poli-
cia prendeu um grupo de
policiais que trabalhavam
na Delegacia de Entorpe-
centes e que seqüestravam
e matavam traficantes, pa-
ra ficar còm o dinheiro de-
les. O grupo era chefiado
pelo detetive Ivônio de An-
drade Viana Ferraz, o Via-
ninha, que está preso, e
dele faziam parte um te-
nente do Corpo de Bom-
beiros, um sargento da Po-
lícia do Exército e alguns
detetives, todos expulsos e
presos.

Uma hipótese também
aventada é a de que o gru-
po estaria ligado à matan-
ça de traficantes na Baixa-
da Fluminense, principal-
mente na ocorrida na vés-
pera de Natal, em Queima-
dos, onde cinco traficantes
foram encontrados mor-
tos. Uma testemunha disse
que ouviu um dos crimino-
sos perguntar: "E o dinhei-
ro do acordo, onde está"?.

DURMA BEM
Antes de sair, eles haviam

deixado aceso, numa mesa de
cabeceira, um produto chama-
do Durma Bem para combater
os mosquitos que Incomoda-
vam os filhos. Wallace e Sebas-
tião dormiam em uma cama
no único quarto da casa, en-
quanto Wagner dormia na ca-
ma dos pais. José Roberto
acredita que o produto tenha
caído sobre uma coberta e pro-vocado o incêndio.

Segundo José, pouco depois
de meia-noite ele começou a
sentir dores de barriga e sua
mulher, preocupada, achou
que deveria procurar um médi-
co. Ela resolveu acompanhá-lo

Loto paga
Cr$ 327 mil

pela quadra
Voltou a ficar acumu-

lado o prêmio da quina
na Loto. As dezenas sor-
teadas no 16° concurso
foram 06, 09, 38,41 e 90,
ficando o prêmio princi-
pai para o 17° sorteio
em Cr$ 130 milhões 110
mil 916,32, já desconta-
do o Imposto de Renda.
Foram premiadas 47
quadras — 19 no Rio de
Janeiro, 27 em São Pau-
lo e uma em Minas Ge-
rais — cada uma com
Cr$ 327 mil 506, 12.

O terno teve 3 mil 176
apostas ganhadoras,
cada uma com Cr$ 4 mil
846,59, sendo 1 mil 360
no Rio, 1 mil 569 em São
Paulo e 247 em Minas
Gerais. As apostas para
o próximo concurso co-
meçam hoje e termi-
nam na terça-feira, às
22h.

e levou o filho mais novo, Ro-
berto, de sete meses. Em um
ponto de ônibus, aguardaram
durante muito tempo, uma
condução. Ao verem que não
havia mais óhibus, decidiram
voltar para casa. José Roberto
disse que, "nesse momento, as
dores haviam passado".

Ao retornarem a casa, nota-
ram que saía fumaça e corre-
ram. Encontraram, então, o
quarto em chamas e o filho
Sebastião carbonizado na ca-
ma. Os dois outros foram en-
contrados mortos no banheiro,
abraçados. Segundo a perícia,os dois morreram por asfixia
ao procurar água para apagar
o fogo.

Explosão de

fogos mata

uma família
Manilha — Uma família de

seis pessoas morreu em uma
explosão de fogos de artificio,
que guardava debaixo da ca-
ma, para serem vendidos no
Ano-Novo. A explosão foi cau-
sada por uma ponta de cigar-
ro. que rolou até o local onde
estavam os fogos.

A explosão ocorreu num
apartamento do bairro pobrede Tondo e os mortos são um
casal, três filhos e um irmão da
dona-de-casa. de 16 anos, queatirou o cigarro ao chão.
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Uma frente frio está sobre o Oceono Atlântico no oltu'o dolitoral do Espírito Santo, estendendo-se pelo Norte de Minas,interior da Bahia, Sul de Goiás e interior de Mato Grosso. Aárea branca que cobre estas regiões indico nebulosidade echuvas associados à frente frio. Os Estados do Rio de Janeiro,o Sul de Minas o Estado de Sáo Pauto e a Região Sul do Brasilaparecem com o área escuro indicando ausência de nebulosi-dade e temperoturas elevadas.Nova frente fria esto localizado no litoral do Uruguai,estendendo-se até o Norte do Argentina, com maior atividadena área continental. *

As imagent do satélite meteorológico SMS tão rectbi*das diariamente pelo Instituto de Pesquisas Espaciais
(INPE/CNPq), em Sáo José dos Campos (SP), transmiti*das em infra-vtrmelho. As áreas brancos indicamtemperaturas baixas e as áreas pretas temperaturaselevadas.

Conhecendo-se a temperatura das áreas brancas •das áreas pretas pode-se, com uma escala cromática,determinar as temperaturas da superfície da Terra, dasmassas de ar e do topo das nuvens.

NO RIO O MAR A LUA
Parclolmente nublado a nublado compossíveis pancadas de chuvas principol-mente no litoral. Temperaturo estável.Ventos. Este a Norte fracos ocasional-mente moderodos. Máximo: 30.4; emBongúj mínimo 21,7, em Bangu.

5h9m/0 5m oI0hl0m/0 9m

O SOL
Nasce ri
Ocaso: 5h12m18h43m

A CHUVA
Precipitação (mm)Ótimas 24 horasAcumulada este mès

Normal mensolAcumulada este anoNormol anual

0000136 50010758

MARESRio/Niterói — Preamor:17h48m/0 5. Baixomar:e 23h51/0.9m.Angra dos Reit — Preamart4h48m/0.3m e 17h44m/0.4m. Biaxa-mor: 9hllm/0.8m e 23h38m/0.8m.Cabro Frio — Preamor: 4h57m/0 4m eI7h38m/0.4m. Bamamar: 11h3m'0.8me 23h40m/0.8m.TemperaturasDentro do baio: 21Fora da barro: 21Mor colmoCorrentei Sul para Leste.

OS VENTOS
Este a Norte fracos a ocasionalmentemoderados

NOVA
At6 7/01

aCRESCENTE
15/01

?CHEIA
21/01

DMINGUANTE
29/01

ESTADOS
Amazonas: Pte nub a nub no Oeste. Demols reg nub c/ chvesp e trov isoladas. Temp: Estável. Máx. 31.0; Mín. 23.2;Roraima: Pte nub a nub. Temp: Estável. Acre—Rondônia. Ptenub o nub d pncs isoladas. Temp; Estável. Pará: Nub c/chuvas esp principalmente oo Sul do Estado. Temp: Estável.Máx. 32.0; Min. 21.6; Amapá: Pte nuba nubc/ pncs isoladas.Temp: Estável. Máx. 31.4; Min. 23.3; Maranhão Pte nubanub no litoral. Demais reg nub c/ chv ocasionais. Temp;Estável. Máx. 32.5; Mín. 22.7; Piauí: Nubc/ pncs ocos no Sulo Oeste do Estado. Demais reg pte nub o nub. Temp: Estável.Máx. 32.0; Ceará: Nub ao Sul. Demais reg pte nub o nub.Temp: Estável". Máx. 31.6; Mín. 24.6; Rio Gde Norte—Pernambuco: Pte nuba nub. Temp: Estável. Máx. 29.6; Min.20.8; Paraibo-rAlogoas—Sergipe: Pte nub o nub. Temp:Estável. Máx. 29.4; Mín.«21.8; Bahia: Pte nub a nub ao Norte.Demais reg nub d chv esp. Temp: Estável, Máx. 31.2; Min.24 .8; Mato Grosso: Nub a ene d chuvas e trov. Temp; Estável.Máx. 29.9; Min. 25.6; Mato Grosso do Sul: nub d chuvas etrov ocas no decorrer do período. Temp: Estável. Máx. 29.2;Min. 22.8; Goiái: Instável d chuvas. Temp: Estável. Máx.27.4; Min. 19.2; Dist. Federal—Brasília: Instável d chuvas.Temp: Estável. Máx. 22.7; Mín. 17.5; Minas Gerais: Pte nubanub ao Sul do Estado. Demais reg nub o ene d chuvas esp.Temp: Estável. Máx. 26.6; Mín. 18.0; Espírito St0: Nub o ene dchuvas esp. Temp: Estável. Máx. 27.0; Min. 21.7; Sâo Paulo:Pte nub a nub d chuvas ocas principalmente ao Norte e Lestedo Estado. Temp; Estável. Máx. 27.6; Min. 17.0; Paraná: Ptenub o nub d possível instab oo Sudoeste do Estado. Temp:Estável. Máx. 27.0; Min. 15.8; Sta. Catarina: Pte nub instob.No Sul e Oeste. Temp: Estável, declinando no Sul e Oeste.Máx. 27.7; Min. 19.7; Rio Gde Sul: Instável d chuvos
passando o pte nub. Temp: Estável na madrugada e emdeclínio de dio. Máx. 32.0; Min. 20.3.

NO MUNDO
Aberdeen. 03, cloro — Amsterdã. 05. nublado — Ancoro, 04.
daro — Anchoroge, 02. nublado — Atenas, 13, nublodo —
Auckland, 18, claro — Beirute. 15. nublado — Berlim, 03,
nublado — Birmingham, 06. nublado — Bonn. 03, chuvo —
Boston, - 09 nublado — Bruxelas, 06, nublado — Cairo. 17,
nublado — Casablanca, 14, cloro — Chicago. -02 neve —
Copenhague. 03, chuva — Dacar, 26, cloro — Detroit, - 05neve — Dublim, 06, nublado — Estocolmo. 01, nublado —
Genebra. 03, nublado — Ho Chi Minh, 26. cloro — HongKortg. 17, cloro — Hortolulu. 18, claro — Jerusalém, 15,

VfNtO ?NfVO*tIENli rtIAChuvas
ANÁLISE SINÓTICA DO MAPA OO INSTITUTO NACIONAL Di
METEOROLOGIA Frente frio estendendo-se ao No^e de
Minos Gerois, Espírito Santo, continuando pelo Atlântico.
Nova frente localizada nq Uruguai, continuando pelo Atlán-
tico.Anticiclone polor com centro de 1014MB locolizodo 6
30°S/47°W. Anticiclone tropicol marítimo com centro de1016MB localizado a 17°S>33°W.

nublado — Lisboa. 12, claro — Londres. 07, claro — Los
Angeles, 11. nevoeiro — Madri, 06. daro — Malta, 14, daro

Miami, 12. neblina — Moscou. 01, chuva — Nairobi, 26,
nublado — Nice, 12, nublado — Nova Déli, 21, daro — Novo
York, -03 nublado — Oslo, 01, daro — Ottawa, -21
nublado — Paris, 08. nublado — Pequim, -05 cloro —
Pretória, 30. daro — Riad. 17, claro — Roma. 08, nublado —
Sáo Francisco, 06, nublado — Seul. - 04 neve — Sòfio, 01
claro — Taipé, 16, nublodo — Tóquio. 06. cloro — Toronto.^10 .íublodo — Varsóvia, 03, nublado — Viena, 06,.
nublodo — Washington. -01 neve.

J

Cadáver

aparece

boiando
Uma equipe do Corpo Marí-

timo de Salvamento, que esta-
va na lancha 1-1, resgatou, na
manhã de quarta-feira, próxi-
mo à ilha de Mocanguè, o cor-
po de uma preta, de 30 anos
presumíveis, que vestia saia
clara e blusa vermelha.

O cadáver foi removido paraa Base do Salvamar, na Praia
de Botafogo, e a perícia foi
chamada ao local. A vitima
não tinha identificação e o ca-
so foi registrado pela 10a Dele-
gacia Policial. Só após os exa-
mes cadavéricos é que a poli-cia vai saber se ela morreu
afogada ou não.

AVISOS RELIGIOSOS

A FAMÍLIA DE

ALVANDRO BAER

BAHIA

(MISSA DE 7o DIA)

ÍAgredece, 

sensibilizada, a todos que
confortaram a sua dor. Convida paren-
tes e amigos para a missa a ser
celebrada hoje, dia 2 de janeiro às,;;

18:00 hs na Igreja do Colégio Santo Inácio.»»

ESPECIAL
JORNAL DO BRASIL

SÉRGIO PETRIC
(MISSA DE 7o DIA)

t 

Amigos e companheiros, ainda consternados com a -
perda da excelente figura humana que era SÉRGIO.'•
convidam demais amigos para a missa de 7o dia que"r
será realizada, em sua memória, no dia 03/01/81,

sábado às 11 horas na Igreja da Santa Cruz dos Militares a
Rua Io de Março, 36. „

WALESKA CORDEIRO DOS REIS

MISSA DE 7o DIA

Sua família agradece manifestações de pesar, recebidas por
ocasião de seu falecimento, e convida parentes e amigos para a
missa de 7° dia a ser realizada no dia 2 de janeiro às 19h na Igreja

São José — Jardim Botânico, Av. Borges de Medeiros 2735.

t
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JORNAL DO BRASH ? sexto-fei LI Caderno

t, -<¦< ¦• da Arabia Saudita.
E^ <j mciaenie aconieceu auidnit o jogo emre u El Helai.
& § *<K e o Ittihad. na semana passada quando oK 4t*&}fcs%* "f t ' :< r veterano brasileiro um adversarlo no rosto.
»-ftto-i mh-mmim s if - x -<*•« <--v Ao final do j°g0- 1ue televisionado. Rivelino e Sad Brek
S|wgaHttBMMN^ ,; ' > | | fl tiveram que ser contidos para nao brigar. Fora do estddio.

v I ; * \ torcedores do Ittihad. que foi derrotado. depredaram veicu-
^-^WII^^^^^^B^BBB^^Hl(PBiliBllPlPSS*iP^'^*^lli 'os e chegaram a queimar um carro.

T^arfjMnjB "O reino e unico por sua seguranija e establlidade e">!'. ** im'AMMt nlnguem aceltaria o que aconteceu depois daquele jogo".
&SXJ2i£3Mm '_ declarou o Principe' Faical Ibn Fahd. filho do Principe

herdeiro o presidente do Servipo de Bem-Estar Social para a
MlfPf'' '¦- «* ?v&s^;s'<{X* < ¦ ' Juventude em comunicado na ultima ter?a-feira.

a^v * ) /< m I * ¦Jm^^mkt. mmmB US il ^BSE S <v i*#«#«n?-;- .^u«:>%

Kircaister, potro que vai estrear domingo, mostrou velocidade no partidor, saindo na frente de Zaibo (pelo meio) e o alazdo Baise

'íw+va
Joeé Comito da Silvo

iKircaister, potro que vai estrear domingo, mostrou velocidade no partidor, saindo na frente de Zaibo (pelo meio) e o alazão Baise

Rivelino chuta

adversário e é

suspenso 90 dias

Jeddah — A Federação Saudita de Futebol suspendeu o
atacante Rivelino por três meses, acusando-o de comporta-
mento antiesportivo e atitudes contra o futebol e a sociedade
da Arábia Saudita, por ter chutado um adversário no rosto.

u incidente aconteceu auhltllb o Jogo entre u El Hylai,
clube de Rivelino. e o Ittihad. na semana passada quando o
veterano jogador brasileiro chuto.u um adversário no rosto.
Ao final do jogo, que foi televisionado. Rivelino e Sad Brek
tiveram que ser contidos para nào brigar. Fora do estádio,
torcedores do Ittihad, que foi derrotado, depredaram veícu-
los e chegaram a queimar um carro."O reino é único por sua segurança e estabilidade e
ninguém aceitaria o que aconteceu depois daquele jogo",declarou o Príncipe' Faiçal Ibn Fahd, filho do Príncipe
herdeiro o presidente do Serviço de Bem-Estar Social para a
Juventude em comunicado divulgado na última terça-feira.Eles não estavam travando uma guerra. Apenas um
jogo de hora e meia entre dois times, no qual há um vencedor
e um perdedor — acrescentou o Príncipe,

Rigor
A violência no futebol não è muito freqüente na Arábia

Saudita e as punições da Federação também foram excepcio-
nalmente severas. Fahd Al-Ehamash. juiz da partida e um
dos juizes internacionais da Arábia Saudita, foi suspenso portrês meses por náo ter conseguido controlar o andamento do
jogo.

O Ittihad também sofreu uma penalidade severa. Sua
parte na renda da partida foi confiscada para o pagamentodos danos causados e teve dois jogadores suspensos, embora
por períodos menores do que de Rivelino, e o vice-presidente
do clube ficou proibido de representá-lo e acompanhá-lo pelo
prazo de um ano.

A diretoria do El Helal foi aconselhada a tomar provldèn-cia para que Rivelino nào repita os atos que lhe valeram a
suspensão.

No futuro, serão tomadas medidas mais sevéras.
independentemente de quem seja Rivelino — comentou o
Príncipe. •

Rivelino joga há dois anos na Arábia Saudita, ganhando
por mês salários que se acreditam superiores a 18 mil dólares
(cerca de Cr$ 1 miiháo 150 mil).

Cânter
t O Haras Santa Ana do Rio
IGrande colocou à venda, no
Jeilâo-relâmpago da Associa-
içfto dos Criadores e Proprietá-
jrios de Cavalo de Corrida do
^Estado do Rio de Janeiro, qua-
Aro seus defensores, que deve-
pio abrir espaço na cocheira
jpara quatro potros que serão
Sproveitados 

nesta têmpora-
a. Os que vão a licitação são:"Utmost, Quadro Negro, Salva-'dor e PHercamphtus.

• Cerca móvel para potros de•dois anos, na pista de grama, é
jima decisão um pouco leviana
ida Comissão de Corridas do
Jóquei Clube Brasileiro. Trei-
jnadores e jóqueis estão preo-
,cupados, com uma certa dose
,da razão, diga-se de passagem.»

; Montárias oficiaU

ide sábado e domingo

SÁBADO
. )l* PÁRtO —À» MhOOm —1.600 nwtrof'—Cr* 118.000,00—(AREIA) Kg.11—1 Virgo,G.F. Almeido  7 56

iS—2 OKolette, l. Souzo  3 55. 3 Escaloda Skiddy, J. Ricardo 2 563—4 Eisa.T. B. Pereira ....:. 1 56
{ 5 Cayenne.W. Gonçalves  5 56
,4—6 Terlizzi.J. Escobar...  4 56
^ " Tangke»,A.Oliveira.....  6 56
T PÁREO — Às 14h30m — 1.000 metro*'— CrS 96.000,00 — (AREIA) — (DUPLA¦IXATA) Kg.

»1—1 Gianina, A. Abreu  6 57' 2 Gagá, M. Peres  2 57'2—3 Daléria.J. Ricardo  3 574 Tuyuneta.E. Ferreira....;  8 57•3—5 Pupureis.W. Costa  4 57' 6 Agenda, W. Gonçalves  9 57*4—7 B«ltoise,E.R. Ferreira  5 57
j 8 Natif.l.Maio....'.  1 57" MiwPatrícia. E. Santos  7 57
,3° PÁREO —Ai lShOOm — 1.600 iralrot
,—Cr$ 72.000,00—(AREIA) Kg.
jl—1 Zircon.J. Ferreira  3 57
j 2 Picton.A.Souza ". 2 56
12—3 Frólimo.F. Lemos  5 55',4 Bonde, A. Ramos  1 583—5 Sporobulus, J.Esteves  6 55
(4—7 Dilan.L. Maia .:... 7' 56
i " Ginton.E. Santos  8 54
|4° Páreo —À» 15h30m — 1.30Ç metro»Cr$ 83.000,00 — (AREIA) — (INICIO DO'CONCURSO DE 7 PONTOS) kg
Si—^1 Feu D'enfer, J. Ricardo  5 54
I " QualityPlace, A.Oliveiro.... 3 55
,2—2 Cinderelo.W. Gonçalves  1 553 DineBird,G.Alves...  4 55
«3—4 Altai Khan, E. R. Ferreiro  2 54
I 5 Quartzo. E. Ferreira  7 55
,4—6 Olden Times. F. Pereira  6 58*5° Páreo — .As 16h00m — 1.000 metros»GJ 72.000,00— (AREIA)— kg
Jl—1 Hum.L. Gonçalves ;.... 8 58> 2 Desatento,E.B.Queiroz..;  2 56i2—3 Zloti, F. Pereira  6 58^•»4 SnbwSlide, M. Vaz  7. 56-3—5 CzarPlebei,A.Oliveiro  1 586 Joemo, J. B. Fonseca ;.. 5 554—7 GismondaJ. Ricardo  3 548 Belatona.L. Maio  4 56
ji®"Páreo — Às 16h30m — 1.000 metro»ír$ 96.000,00 — (AREIA) — (DUPLA-
JXATAf— Kg.-1—1 GreatChanson, J. Ricardo.... 2 56
|j 2 Xondoquinha, J.Queiroz..... 6 56
|2—3 BienHeloda.E. Ferreira  3 56
- 4 Layuco.J. Freire  1 56

(
•l« PÁREO—À« 13h30m —1.400 mtlro»Kr$ 83.000,00—(AREIA)— Kg.»l—1 Indalécio, A. Ferreira 5 56" Jarbas, t. Santos 56*2—2 Juan deGaray.G. Alves 5613—3 Mildoeste, l. Maio 6 564 Arturito, E. Freire 7 564—5 Birlo.M.Vaz 56I " SnowSlideJ. C.Castillo 58
¦2° PÁREO —À« 14h.00m — 1.500 n»lro»•Cri 118.000,00 — (AREIA) — (DUPLA-(EXATA) Kg.
21—1 Pelegrino.J. Escobar  2 56
^^2 LeBristol, F. Pereira  3 562—3 Lucas, E. Ferreira  5 56•*~+Â Lord.T. B. Pereira  11 56
I 5 Clemenceou.E. B.Queiroz ... 10 563—6 BeauArdan.E. Marinho  I 567 Botinho.G. F. Almeido  7 56| 8 Camerqrnon.W. Costa  8 56
|4—9 Hughes. A. Ramos  9 5610 Airport, J. Esteves  4 56? 11 Belposso.W. Gonçalves :. 6 56*3° PÁREO — Át 14h.30m — 1.000 nxlro»Kr$ 140.000,00 —(GRAMA) —(Inicio do
gConcursode 7 Pontos) Kg.
J1—1 Calumbé.C. Valgos  6 552—2 Thomes,A.Oliveiro  5 55Í3—3 Zaibo, A. Ramos •....,. 2 55
{ 4 Gebara.J. R. Oliveira  1 53
^4—5 Antoínete.W. Gonçalves  3 53" Trauto.J. Moita  4 53,L2(k PÁREO — Às 15h00m — 1.000 metro»Ctí 145.000,00—(GRAMA)— kg(Prova Especial de Leilão)1—1 Kippally, A. Ramos  7 55" Kirccster. J. Ricardo  3 55*2—2 Tinoco.R. Freire  1 55
jj 3 Zunir.G. Meneses. /... 5 55_J—4 Deyno, R. Marques  8 55H Acteur.W.'Gonçalves  6 554—6 Donner. E. B. Queiroz  2 55f " Tojol.D. Neto  4 55
|5° — Páreo —À» 15h30m — 1.400 melros
.Cri 96.000.00 — (AREIA) — (CUPLA-fXATA)— kg1 — 1 Upwell, J. Ferreiro  3 56
^ 2 Jidun, M. Peres 4 573 GariboIdo, J. Moita  6 56*2—4 Me n ilmontant,
| G. F. Almeida  2 565 Imbuiol W. Costa  9 57

DOMINGO

Boots pode Noturna de hoje páreo a páreo
Bambur vai ser preparado

pelo treinador Silvio Morales
para correr no dia 18 deste
mis em Cidade Jardim, São
Paulo, uma carreira na distãn-
cia de 2 mil metros, na pistade areia.

Baliene que correu algu-
mas vezes no Hipódromo da
Gávea, onde ganhou uma car-
relra, vai ser enviado para Belo
Horizonte para seguir cam-
panha.

Caiumbé, por Sahib n em
Ibiranez, treinado por E. Cou-
tinho estréia com um dos me-
lhores trabalhos entre os pro-dutos de dois anos, jã que pas-sou a distância de 1 mil me-
tros em menos de lm04s.

3—5 Urgence,A.Oliveiro  566 La Bravo, C. Valgos  57
Izona.J. Ferreira  564—8 Dinha Sá, R. Silva  569 EauD'Argent,LMaia 10 579 Niki, A. Ferreiro  56

7° Páreo — Ài 17h00m — 1.600 iwtro.CtJ 83.000,00—(AREIA)— Kg.1—1 Fankaro.P. Cardoso  562 Fiumiccino,J. Ricardo  572—3 Pajan.C.Morgado  574 Moresco,A. Ferreira  583—5 Querquer.J. Malta....  566 El Caramelo.F. Silva  564—7 Gaddi.R.Freire  56Ticket.G.F.Almeida '.  58
8° Páreo — Ài 17h30m —1.300 mtlro.CfJ 118.000,00—(AREIA)— Kg.
1—1 Flauto Mágico (•), A. Ramos 552 Eteno,J.Esteves  552—3 SinEncargo,A.Oliveiro  554 Hiuto.J. Malta  563—5 Opencast.W. Costa  556 Fim de Papo, J. Ferreira  564—7 Tujubá.G. F.Almeida  558 GreatDeed,J.Ricardo  55
(*) — Ex-Ffauka
9o Páreo —Às 18h.00m — 1.100 metros—Cr$ 96.000,00—(AREIA)— Kg.1—1 Aroch.G.Alves  572 Sin, W. Costa  542—3 Rivadávia,A. Oliveira  55Brentano.J. Ricardo  543—5 Bernachi.J. Escobar  576 Brulot, E. Freire  554—7 IrtileLight.F. Pereira  558 Nobelo, JuorezGarcia  55" Maximus.J. Ferreira.  57
10° Páreo—À> I8h30m —1.100rmtroi— Cr$ 118.000,00 -<- (AREIA) — (DUPLAEXATA)— Kg.1—1 Tsu*Ki,E. Ferreira  14 52Tia Bessie, Juarez Garcia  56MissTambourine, J. Malta .. 522—4 Karati, I. Brasiliense  56Ouda,J.Esteves....  56SnowRoy.W.Gonçalves...» 563—7 Arakam,A.MachadoF°...>.. 56Oeto.J. Ricardo 11 56Hicote, L. Maio  13 56" MissSambola,A.Ferreiro.... 564—10 Tênis Net, E. R. Ferreira  5611 Bay Street, J.Queiroz .....10 5612 Emboladora, A.Oliveiro ..... 12 56" Eletriz.R. Silva  '56

6 Condy'sPet, T. B. Pereira  12 563—7 Copurro, Juarez Garcia  13 57GreatChallengeM. Alves.... 56Soure,R.Silva... 10 564-10 GrosJeu.J. Ricardo  56II Arequito, E. Marinho  56" Fermino,R.Carmo  55Tio Firmo, J. B. Fonseca  11 56
6o PÁREO — Às 16h00m — 1.600 metro»CrS 96.000,00 — (AREIA) — (DUPLA-EXATA)— Kg.1—1 El Chris, L.D.Guedes  572—2 Empreendedor, L Maia  57

ChormingBoy, R. Carmo  57
3—4 Esbro, M. Vaz  57

BigBil, J. L. Marins  574—6 Salpicador.G. Meneses  577. Ésculus.F. Araújo....  577o PÁREO —As 16h30m —1.000 metrosCr$ 83.000,00—(AREIA)— Kg.1—1 Canza, J. Ricardo  58Epífora. H. Cunha F°  582—3 Edinéio,F. Pereira....  58Jandor, R. Marques  583—5 Amendoeiro.G. Meneses  58Floriade.J. F. Fraga  584—7 Aguçada, L. Corrêa  588 Debelada, L. Maio  58
8° PÁREO—Às 17h.00m —1.100 metrosCrS 118.000,00—(AREIA)— Kg.1 — 1 Contemir, G.Meneses  3 562—2 Tádellos, J.Moltc  55CrossWind,F.Pereira  4 553—4 Petizo, E.Freire  2. 55Salvador, A.Oliveiro  6 554—6 Látex, J.Esteves  5 55LordBlock, E.R.Ferreira  7 559o PAREÔ — As 17h.30m — 1.000 metrosCrS 96.000,00 — (AREIA) — (DUPLA-EXATA)— Kg.1—1 Zinder, J.R.Oliveira  572 Tico-Tico-Rei, F.Lemos  57Carpinteiro, R.Carmo  12 572—3 Bicolor, E.Ferreira  57Gran Rio,G.Alves  9 57Ab'o;o. W Gonçalves '1 573—6 Monte Cario. T.B Pereira  10 57Quesmi. A.P.Souza  • 57Bonito. J.Escobar  574—9 Üeo, J.R cordo  5710 JudgeHimes, J Malta  571 1 Com;nho Oo MeiO,J B Fonseca  57

vencer na

noturna
A primeira reunião deste

ano tem como a melhor carrel-1
ra a sexta, para animais de
cinco anos e mais idade, ga-
nhadores até Cr$ 270 mil. A
prova, a princípio, deve ser de-
cidida entre Boots, que reapa-
receu correndo muito, e Prínci-
pe Negro, em forma das melho-
res. Farahoun ainda deve ser
lembrado, pois sua última
atuação não pode ser conside-
rada normal.
OS PÁREOS

1° Páreo: A primeira provado ano, na milha, aparece com
dois concorrentes, aparente-
mente, dominando. Sadi, em
turma fraca e bém colocado na
distância pode ser o vencedor,
mas Bravo índio, de volta em
páreo favorável, pode assus-
tar. Outros nomes perigosossão os de Vino Puro e Very
Good.

2° Páreo: Em turma dentro
de suas condições e sob a dire-
ção do freio Edson Ferreira,
são muito grandes as possibili-
dades de Bangalore vencer es-
sa carreira, já que náo vinha
tendo bons percursos anterior-
mente. High Score. que vem de
perder para ótimo tempo,
Green Money e Cogito, cuja
última atuação náo valeu, são
outros nomes perigosos.

3o Páreo: Talvez a concor-
rente que tem melhor preparo
para a distância seja Queen
Angela que, além do mais, está
em páreo favorável e pode ser
a ganhadora. Luchesa, ém tur-
ma muito fraca, será sua maior
rival. Chance ainda para Acon-
chegante, que vem de uma sé-
rie de colocações seguidas.

4o Páreo: Uma carreira equi-
librada pela fraqueza técnica
das concorrentes. Podem ser
destacadas a tordilha Vittel,
que deve correr mais do que na
última, Lagaúcha e Dugma, e
reaparece em turma dentro de
suas possibilidades. Ainda po-
dem ser lembradas Alepina e
Talai a.

5° Páreo: Depois de uma boa
estréia, quando estava feio e
correu com algum destaque,
Caledon reaparece em turma
multo fraca — náo atua desde
setembro — e tem condições
de vencer. Coltrane, vindo de
ótima corrida, é seu maior ri-
vai. Hostler e Cobiçoso, perigo-
sos também.

6o Páreo: Por sua- sensacio-
nal vitória ao reaparecer,
Boots tem possibilidades de
repetir, mesmo com a presen-
ça de Príncipe Negro, que está
em forma das melhores. Ou-
tros nomes com chance na pro-
va são Farahoun e Piriápolis.

7o Páreo: De volta em turma
ligeiramente mais fraca do que
vinha atuando, Skópelos tem
muitas condições de vencer.
Radi, em boa forma, aparece
como o seu rival mais próxi-mo. Ainda com chance Breni-
nho, que, na turma, deve ser
sempre respeitado.

8o Páreo: De volta ém turma
muito favorável, Lino Boy tem
condições de vencer, em condi-
ções normais. Florero, sempre
correndo bem, aparece como
outro competidor perigoso.
Ainda com chance na turma
aparece Big Hom e Great
Bliss.

9o Páreo: Para encerrar o
programa, um páreo muito
equilibrado, onde pelo menos'
quatro competidores apare-
cem com chance real de vitó-
ria. Chorro, puro retrospecto
da carreira, Ano Novo, vindo
de São Paulo, muito comenta-
do, Accigliato e Junco todos
no mesmo nível.

0 telefone

que resolve

instante.

1* PAlttO — òl SOhOO — 1.600 nwtra — Farinalli — 1 m37» 2/5 — (Amki)

2—2 VirtoPuro,E. Marinho... 57 9° ( 9) Escomoso e El Sunbi 1400 GL lm24sl58 5° (11) Brigand e Picton 1600 NP Im44s358 3° ( 8) Glazon e Very Good 1600 NU 1m45s258 10° (10) Acavalo e Valcisfon 1300 NM 1m23s458 10° (11) Brigand e Picton 1600 NP 1m44s357 8° (10) Xis Crack e Fanage 1300 NP lm24s

J.E.SouzaG.UIIooS. FrançaJ. D. MoreiraB. SilvaJ.l.Pedrosa
V PÁREO — òi 20h30 ¦ •1.100 nwtra — Galego — 1m06> 2/5 — (Ar*Ia)DUPLA EXATA

1—1 HighScore.N.Santos 56 3° (13) Beaulieu e Prince Tigre 1000 NL ImOlsl Z.D.Guedes2 CononLow,J.Escobar 56 9° (13) Beaulieu e Prince Tigre 1000 NL ImOlsl LAcuno •
2—3 Green Money, G. F. Almeida 56 3° ( 8) Brulot e Prince Tigre 1000 NU lm03s W.AIiano4 Sweey Viking, F. Pereira 56 6° (13) Beaulieu e Prince Tigre 1000 NL ImOlsl G.L.Ferreira3—5 MasterTung, J. Malta 57 Estreante Estreante A.P.Silva6 Despistar, R. Silva 56 6° ( 9) Wisdon e Kynko 1200 NM lm16s R.Nahid" Chono, W. Costo 56 7° ( 7) Irtile Light e H.Score 1100 NP 1m09s R.Nahid4—7 Bangalore.E. Ferreira 10 56 5° (13) Beaulieu e Prince Tigre 1000 NL ImOlsl J.C.Marchant.Jidun.M. Peres 57 5° ( 6) Up Royal e Montchenot 1100 AM 1m08s C.RosaCogito,J. Ricardo 56 9° ( 9) Wisdon e Kynko 1200 NM 1ml6s ANahid

3° PÁREO — á> 21h00 — 1300 rmtro. — Yard — lml8> 3/5 — (AreioINICIO DO CONCURSO DE 7 PONTOS
1—1 Acocbegante, J. Pinto 582—2 Queen Angela, A. Oliveira 563—3 Example, A. Machado 574 Hofar.J. R.Oliveira 554—5 Aba Time, J. Ferreiro... 566 Luchesa,M.Vaz... 56

3o ( 7) Navalha e Pretentious3o ( 6) Janistar e Bagnanza4o ( 8) Arupa e Gororóba7° ( 9) Jalvina e GuiancaIo ( 8) Estragan e Almendra4o ( 9) Talando e Mario Carmen

1100 NP Iml0s2 E. Coutinho1300 GL Im18s4 A. Morales1100 NM 1ml 1 $3 W. O. Vargas1000 NP lm04s N. P. Gomes F°1200 NP 1ml6s4. O. M. Fernandes1100 Nl 1 m09s4. J. B. Silva •

4" PÁRtO —à» 21H30 —1100 nwtra» — Galogo — lmOòt 2/5 — (Arala)
1—I Alepina.W. Costo 55 3° ( 6) Kineto e Hum 1000 NL 1m03s1 C. I. P. Nunes2—2 Logaucha,A. Abreu 58 3° ( 9) Glorinda e Bla-Blo-Bras 1000 AM lm03sl O.M.Fernandw3 Reto,A.P.Souzo.^.. 58 8° ( 8) Arupa e Gororoba 1100 NM Im11s3 J. Pedro F°3—4 Vittel,A.OIiveira .' ...,. 58 5° ( 8) Arupa e Goror6bo 1100 NM Im11s3 W. Pioto5 Finland, R. Silva ,2 57 5° ( 5) Tatinha e Goror6ba 1000 NP Im02s4 E. Cardoso4—6 Taloia.Jz. Garcia 56 4° (10) Bla-Bla-Br6s e Origine 1300 NP 1m24s3 P. Labre7 Dug mo, J. B. Fonseco 58 9° ( 9) Glorinda e Bla-Blo-Bras 1000 AM lm03sl E. P. Coufinho

5° PÁREO — à. 22HOO ¦ • 1100 metros — Galego — ImOós 2/5 — (Areia)DUPLA EXATA
1—1 Coltrane.J.Ricardo..'..;  *5 56 2° (10) Le Chef e loponi 1200 NL Iml6s3 A. Arauio2 SieteEstrellas, J.F. Froga  56 8° (11) Vinci e Que Sueno 1400 GL Im24s3 J. E. Souzo2—3 Hostler. S. Silva  56 2° ( 7) Chistoso e Junco 1000 AL 1m03s2 W. PenelasLuggono, G. Alves  56 7° ( 9) Crackshot e Cobiqoso 1500 AP lm36s A. MoralesTank.F. Araujo  56 Estreante Estreante A. V. Neves3—6 Caledon.T. B.Pereira  56 5° ( 9) Naupan e Tuyulesque 1000 AP Im02s4. S. MoralesArtful To Run, D.Neto  11 56 Estreante Estreante N.P Gomes PLeviano,M.Androde  56 7° ( 8) Segall e Fjord 1100 AL " Im08s4. J. D. Moreira4—9 Cobi;oso,M.Voz '10 56 4° ( 8) Cantemir e Sopeiro 1000 NL Im02s3. W. Meirelles10 Blue Bravo, C.Valgas  56 7° ( 8) Kind To Run e Corpaccio 1200 NL Im16s2. G. Ulloa" Kindly,E.Morinho  56 7° (10) Speed Cross e Esthouro 1200 AL lml6sl. G. Ulloa

6° PÁREO — às 22H25 — 1300 nwtra — Yard — lmISi 3/5 — (Araio)
1—I Principe Negro, J. Pinto  58Vampire,J.Queiroz............. 562—3 Boots, E. B. Queiroz 58Farohoun,J.Malta 57
3—5 Piriapolis, J. Ricardo 58Hipios.F. Pereira 554—7 Joeiro, A. Ramos 58Trifle.G. F.Almeida...,. 55

2° ( 7) Maribi e Dine Bird6o ( 8) Montechio e BerliozIo ( 9) Escardillo e Adroit7o ( 7) Altai Khan e Jamestown4o ( 6) Tairon e Beagle4o ( 5) Blue Betting e Arequito8° ( 8) Melvin e Dine Bird7o (11) Erpanto e Escardillo

1000 AL ImOlsZ1200 NP Jml4s31200 NL 1ml4s41200 AU 1 ml 5s41600 NL Im41s31300 AP 1m25s1200 NP Iml4s31300 AP lm22s

E. CoutinhoA. GarciaG. UlioaR. Carro pi toR. NahidE. CardosoA OrciuoliA. Poim F>
7° PÁREO — ài 22H50 — 1600 rmtro. — Farlrwlli — 1m37« 2/5 — (Ar*ia)

1—1 Radi.G. F. Almeido 572—2 Breninho, J. F. Froga 6 57 2° ( 7) Degollium e Elemenlor 1500 GM Im29s4 B. Ribeiro3 3 D«reto-lei, W.Gon^alves.... 3 56 5° ( 7) Elemenlar e Vogler 1600 NP 1m44sl O. M Feman4 Vivedor.G. Alves 2 58 7° ( 7) Sir Sloop e Ki-jato 1300 NL 1m21s3 S. Morales4—5 PelitParisien.R.Freire 58 I° ( 7) Zircon e Vogler 1600 NL 1m43s1 J. Borioni6 Skopclos, F. Pereira F° 56 6° ( 8) Etondard e Dolbion 1600 NL 1m43s G. L Ferreiro
8° PÁREO — às 23K15 — 1000 metros — Tom Sowyer — ImOOs - • (Areia)

1—1 Lino Boy, C. Valgos...':  56Energique.J. Ricardo  572—>3 Florero,E. Freire  55Querir.M. Peres 11 57Juan Figuro, E.R. Ferreiro  563—6 Great Bliss, G. F. Almeida.... 57Lança-Chamas, J. B. Fonseca 58Blessed Hobby, C. Xovier  574—9 BigHorn, A. Ramos  5510 Folibelo, A. Souza 10 5711 Greenhill.J. Esteves  58

2o ( 9) Duke Shellton e Bolshevik7o (12) Faristan e Florero2o (12) Faristan e Sabugosa6o (10) Snow Xelim e Adam9o ( 9) Jaddo e Croix du Sud2o (10) Huygens e Erinnys2o'( 9) Ephessos e Rucay11° (12) Faristan e Florero4o (12) Faristan e Florero9o (10) Huygens e Great BlissEstreante—

1000 NL Im02s2. J.-Coufinho1000 NL lm03s A.Ricardo1000 NL lm03s AA.Silva1300 GL Im19s2. S.Morales1600 NL Im42s3. C.H.Coutinho.1300 GM 1m20s1. J.B.Silva1000 NM 1m03sl. A.C.Loma1000 NL 1m03s AOrciuoli1000 NL lm03s H.Tobias1300 GM 1m20sl. E.C.PereiraEstreante— G.UIloo
9» PÁREO —àt 23MO — 1100 nwtra — Galogo — 1 n>06<2/5 — (Areia)DUPLA-EXATA

1—1 FeuNoir, J.M. Androde  562 Bagdad Sin, E. Ferreira  562—3 Ano Novo. G. Alves  56Osmandi, J. F. Fraga  11 56Prince Eduord, Jz. Gorcio  563—6 Junco.E.R. Ferreiro  56Oldenburg, F. Lemos  56Agrigento; A. P. Souzo ...;  10 564—9 Chorro.G. F. Almeido  5310 Accigliato,C. Xovier  56Reese, E. Marinho  56

5° (12) Tijuco Preto e L.BIack7° ( 9) Ethero e TalgoEstreante—Estreante—5o ( 8) Kind To Run e Corpoccio3o ( 7) Chistoso e Hostler8o ( 8) Kind To Run e Corpoccio5o ( 8) Chiraz e Pelegrino2o ( 8) Hiuto e Tuyulesque5o ( 8) SegaII e Fjord4o ( 9) Corybantes e Sapporo

1100 NL1400 GLEstreante—
Estreante—1200 NL

1m08sl
1m24s3

Iml6s21m03s2.1ml6s2.Im24s1.1m02s3.Im08s4.I m09s2.

F.P.LavorJ.MarchantS. MoralesJ.PiotoR.Carrapito
J.SilvoG.FeijóO. BastosO.J.M.OiasG.UIloaG.UIIoo

Retrospecto

Sadi- Bravo índio- Vino1° páreo
Puro
2o páreo — Bangalore- High Score-
Green Money
3o páreo — Queen Angela- Luchesa-
Aconchegante
4o páreo — Vittel- Lagaúcha- Dugma

5o páreo — Caledon- Coltrane- Hostler
6o páreo — Boots- Principe Negro Fa-
rahoun
7o páreo — Skopelos- Radi- Breni nho
8o páreo — Lino Boy- Florero- Big Hom
9o páreo — Chorro- Ano Novo- Acci-
gliato

José João dá ao

Brasil Ia vitória

na São Silvestre

Sào Paulo — Ex-garçom e natural de Pernambuco, José
João da Silva conseguiu um feito que hà 35 anos vinha sendo
tentado pelos brasileiros: vencer a tradicional Corrida Inter-
nacional de Sáo Silvestre, promovida anualmente pelo JornalGazeta Esportiva. O tempo de José João foi 23m40s3, e o
segundo colocado foi Sílvio Salazar, da Colômbia, com 17
segundos de diferença.

Aos 25 anos de idade, solteiro, José João está sendo visto
como o grande nome do atletismo de fundo nos próximòsanos. Ele é atleta do São Paulo, que lhe paga Cr$ 35 mil
mensais, como ajuda de custo.

"Corram atrás de mim"
José João treinou com afinco durante seis meses em

Campos do Jordão. Na quarta-feira, dia da prova, a diretoria
do Sào Paulo quis trazè-lo de helicóptero para São Paulo e
ele recusou. Preferiu vir de ônibus. Chegando à capital o
atleta disse, muito confiante: Vim de ônibus mesmo e vou
correr, quem quiser que corra atrás de mim".

O atleta ficou bastante emocionado com a vitória e quasenão tinha condições de falar, ainda no pódio, ele previu queem 1981, o atletismo poderá ter uma arrancada. Na sua
opinião, o Brasil tem condições de ganhar muitas medalhas
nas competições internacionais. Para isso, basta que os
atletas tenham condições de se preparar.

Roteiro

Vasco

O vice-presidente de futebol do Vasco, Antônio Soares
Calçada, espera hoje a resposta do presidente Vicente Ma-
teus, do Corintians. sobre a troca de Pintlnho por Amaral. O
ponta-direita jorginho, trocado por empréstimo pelo meio-
campo Guina, com o Palmeiras, é esperado em São Januário
para acertar as bases de seu contrato.

Se a negociação com o Corintians for concretizada, o
Vasco encerra as contratações para a Taça de Ouro. Durante
as férias dos Jogadores, que se apresentam hoje, pela manhã,
na Escola de Educação Física do Exército e à tarde treinam
no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador, o Vasco
obteve cinco reforçôs para esta temporada.

Além de Jorginho, foram contratados César, Rosemiro,
Flecha, e Celso. Entretanto, o Vasco se desfez de Guina,
Marco Antônio, Peribaldo, Paulinho, Paulo Pereira, Catinha
e Juan. E até o início da Taça de Ouro, devem ser negociados:
Paulo César, que está sendo pretendido por um clube argen-
tino, e Orlandb, pelo Santa Cruz, de Recife.

Os treinos do Vasco serão realizados na Ilha do Governa-
dor porque o campo de São Januário está em reformulação e
só será liberado para jogos em abril.

Tênis

A Federação de Tênis do Estado do Rio tem praticamen-te acertado o patrocínio de todo o seu calendário de 1981,segundo informou o interventor Carlos Maciel. A empresa,
uma caderneta de poupança, ainda não pode ter o nomedivulgado porque restam pequenos detalhes a serem acer-tados.

Carlos Maciel explicou que para o próximo ano a Federa-
ção pretende dar prêmios em dinheiro na maioria de seustorneios, além de promover competições intermunlcipals.
interestaduais e até um torneio Internacional, possivelmenteno meio do ano.

Na próxima semana, Carlos Maciel se reunirá com todos
os diretores de clubes do Rio para mostrar os planos quepretende executar em 1981, com relação a calendário eformas de disputa.

Já a CBT (Confederação Brasileira de Tênis) está com
problemas para conseguir patrocínio, a fim de mandar umaequipe com os melhores juvenis brasileiros para o CircuitoSul-Americano. Por isso, fará um contato com os tenistas
para saber quais podem arcar com suas despesas e só depoisarmará a equipe brasileira.

O Leme Tênis Clube promove, a partir do dia 20 de
janeiro, o Torneio Borges e Damasceno, para tenistas até 23anos. Os principais nomes estão na parte feminina, que reúne12 jogadoras. Judy Rensen, Helena Abreu, Virgínia Horwa-titsch e Ana Gabriel Antici devem decidir a competição. Nomasculino, que terá 30 participantes, os melhores são Ale-xandre Katz, Alberto Araújo, Eduardo Flores, Sílvio Bastos eJorge Mendonça.

Na Austrália
O australiano Peter McNamara foi o primeiro a seclassificar para as semifinais do Aberto da Austrália, últimaetapa do Grand Slam do qual fazem parte ainda os torneiosde Roland Garros, Wimbledon e US Open. Ele derrotou onorte-americano Peter Rennert por 7/6, 5/7, 6/2,6/7 e 6/3. Emoutra partida, o norte-americano Brian Teacher vencia oaustraliano Paul McNamee por 6/4,4/6 e 6/0, quando a partidafoi suspensa por falta de luz natural.
Ainda pelas oitavas-de-Snal, o argentino Guillermo Vi-ias, bicampeáo do torneio, eliminou o sul-africano KevinCurren por 6/7, 6/4, 6/4 e 6 2.
No torneio Rolex, para juvenis, nos Estados Unidos, o

paulista Dácio Campos passou à terceira rodada, ao eliminaro francês Eric Voravong por 7/6, 1/6 e 6 2.

Xadrez

Merano, Itália — O exilado soviético Victor Korchnoi
venceu ontem a sétima partida do Torneio dos Candidatos
ao titulo mundial de xadrez e agora está empatado com seu
adversário, o alemão ocidental Robert Huebner, em 3,5
pontos. A partida, iniciada terça-feira, havia sido suspensa
no 41° lance, com o alemão em ligeira vantagem. A oitava
partida sera amanha.

Os analistas acham que Huebner foi derrotado por um
descuido, quando permitiu que Korchnoi tomasse uma torre
com um xeque. Ele abandonou no 64° movimento. "Há muitotempo não via descuido tão grande", comentou o tcheco
Vlastimil Horst, um dos auxiliares de Huebner.
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Argentina vence e decide vaga com J
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IliarC 3 r ^3^:|Pj^p^pP^|||^^^HpP^k Jr ', 
^^^MHjp equipes 

do mundo no momen-

campo todo d^^tes mas dc mesmo ni-
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^'k^ sftrlo 

extremamente forte e In-
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com Bordon, Oriali, Cabrinl, - ve uma boa chance de marcar,
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Passarela cabeceia para marcar o primeiro gol da Argentina com Kaltz atrapalhando

entina vence e decide vaga com Brasil
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Itália vai

marcar o

campo todo
Adaptar as características

de seu time ao esquema tático
dos uruguaios, com uma mar-
cação especial em todas as
partes do campo de Tardelli
sobre Ruben Paz, considerado
(^organizador das jogadas do
ataque, é o que pretende o
técnico Enzo Bearzot, na es-
tréia da Itália amanhã, no Es-
tádio Centenário, contra o
Uruguai;

O time já está praticamenteconfirmado por Bearzot com a
presença do libero Scirea, queontem treinou normalmente
no campo do River Plate, sem
sentir a contusão no dorso do
pé direito, e garantiu sua esca-
iaçáo. A Itália deve formar
com Bordon, Oriali, Cabrinl,
Marini c Qcntilc, Scirea, Tar-
delli e Antognoni; Gonti, Alto-
belli e Graziani.
EM OBSERVAÇÃO

Após a realização de um trel-
no técnico de apenas quarentaminutos, já que os jogadoresestão disputando o Campeo-
nato Italiano e apresentam
boa forma física, o técnico En-
zo Bearzot concedeu entrevis-
ta à imprensa, afirmando res-
peitar o time uruguaio, que se
apresentou muito bem contra
a Holanda, e que estava curió-
so em relação à sua própriaequipe:-j- O Mundialito vai-me ser-
vir para ver como estão os no-
vos jogadores que convoca-
mos. Nesta competição, cada
um vem com um objetivo e o
meu é observar o comporta-
mento destes jogadores, a
maioria inexperiente em jogosinternacionais.

Bearzot lembrou que a Itália
está sem Zoff, Causio, Bettega,
além de Paolo Rossi, punido
pela Justiça italiana, e Cola-
vatti, que disputa o campeo-
nato da Segunda Divisão e quenão pode ser chamado por um
acordo especial.

Estamos com um time no-
vo, sem os homens que nor-
malmente dão o ritmo, o cará-
ter e o toque pessoal da equi-
pe. Mas temos que experimen-
tar os jogadores novos, inclusi-
ve observar seu comportamen-
to fora do campo para saber-
mos com quem poderemoscontar na Copa do Mundo de
1982, que é o mais importante.

O time italiano tem uma mé-
dia de 26 anos de idade, e os
destaques são o goleiro Bor-
don, o libero Scirea, o ponta-direita Conti e o centroavante
Altobelli, que está substituin-
do Roberto Bettega e vem
agradando a Bearzot. Hoje de
manhã, os jogadoras fazem o
reconhecimento do Estádio
Centenário.

RESPEITO AO BRASIL
Bearzot deu sua opinião so-

bre o Brasil:
Não vejo o Brasil há multo

tempo e as informações quetenho não são as mais favorá-
veis. Mas o Brasil sempre será
respeitado por ter uma tradi-
ção dentro do futebol. En-
quanto a Holanda armou um
time que conseguiu durar 10
anos e neste período conquis-
tou dois vice-campeonatos
mundiais, o Brasil tem três tí-
tulos mundiais, uma participa-
ção positiva em Copas do
Mundo e uma escola de cam-
peões tem que ser respeitada.

Misturado aos jornalistasitalianos que assistiam ao trei-
no, e que comentavam de for-
ma insistente que Falcão viria
hoje ou amanhã visitar a dele-
gaçáó do Brasil, o técnico Gigi
Radice, do Bologna, time onde
joga Enéias, fez os maiores elo-
gios ao jogador brasileiro.

Enéias está muito bem.
Vem-se recuperando de um
acidente que sofreu, mas acho
pessoalmente que foi o melhor
reforço brasileiro que chegou à
Itália este ano, melhor mesmo
que Falcão. De um modo ge-
ral, os brasileiros tiveram al-
guns problemas de adaptação
no inicio, mas agora já estão
totalmente integrados. Acho
que suas contratações foram
uma experiência positiva parao futebol italiano.

Muito cumprimentado porseus compatriotas, Radice
veio observar o Mundialito e
acha que o nível dos jogos nes-
ta competição será acima da
média, pois estão disputando
o torneio equipes de grandetradição e em preparativos pa-ra o Mundial de 1982.

Máspoli ainda

quer melhorar
Mesmo satisfeito com a

apresentação do Selecionado
Uruguaio, que serviu para dar
moral a seus jogadores e ga-nhar o apoio da torcida, o téc-
nico Roque Máspoli acha quea tendência da equipe é subir
de produção, devendo sur-
preender a Itália com outro
estilo de jogo, diferente do
apresentado contra a Ho-
landa.

ama marcação especial so-
«re Antognioni. o cerebro do
time italiano, e aperfeiçoa-
mento nos contra-ataques,
uma arma que acha nâo ter
sido utilizada com perfeição
contra a Holanda, são algumas
das mudanças que Máspoli in-
troduzirâ no time uruguaio pa-ra o jogo de amanhã no estádio
Centenário.

Classificagao
Grupo A J V D GP GC P
1. Uruguai 11 0 2 0 2
2. Italia 0 0 0 0 0 0
3. Holanda 1 0 0.1 0 2 0
Grupo B
1. Argentina 11 0 2 1 2
2. Brasil 0 0 0 0 0 0
3. Alemanha . 10 112 0

Prdximos jogos
Amanha — Uruguai x Italia, 18h
Domingo — Brasil x Argentina, 18H

Hidalgo vê campo

travar Alemanha
O técnico Michel Hidal-

go, da Seleção Francesa,
acha que os alemães esti-
veram bem abaixo do que
normalmente conseguem
produzir. Na sua opinião, o
estado ruim do campo im-
pediu que eles desenvol-
vessem seu futebol de to-
ques rápidos.

— Nâo concordo que os
alemães tenham subesti-
mado' os argentinos, por
pensarem que o jogo esta-
va decidido a seu favor.
Acho que aquele gol con-
tra, quase no final da parti-
da, acabou por completo
com o moral que tinha so-
bre os argentinos. Joga-
vam fácil e realmente faci-
litaram um pouco nos lan-
ces ofensivos, mas temos
que levar em consideração
que o estado do campo não
ajudou e por isso não mos-
traram a mesma velocida-
de na troca de passes.

Para ele, o resultado foi
justo até certo ponto, já
que os argentinos não se
entregaram e tentaram de
todas as formas conseguir
o empate e depois, quando
parecia que o jogo termi-
naria empatado, ainda ti-

veram fibra para marcar o
segundo gol.Os argentinos tiveram
um grande mérito: lutar
até o final, sem se acomo-
dar em nenhum instante.
No fütebol, enquanto o juiz
não apita o final do jogo,
tem que haver luta. Em
três- minutos praticamen-
te, os argentinos viraram o
marcador.

Hidalgo acha que a Ar-
gentina passa a favorita do
Grupo por começar ven-
cendo. Embora desconhe-
ça o estado atual da Sele-
ção Brasileira, tem infor-
mações de que o time não
se encontra numa boa fase.

Parece-me que a Sele-
ção Brasileira está sendo
renovada e ainda não está
bem. Por isso, torna-se difi-
cil dizer o que poderá
acontecer no próximo jo-
go, mas, para vencer òs ar-
gentinos, o Brasil terá que
mostrar um futebol rápido
e não se descuidar. Natu-
ralmente, o Brasil é que
terá a obrigação de procu-
rar jogo e isso se torna
muito perigoso. O final
desta partida mostrou
muito bem o que os argen-
tinos são capazes de fazer.

Menotti atribui

vitória à sorte
O técnico César Luis Menotti foi até modesto nas expll-

cações após o jogo — na sala de conferências do estádio, ao
lado do alemão Jupp Derwall — para uma vitória tão
dramática como a de ontem. Para Menotti, a sorte favoreceu
a sua equipe, pois a Alemanha passou a dominar a partidaaté o fim 3o primeiro tempo. No segundo, entretanto, a
Argentina teve méritos suficientes para decidir a partida a
seu favor, pois criou algumas oportunidades de gol quando a
Alemanha jogava apenas no contra-ataque.

Grandes equipes

Menotti compor)tou-se serenamente na entrevista, sem
demonstrar em nenhum momento a emoção que a vitória
pudesse ter-lhe causado. Sua atitude diante de Jupp Derwall
foi muito cavalheiresca, exaltando as qualidades do time
alemão e mantendo a fisionomia Impassível que apresenta
sempre nas suas entrevistas, olhando firme para a platéiamas sem encarar diretamente os eventuais interlocutores.

Ele foi o primeiro a falar e suas respostas eram imediata-
mente traduzidas para o alemão e o inglês. Assim como as de
Jupp Derwall, para o inglês e espanhol.

Jogamos contra a melhor equipe européia, com Joga-dores muitos bons e grandes especialistas na marcação. A
Alemanha é a única equipe européia que cresce dia a dia, um
time forte e competitivo — disse Menotti.

Apenas uma vez ele contestou o técnico da Alemanha,
quando este atribuiu ao calor a queda de ritmo do segundo
tempo, quandq seu time jogou apenas em contra-ataque.
Menotti disse que, mais do que.o clima, a Argentina obrigou
o adversário a recuar.

E ressàltou novamente que, "por sorte, tocou à Argenti-na ganhar o jogo".
Em nenhum momento ele entrou nos aspectos táticos da

partida e apenas referiu-se à marcação exercida pór Briggel
sobre Maradona, afirmando que o atacante argentino teve
uma boa atuação, apesar disso, pois o alemão é bom Jogadore -mostrou, sobretudo, muita disciplina tática, indagado a
respeito de sua opinião. Sobre Rummeninge, Menotti disse
considerá-lo um dos três melhores jogadores do mundo,
juntamente com Maradona e um terceiro que disse preferirreservar-se o direito de não mencionar.

Sobre Ramon Diaz, autor do segundo gol, Menotti disse
que é um jogador de apenas 20 anos, que não tem mais de
cinco partidas internacionais e sua presença num jogo como
o de ontem foi muito importante para seu futuro. Comentou
também que para o jogo com o Brasil vai ainda esperar parasaber do estado de Kempes, cuja contusão ainda não conhe-
cia exatamente, podendo jogar Valência. É possível quemantenha ainda Luque, que entrou no segundo tempo.

Quanto ao jogo com o Brasil, Menotti fugiu a uma
pergunta sobre se achava que o Brasil seria um adversário
mais difícil do que a Alemanha. Respondeu que isso poderiaser respondido depois do jdgo:

Depois do jogo, conto para vocês — com o queencerrou a entrevista em meio à gargalhada geral.

o goleiro Schumaker

Para Derwall, o
calor prejudicou

Abalado pelo resultado
que tirou a invencibilidade
de 23 jogos de seu time, o
técnico Jupp Derwall, da
Alemanha, nâo conseguia
esconder durante a confe-
rència de imprensa sua
surpressa com o resultado
final da partida:Estou surpreendido
com a mudança do placar.
Em seis minutos, um jogo
que imaginávamos nosso
tomou um rumo inespera-
do e acabamos sem capaci-
dade para reagir.

Os dois tempos foram
bem diferentes. No início
da partida estávamos bem
e todo o time cumpria as
determinações táticas.
Mas no segundo tempo a
equipe sentiu o calor e ti-
vemos que recuar, o que
acabou sendo aproveitado
pelos1 argentinos.

Derwall confessou-se"maravilhado" com o fute-
boi argentino, que achou
digno de um campeão
mundial e congratulou-se
com Menotti pelo trabalho
que vem fazendo:

Não quero destacar
nenhum jogador da Argen-
tina, pois todos, do núme-
ro uni . ao 11, são muito
bons, sobretudo Passarela
e Maradona. É um time de
grande categoria, bem trei-
nado por Menotti.

Após a conferência, o
técnico alemão se dirigiu
ao vestiário, onde Briegel,
que marcou Maradona du-
rante toda a partida, era a
imagem de todo o time ale-
mão. Ainda com as roupas
dô jogo, permanecia em
um canto, as lágrimas cor-
rendo por seus olhos, sem
nada conseguir falar.

Pelé acha 
que 

o Brasil 
pode 

vencer

Pelé assistiu ao jogo de ontem na casa
do empresário Alfredo Saad, no Rio, e che-
gou à conclusão de que a Seleção Brasileira
tem que partir para o ataque na partida de
domingo contra a Argentina, cuja defesa,
em sua opinião, apresenta falhas e permite
que o adversário crie várias oportunidades,
como aconteceu com a Alemanha.

Para reforçar sua tese de que o Brasil
deve jogar permanentemente voltado para o
ataque, Pelé lembra que, geralmente, os jo-
gadores argentinos entram em campo teme-
rosos na hora de enfrentar o Brasil e cita
como melhor exemplo a partida da Copa do
Mundo de 78, que terminou OaO, mas que os
trasileiros poderiam ter ganho, se pressio-

nassem mais. Ele acha que, agora, o Brasil
pode vencer.

Pelé achou injusto o resultado da parti-da de ontem. Para ele, a equipe da Alemã-
nha Ocidental jogou melhor e, no máximo,
poderia ceder o empate. A única vantagem
da Argentina, em sua opinião, foi lutar até o
fim, sem jamais se entregar. A Alemanha foiuma agradável surpresa:

— Há muito tempo não vejo uma equipe
européia sair tão bem com a bola de sua
defesa, trocando passes, num belo jogo cole-
tivo. Sua defesa é muito boa e não merecia
ter sofrido dois gols. É, inclusive, superior à
defesa da Argentina. Por isso, afirmo que é
mais fácil para o Brasil penetrar na defesa

argentina do que na alemã. O esquema de
marcação alemão é muito mais forte, o que
dificulta os brasileiros.

Pelé disse que os alemães só perderam
porque desperdiçaram algumas boas opor-
tunidades que a defesa argentina permitiu
que fossem criadas. Além dissp, tiveram o
azar de perder um gol, quase no fim, quando
ainda estava laO.e sofrer logo em seguida o
gol de empate da Argentina.

— Foi um jogo bonito, um dos melhores
que vi ultimamente na televisão. O Brasil
pode vencer a Argentina, mas para isso
precisa lutar do principio ao fim e buscar
sempre o ataque.

Pèlé viaja hoje para São Paulo, seguin-
do depois para Nova Iorque.

l'elé assistiu ao jogo na casa de Alfredo Saad e achou o resultado injusto pai a a Alemanha

ARGENTINA 2 x 1 ALEMANHA. — Local —
Estádio Centenário. Juiz — Augusto Lamo (Espa-
nha). CartÕM Amarelo* —• Mui ler e Valência.
Argentina — Filial, Olguin, Galvan, Passarela e
Tarantini; Gallego, Ardiles e Maradona; Bertoni
(Luque), Ramón Diaz e Kempes (Valência). Alt-
manha — Schumaker, Kaltz, Foerster, Briegel e
Dietz; Magath, Bonhof e Muller; Rummenigge,
Hrubesch e Allofs. Gol» — Primeiro Tempo —
Hrubesch 'MQmV Seoundo Tempo — Passarelo
(39m) e Diaz (43m).

Argentina e Alemanha con-
firmaram ontem porque eram
apontadas com'tanta antece-
dência como as duas melhores
equipes do mundo no momen-
to. Num jogo movimentado,
com muitos lances emocionan-
tes entre dois times de estilos
diferentes mas de mesmo ni-
vel, a Argentina mostrou a for-
ça de uma Seleção campeã do
mundo ao virar o marcador e
ganhar por 2 a 1 de um adver-
sário extremamente forte e In-
vlcto há 23 jógos como a Ale-
manha. O resultado, até certo
ponto injusto para os alemães,
deixou os argentinos bem po-
siclonados em termos de cias-
siflcaçáo nesta fase de Mun-
dialito. /

Os argentinos começaram
melhores do que os alemães.
Até os primeiros 20 minutos, a
Alemanha procurou apenas
defender-se e contraatacar,
aproveitando o avanço em
massa da equipe argentina.
Passarela, ao dois minutos, te
ve uma boa chance de marcar
chutando no. canto de Schu
maker; Ramon Diaz. cinco rni
nutos mais tarde, também ten
tou um chute de virada com
perigo, dando a impressão de
que os campeões do mundo
chegariam ao gol na primeirafase.

A partir dos 20 minutos, no
entanto, a Alemanha passou a
aplicar o seu estilo de Jogo:toques rápidos, saindo veloz-
mente de sua defesa para o
ataque. E o novo posiciona-
mento dos alemães em campo
acabou desorientando os Joga-
dores argentinos, que não es-
peravam uma subida de pro-
duçào tão rápida como aquela.
Aos 21 minutos, os alemães
tiveram a primeira grande
chance de marcar.

Foi numa falta dentro de sua
área que o juiz Augusto Lamo
considerou obstrução: Miiller
tocou para Bonhof chutar,
mas Flllol fez excelente defesa.
O Juiz mandou repetir a co-
brança, que acabou neutrali-
zada pela defesa argentina. Os
alemães, quando passaram a
atuar em seu estilo caracteris-
tico, tiveram mais oportunida-
des, a maioria delas desperdi-
çada pelos atacantes ou salva
pelas boas defesas de Flllol.

E o gol da Alemanha foi mar-
cado num córner que não hou-
ve: Rummenigge fez boa joga-da pela direita e tentou enco-
brir Flllol. A bola bateu na
trave e Augusto lamo marcou
o córner inexistente. Na co-
brança de Muller, Hrubesch
penetrou pelo meio, entre Pas-
sarela e Oalvan, imóveis na
pequena área, e cabeceou à
direita de Fillol. O goleiro ar-
gentlno ainda chegou a tocar
na bola, mostrando reflexo e
flexibilidade, mas ela entrou.

No segundo tempo, quem es-

perava uma Alemanha ainda
mais ofensiva, veloz e perigo»-
sa, se surpreendeu com a tôti^ ?,•
ca adotada por Jup Derwa;, K
atrair a Argentina para seu^ -
campo, no sentido de explorar -¦.
os lançamentos longos parg.^^
Rummenigge ou Hrubesch. Q„sistema teria dado resultado
se os zagueiros argentinos ti- .
vessem buscado o gol de em-.
pate desordenadamente. Ao-—
contrário, Passarela ficou erv^»
carregado de apoiar o ataquer -.--
mas Oalvan, Ardllles e Galle>l(i>
go sistematicamente cobriam
qualquer avançada.

Diego Maradona. Ramótx.,.;
Diáz e Bertoni — mais tarde .
substituído por Luque — eram
muito bem marcados pela d^o
fesa alemã, que colocou Briç-„„,
gel e Magath em cima de Ma-"'
radona e Foerster e Bonhof"'
marcando Diaz, mas ^.entradade Valência deu maior poderio '
ofensivo ao time. Pela direita -
ou pela esquerda, com sua mo-:
bilidade e dribles curtos, Va-„.
léncia foi a peça fundamental.
no esquema de Menotti, des;,,;,
norteando a marcação aiem^lln

Se a Alemanha mostrava na
segunda fase toda sua catego-„ uria, tocando a bola com cons- -
ciência e atacando perigosá-mente — Fillol nesta fase teve' "
atuação decisiva, salvand#'"'
Inúmeras vezes sua equipe — à°' "
Argentina mostrava acima de'-1-
tudo espirito de luta e determi--" "
nação tática. O empate surgiu,
aos 39 minutos, quando a vltórmt
ria alemã parecia certa. Córnernn
da direita, Passarela cabecel% :;e Kaltz tocou na bola, tirandq-, ,,*a das mãos de Schumaker (ou,-„u,
tro goleiro multo seguro). Na
súmula, no entanto, o gol foi
creditado ao capitão da Argen-~ "
tina. ---

Em desespero, perdendo um-—
ponto que aparentemente es-
tava garantido, além de uma«n
posição multo cômoda na fase
de classificação, a Alemanha
se descontrolou e passou a ata-,
car em massa, desculdando-se
em seu setor defensivo. Num
contra-ataque muito rápldbi'"''
ao melhor estilo europeu, a Aí- '
gentina chegou ao gol da vltò-?r
ria. Ardilles tocou para Valèn-"'J
cia, que lançou Diaz nas costas"J
de Dietz. O atacante chutou "
com força e categoria no ángu-
lo direito de Schumaker, que
tinha saido do gol para tentaj. _a defesa: 2 a 1. era a vitória,. /,

E a virada de jogo manteve,o. „
prestigio da Argentina, afinal,.,
de contas, era o time campeão-, -
do mundo que chegava a uma
vitória vencendo a melhor
equipe da Europa. O resultado
também deixou os argentinos
numa posição multo sólida: se""
a Argentina vencer o Brasil no ''
domingo, estará com a vagav:
assegurada na final Mundial
lito.

Fillol, Passarela e

Diaz foram destaques
Fillol — Sua atuação, espe-
clalmente no segundo tempo,

, foi decisiva para a virada da
Argentina. Mostrou todas as
virtudes que o mundo já co-
nhecia desde 1978.
Olguin — Discreto. Arriscou
pouco, preferindo ficar planta-do na dèfesa. Numa das raras
vezes que procurou atacar,
chutou com perigo para o golda Alemanha. Levou alguns
dribles comprometedores peloseu setor.
Galvan — É um zagueiro flr-
me, que nâo brinca. Falhou no
lance do gol alemão, já queficou estático vendo a bola
passar por cima de sua cabeça.
Passarela — Dividiu com Ra-
mon Diaz as honras de ter sido
o melhor da Argentina. Bem
na defesa, mostrando a habl-
tual técnica e ao mesmo tem-
po vigor físico, e melhor ainda
no ataque, criando algumas jo-
gadas de perigo para Schuma-
ker. O gol foi um prêmio à sua
atuação e ao seu esforço.
Tarantini — Limitado, não
aproveitou o corredor que teve
à sua frente para apoiar o ata-
que com eficiência. Sem ter a
quem marcar, quando ia ao
setor ofensivo preferia tocar a
bola a tentar algo mais pro-fundo.
Gallego — É o tipico cabeça-,
de-área. Sabe proteger sua de-
fesa. nada mais.
Ardilles — Muita movimenta-
ção, mas é um jogador queqparece pouco para a torcida.

Sóbrio, prefere um toque slnv —
pies mas objetivo ao drible de» ,
efeito. Compôs bem o meio de_..
campo, dando-lhe maior com-,..,,
batlvldade.
Maradona — Marcado dura e '
individualmente, mostrou lãuü
habilidade de sempre, com al-"?
guns lances que podem sen-"
considerados geniais, mas aca-
bou, num todo, sendo peça de.-,
deslocamento. Sua função, on;,.,
tem, foi multo mais de abrir.,,
espaços para as penetrações
do meio de campo do que de'"
conclusão.
Bertoni — Jogou em todos os
setores, menos na ponta-direita. Confundiu o ataque e
acabou substituído por Luque,
que apenas lutou.
Ramon Diaz — No primeiro"'tempo foi o mais perigoso ata-
cante argentino. Dribles cur~^
tos e precisos, tumultuou a de-
fesa aüemã. No segundo tempp, Bdeslocou-se para a direit^
abrindo espaços e no final fol.o;..
autor do gol da vitória. Um gol""
que perseguiu desde o primèi*ro minuto do Jogo.
Kempes — Não deveria sequer1'
ter feito o aquecimento. N1U--
damente fora de forma, apenas,,
prejudicou o ataque da Argerv,,„
tina. Foi substituído no pri-_meiro tempo por Valência, quesomente na segunda fase pôde "
mostrar todo seu futebol, com"
deslocamentos e dribles queconfundiram o sistema defen-
sivo alemão. Também foi um "
dos destaques do time.

Hansi Muller, um

toque sul-americano
Schumaker — Não tevê culpa
nos gols que levou. Atuação
muito segura.
Kaltz — Muita categoria, me-
nos no momento do gol de
empate da Alemanha, quandotocou a bola para dentro de
sua meta. Cansou no final.
Foerster — Atuação firme,
dentro do estilo do beque
alemão.
Briegel — Levou alguns dri-
bles de Maradona, mas acabou
anulando o atacante argentino
com faltas ou pa bola. No golde empate, tentou cortar o
centro, mas Passarela puloumais alto e conseguiu cabe-
cear.
Dietz — Limitado, procurouapenas defender, sem se arris-
car ao ataque.
Magath — Dividiu com Bonhof
a dura tarefa de dar o primeirocombate aos habilidosos ata-
cantes da Argentina. Usou e
abusou das faltas, mas deu
conta do recado.
Bonhof — Participação defen-
siva muito mais efetiva, desta-
cando-se neste aspecto. Em
termos ofensivos, foi uma peçanula.

Muller — É o cérebro do time i
da Alemanha. Fino no tratei
com a bola, muita visão àp
jogo e com dribles ao estilo do,
jogador sul-americano. HansL
Mulier foi tranqüilamente'
melhor da sua equipe e dôr
jogo. 'T'"Rummenigge — Também em"
partida muito inspirada, foi- o<-
principal destaque ofensivo da-
Alemanha. Criou e perdeu as.
principais chances em favor de,
sua equipe, mostrando por quefoi escolhido o melhor jogadorda Europa em 1980. No fim do
jogo. porém, faltou-lhe maior:,
preparo físico.
Hrubesch — Centroavante es-
tilo clássico, é um perigo com à
bola fora de seu domínio. Tem"
boa impulsão, é corajoso, mas
quando tem que dominar um?
passe ou tentar uma tabela é~
um autentico fracasso. Méritpsj
pelos oportunismo na cabeça-.,
da certeira no gol alemão. """
Allofs — Outro que tem hab'ií^
dade e corre por todos os se-"
tores do campo. Alternou bo&S1
e más jogadas, sem. no entátt^
to. chegar a comprometer sua-
atuação. . „„
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quer jogo pelas pontas 
no domingoTele

^DIA-V^

Montevidéu — O técnico Te-
lê Sàntana, que assistiu ontem
à vitória da Argentina sobre a
Alemanha, não vê necessidade
de mudar a forma de atuar da
Seleção Brasileira para enfren-
tar os argentinos, no domingo.
Acha apenas que a Seleção
terá que se impor pela catego-
ria é pelo toque de bola de seus
jogadores, para qué possaaprtsentar um futebol rápido,
explorando sobretudo as Joga-das' de ponta:

Tanto a Argentina como a
Alemanha se utilizaram quase
qué' exclusivamente de Joga-das' pelo meio, esquecendo-se
das' pontas. Acho que contra
os dois adversários teremos de
tentar mais as extremas e to-
can^ápldo a bola.
O ÃjlAIS DIFÍCIL

ífp opinião de Telê, será
mais fácil para o Brasil enften-
tar à equipe argentina, porqueos fògadores estão acostuma-
dos* ao esquema que ela em-
prega:

Os dois adversários serão
difíceis, mas não resta dúvida
de que para nós será mais fácil
a Argentina. Estamos acostu-
mados com o esquema queeles utilizam e é sempre me-
lhar para nós-enfrentar um ti-
me.,sul-americano.

A' vitória da Argentina foi
considerada justa por Telê, -
principalmente por causa do
poder de reação de seus jòga-dores, que em nenhum mo-
mento se intimidaram e busca-
ram o gol até o último minuto.
Pará Telê, os alemães pode-riam ter decidido o jogo no
segundo tempo, quando os ar-
gentlnos saíram para tentar o
empate dando multo espaço
para os contra-ataques.«V-tt. Os argentinos tiveram
mais talento Individual e os
alemães foram mais precisosnos contra-ataques. Qualquerresultado seria justo. Os ale-
mães começaram lnferloriza-
dos. e 'permitiram o domínio
do^argentlnòs até os 20 mlnu-
tos.,Depols, os alemães marca-
ram seu gol, numa cobrança
de^órner, e dominaram o resto
do^primeiro tempo. No segun-
do( os argentinos voltaram a
pressionar, mas os alemães
conseguiram neutralizar todas
as'-'tentatlvas, até que surgi-
ram os dois gols quase no flm.
Fol-um Jogo bom.

Telê não quis fazer, desta-
ques individuais, mas não dei-
xou de elogiar os dois goleiros,além de Ardlles, Passarela e
Diaz, pela Argentina, e Bo-
nhoff, Hans Mueller e Kaltz,
pela Alemanha.

Argentinos
invadem cidade
Montevidéu amanheceu ori-

tem literalmente tomada pelos
argentinos que, de avião, allis-
caio ou automóveis, vestidos
das mais variadas formas, mas
sempre com bandeiras, cha-
péus, shorts azuis e brancos,
chamavam a atenção de todos
que. percorriam as ruas da cl-
dade.

As estridentes buzinas dos
caffos que soavam com a pala-
vra-"Ar-gen-ti-na" eram acom-
pahhadas com gritos de "Ma-
raciona; Maradona", e não pas-
sava pela cabeça de ninguém
um possivel resultado adverso
no logo da tarde.

A invasão foi silenciosa e co-
me"çou a ocorrer durante a se-
mgpa. Quarta-feira à noite já
estgva difícil encontrar qual-
quer lugar nos hotéis e onde
ainda havia esta possibilidade
a resposta era de que se estava
aguardando a chegada dos ar-
geiltinos.

Nos poucos restaurantes que
abriram suas portas ontem,
era«i inconfundível o sotaque
pottenho e o assunto princi-
pai; como não podia deixar de
sét; era a estupenda forma da
Seleção Argentina, reforçada
agora com Ardiles, Kempes e
Bertoni, e ninguém admitia
que seu pais possa deixar de
ganhar o Mundialito.

Õ ponto de encontro combl-
nado por todos foi a Avenida
18 de Julho, onde normalmen-
te os uruguaios comemoram
sua vitória, mas que ontem via
um desfilar constante de ban-
deiras argentinas até momen-
tes'-antes de começar a parti-
daí'A confiança é absoluta,-©orno já era esperado e
anunciado, os argentinos fo-
ram em peso ao estádio, mas
não tiveram ao seu lado, em-
bora sul-americanos, o apoio
dos uruguaios. Ao contrário,
estes gritaram e vibraram com
a§'|ogadas da Alemanha, caln-
dífem profundo silêncio quan-
do os vizinhos mais próximos
marcaram seus dois gols. Já na
entrada das equipes no grama-
do, o panorama ficou bem cia-
ro: todos podem vencer menos
os ^posudos e antipáticos por-
tenhos".

.Alas o carnaval final ficaria
estn os argentinos. Derrepente
os dois gols salvadores e o Es-
tádio Centenário se transfor-
mou numa filial do Monumen-
tal de Nunes Como bem dizia
uma garçonete do Hotel Lon-
don que arranhava em portu-
guès. "Só não quero e pegar
estes posudos dos portenhos
na fina)"

RogírioJW»
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Batista não teme

marcar Maradona
A cidade começa a se encher de argentinos,

todos muito otimistas e certos de que sua Seleção

Batista acha que poderá anular Maradona

conquistará mais um titulo. A razão deste otimis-
mo é a boa forma atual de Maradona, um jogador
genial, além de muitos outros dirigidos por César
Menotti. Entretanto, há quem afirme que Marado-
na cai assustadoramente quando é acertado duas
vezes pelo seu marcador.

No Brasil, embora a marcação seja por zona,
caberá a Batista praticamente o combate direto a
Maradona. E sendo o jogador de maior vitalidade
do time, certamente tentará aproveitar-se deste
artificio.

Logicamente, Batista não declara abertamen-
te que tentará intimidar Maradona, já que tam-
bém foi informado sobre isso. Mas, ao mesmo
tempo, garante que jogará duro, "chegando
junto".

Nunca entrei em campo visando atingir um
adversário, um profissional igual a mim. Sou leal e
jogarei duro, sim, chegando Junto e com virilidade.

E explica mais detalhadamente:
Não acredito que ele pipoque. Maradona

sempre foi marcado duramente, às vezes com
deslealdade, mas continuou insistindo.

Mas, ao mesmo tempo, deixa transparecer que
Maradona perde um pouco do seu impeto quando
é atingido.

Às vezes, ele tenta as jogadas, mas sem
aquele entusiasmo. Pode ser até que aconteça
isso, sendo marcado por mim.

Batista diz náo sofrer qualquer problema psi-
cológico por saber que terá pela frente o jogador
que considera o mais habilidoso de todo o mundo.

O nervosismo é natural momentos antes da
partida, quando temos um jogo de muita respon-
sabilidade. Náo tenho receio de levar um passeio
dele e tenho certeza de què isto não acontecerá.
Nunca nenhum jogador me dobrou e não será
desta vez que isso acontecerá. Quero iniciar bem o
ano e estarei atento.

Á única preocupação de Batista é quanto ao
esquema defensivo da Seleção Brasileira. Lembra
que além de dar o primeiro combate para facilitar
os zagueiros, terá também a incumbência de co-
brir os laterais.

O Cerezo terá que ficar um pouco mais
plantado. Teremos que tomar mais cuidado para
não nos expormos em demasia, porque, além de
Maradona, a Argentina possui um Kempes e um
Ramon Diaz, jogadores também habilidosos.

Ainda sobre Maradona, a principal estrela da
Seleção Argentina, Batista faz novo elogio:

Ele é sem dúvida o melhor jogador do
mundo. Tenho que reconhecer que é melhor que
Zico, já que tem uma velocidade impressionante e
é quase completo. Dribla, conclui, cobra faltas e
está em todas as partes do campo. Mas náo me
Intimido como já disse. Quero iniciar bem o ano,
anulando Maradona. Não existe jogador imar-
cável.

Monttvidéu/An Gom—
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A bonita oração de João Leite foi um momento emotivo para todos da delegação

Uma passagem de ano melancólica
• Um céu aberto e farta-
mente estrelado cobria a
concentração de Los Aro-
mos na noite de 31 de de-
zembro. No interior do alo-
jamento, Telè jogava bi-
lhar francês, exibindo um
desempenho acima do es-
perado nesta modalidade.
Os jogadores andavam de
um lado para o outro e os
jornalistas que surgiram
na distante concentração
brasileira mal podiam
ocultar um profundo cons-
trangimento pela recep-
ção. O diretor de futebol,
Medrado Dias, exigia que
não fizessem entrevistas e
que não se tirassem fotos.
Pedia o óbvio, pois naque-
le instante não havia joga-
dores, dirigentes ou jorna-
listas, mas brasileiros lon-
ge de suas famílias, pas-
sando um romper de ano
com poucas alegrias e mui-
tas preocupações.

REAÇÕES DIVERSAS

Telè marcava mais um
ponto no bilhar, numa ca-

rambola da mais pura téc-
nica e já vencia por larga
margem o seu desconheci-
do e indefeso adversário. O
administrador Ferreira
Duro fazia às vezes de co-
peiro, servindo gentilmen-
te refrigerantes aos recém-
chegados e avisando:

— Vai pintar cerveja
mais tarde.

O massagista Nocaute
Jack, com os músculos em
dia, dava abraços frater-
nais, porém um tanto vio-
lentos. O preparador Gil-
berto Tim, fisionomia fe-
chada, não falava, exata-
mente o oposto do tesou-
reiro Sebastião Alonso, ab-
solutamente descontraído
e atencioso.

Os jogadores continua-
vam a andar sem rumo pe-
lo alojamento, e nestas ca-
minhadas podia-se sentir
que Sócrates nada mais
sentia no joelho contundi-
do pois, embora filho do
interior paulista — Ribei-
râo Preto — ensaiaria mais
tarde alguns passos de
samba, meio desajeitado, é

verdade, mas repleto de
boa vontade.

A meia-noite começava
a se aproximar e todos
passavam a olhar os reló-
gios com ansiedade. As fi-
sionomias, no entanto,
eram de poucos sorrisos.
Houve melhoras acentua-
das quando, na varanda, a
bateria bem aparelhada

, fez soar um samba relati-
vãmente bem tocado, des-
taque para Edevaldò no re-
pinique e Serginho no
bumbo, embora Júnior
não comprometesse no
tamborim e tampouco o
roupeiro Niltinho, no cho-
calho.

E a meia-noite chegou,
melancólica como qual-
quer meia-noite que se vi-
ve ao longo de um ano in-
teiro. Não havia fogos e o
único barulho a lembrar
festas de fim de ano era o
das rolhas de champanha
que varavam as salas da
concentração. Os abraços
eram dados sem muita
convicção, como burocrã-
ticos apertos de mão no
centro da cidade.

Medrado Dias pediu a
palavra para explicar os
motivos da ausência do
presidente da CBF, Giulite
Coutinho. o goleiro João
Leite, que também é pas-
tor batista, recebeu uma
deixa de Medrado Dias e,
depois de citar três salmos,
fechou os olhos e fez uma
longa oração, cercado por
jogadores e jornalistas.

Foi o mais honesto mo-
mento deste triste final de
ano e um instante de emo-
ção para os que sentiam
falta de pessoas queridas e
sempre indispensáveis. Si-
lèncio absoluto, cabeças
baixas, algumas lágrimas,
como as do garoto Pedri-
nho e de Zé Sérgio.

Encerrada a oração, na
qual. o goleiro pediu ao Se-
nhor vitórias, humildade e
amor, a miniescola de sam-
ba voltoú a desfilar, duran-
te pouco mais de meia-
hora, e o reveillon chegou
ao fim.

Lá fora, a noite estrelada
e um silêncio ensurde-
cedor.

Campo Neutro

~v

José Inácio Werneck
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\/Ê ®ue importância
]_ V m tem, este Mundiáli-
to? Eis uma pergunta com
muitas respostas, pois di-
versas são as verdades de
cada delegação que aqui
se encontra e até das que
não se encontram. A Ingla-

• terra, por exemplo, não lhe
atribui a menor importãn-
da e simplesmente se recu-
sou a participar do tor-
neio, o que forçou o convite
à Holanda, enfraquecendo
a idéia básica de reunir
todas as equipes que algu-
ma vez tivessem chegado ã
conquista da Copa do
Mundo.

No outro extremo da es-
cola está o Uruguai, dono
da casa, país de passado
brilhante, mas presente
medíocre, que já nem con-
segue ser figura certa na
etapa final de uma Copa
do Mundo. Para o Uru-
guai, este | Mundialito é
uma verdadeira Copa ou
até uma Super-Copa. A im-
portãncia que lhe empres-
tam é absoluta, a partir do
momento em que descemos
do avião e nos vemos pe-
ranté ansiosas perguntas
sobre quem será o vence-
dor da competição.

Mal eu chegara, já en-
contrara nos jornais rela-
tos inflamados sobre a
epopéia celeste perante a
Holanda. Um certo Almi-
rante Marques fazia consi-
derações sobre técnica e
tática. Não li com detalhes,
pois meus óculos pra ver
de perto ficaram em um
táxi em Nova Iorque, con-
duzido por um motorista
árabe e que eu dividia com
uma passageira judia e um
paquistanês em vias de
embarcar para São Paulo.

Presumo, contudo, que
o Almirante citado seja um
semelhante àqueles seus
colegas de farda que no
Mundial da Argentina
também detinham todas as
posições de mando na or-
ganização do campeonato

. e nos faziam diariamente o
favor de dar suas opiniões
sobre as jogadas de fulano
e beltrano. Todos conhe-
cem a situação política do
Uruguai e não é de admi-
rar que tais cavalheiros es-
tejam fazendo o máximo
para inflamar os brios pa-
trióticos do povo, fazendo-
o esquecer de misérias e
tubulações bem mais im-
portantes.

É um velho filme que
estamos cansados de as-
sistir, mas sempre há pú-
blico, sempre há. Entre as
posições do Uruguai e da
Inglaterra encontramos
toda uma escala de valo-
res nos diferentes pontos-
de-vista com que brasilei-
ros, argentinos, holande-
ses, alemães e italianos en-
caram a competição.

Depois do Uruguai e por
motivos bem parecidos, o
país que empresta maior
importância ao torneio é a
Argentina. Chega a ser cu-
riosa, sob este ponto-de-
vista, a contraditória posi-
ção do treinador César
Luis Menotti. Ele não é um
homem particularmente
afinado com o Governo de
seu país e chegou mesmo a
assinar um manifesto pe-
dindo a localização de pes-
soas lá desaparecidas.
Mas no que se fala em sele-

ção, Menotti só pensa e só
aceita trabalhar em ter-
mos de poder absoluto, co-
mo o mais completo dos
ditadores.

Os alemães, holandeses
e italianos parecem adotar
a posição bem mais sensa-
ta de tratar o Mundialito
como uma oportunidade
de amadurecer as suas
equipes. Um passo, não
mais do que um passo, na
preparação para o Copa
de 1982, sem falar em que
todos estão sendo regia-
mente pagos (de onde sai
tanto dinheiro em um pais
tão pobre?) para os joga-
dores e também uma opor-
tunidade para um passeio,
com gordos bichos.

E chegamos ao Brasil,
onde já vemos indícios de
que começamos a superar
aquela fase da pátria em
calções e chuteiras. Tais
sentimentos originavam-se
em um profundo complexo
de inferioridade: se ouvi-
mos dizer que a imprensa
francesa elogiava o nosso
futebol (e o nosso futebol
era unia das raras coisas
brasileiras que a imprensa
francesa elogiava), então o
futebol transformava-se
na coisa mais importante
de nosso país, esquecidos
de que na França, milhões
de pessoas não gostam de
futebol e até nem, o co-
nhecem.

A Alemanha viu on-
/\ tem interrompida
/m sua série de parti-

das invictas com uma der-
rota construída pela Ar-
gentina em apenas três mi-
nutos, no final do jogo, de-
pois de uma pressão gran-
de mas desordenada. No
primeiro tempo, a Argenti-
na cometera o erro de pro-
curar correr com a bola
contra um time que faz
muito bem a marcação por
homem e joga com um lí-
bero na sobra. Um libero
com a experiência e a tran-
qüilidade de 'Rainer Bo-
nhof.

> Por isto, de dominada
nos minutos iniciais, a Ale-
manha passou a clara do-
minadora, fazendo belas
jogadas de ataque e expon-
do as falhas de marcação
argentina. No segundo
tempo, com uma excelente
atuação de Hansi Mueller,
os alemães continuaram
melhores e quase chega-
vam aos 2 a 0, ali pela
altura dos 33 minutos,
quando Hrubesch deixou
de cabeça na área para Al-
lofs, que não entendeu a
jogada e chegou tarde. Mas
a tranqüilidade alemã foi
subitamente por água
abaixo quando Kaltz pre-
cipitou-se tirando a bola
das mãos do goleiro depois
da cabeçada de Daniel
Passarela.

O grupo pode agora ter
sua decisão com a partida
de depois de amanhã entre
Argentina e Brasil. Os ale-
mães, para mim, exibiram
melhor futebol, sem chega-
rem a lembrar o poderio da
equipe que conquistou a
Gopa de 1974. Nem Argen-
tina nem Alemanha po-
dem ser consideradas favo-
ritas diante do Brasil, se
nosso time jogar à altura
do que se deve esperar em
nosso futebol.

Falcão chega contente
Porto Alegre — Muito alegre

por voltar ao Brasil, princi-
palmente por não contar com
esta folga, o jogador Falcão
regressou anteontem da (tá-
lia, passou o fim-de-ano com
seus familiares e agora irã a
Montevidéu, assistir ao jogoBrasil x Argentina, pelo Mun-
dialito. Devido á presença da
Seleção Italiana neste tor-

neio, ele está licenciado porseu clube, o Roma, a(é o dia
18.

Através da Rádio Gaúcha,
Falcão conversou longamente
com o técnico Telè Santana,
bem como com os seus ex-
companheiros da equipe bra-sileira, quando manifestou
confiança numa boa partici-
pação no Mundialito.

NADA DE NOVO NA PUC.
Um vestibular sem novidades

na PUC, para os alunos do
Colégio Bahiense/Pentágono.

Aconteceu o que acontece to-
dos os anos: uma gratjde vitória.

Foram 178 aprovações e ainda 87
em Engenharia.

Bahiense/Pentágono, o vesti-
bular sem surpresas.

0 COLÉGIO BAHIENSE vt/ Pentágono
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Sdcrates correu, deu chutes a gol9 mas a duvida de Tele sobre sua escalagdo e quaiito ao aspecto tatico
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Sócrates correu, deu chutes a gol, mas a dúvida de Telê sobre sua escalação é quanto ao aspecto tático

Teste decide se Sócrates enfrenta Argentina

João Saldanha

Argentina ajuda a sorte

OM jogo. A Argentina saiu
fuzilando. Duas escolas bem
distintas. A Alemanha vare-

ce que foi o inventor do "homem a
homem", tal a perfeição com que
pratica este esquema tático. Mas,
paradoxalmente, exatamente por
isto se confundiu no começo e dei-,
xou Mario'Kemps solto, somente
porque estava com a camisa 11.
Kemps fazia bom rodízio com Ma- .
radona e assim a Argentina pôde
ter a iniciativa.

Mas os alemães não foram
trouxas e concertaram o negócio.
Kaltz acertou a marcação, mais
sobre Diaz, e a Argentina ficou sem
jogada. Depois, Kemps era substi-
tuído. Sua contusão se fez sentir e
Menotti tratou logo de mexer. Mas
os alemães imprensaram o ataque
argentino e foram apertando até
levar o time a se defender muito
perto da zona de perigo, próximo ã
área de pênalti.

Um jogo perigoso, um córner,
outro córner e o gol do grandão
Hubesch. Há muito tempo falta ã
Argentina um defensor de maior
estatura para cabecear bolas en-

. joadas. Tanto Galvan, Olguin e
mesmo Passarela levam sufoco
desde o Mundial. Lembram do gol
dè Naninga, no final do jogo decisi-
vo da Copa? Aquele que obrigou a
uma prorrogação? Pois é, faltou
um defensor mais alto aos argenti-
nos. No gol da Alemanha prevale-
ceu a vantagem da altura. A Ale-
manha foi melhor no primeiro
tempo.

E pintou Alemanha. Mas a Ar-
gentina mandou bala e veio toda.
Efetivos e reservas se mandaram
ao ataque. É uma filosofia de to-
dos. Avançaram a linha de impedi-
mento e a Alemanha aceitou a
prensa. Não saíram grandes joga-
das, Maradona severamente mar-
cado. Até que veio o gol do empate,
aos 39 minutos, numa jogada in-
fantil do Kaltz, logo ele, o melhor
lateral europeu, entregando o ou-
ro. Rumeniggie, pouco antes, qua-
se aumentou para dois, mas a ver-
dade foi outra.

O empate parecia o resultado
lógico quando a excelente jogada
de Luque è Diaz terminou no gol de
uma vitória inesperada. A sorte
influiu em qualquer coisa. Mas é
necessário ajudá-la. O time argen-
tino jogou os 90 minutos para ga-
nhar. A Alemanha jogou pelo me-
nos 45 para o empate. E deu Argen-
tina. Ficou mais difícil para nós.

A filosofia da Argentina é de
jogar para a frente, para ganhar.
Não joga visando ao empate nem
para perder de pouco.

-

Cerezo faz críticas

ao time da Alemanha
1 A explicação mais inte-
ressãnte sobre a partida de
ontem coube a Toninho
Cerezo. Ao deixar o Está-
çiio, parecia revoltado com
a forma como os alemães
deixaram escapar a vitó-
ria, perdendo inclusive a
partida.' — Eles quiseram jogar
bonitinho. Faltou-lhes ex-
periência e foi bem feito. O
t'Galo" não daria uma so-
pa dessas. O jogo estava
decidido em favor dos ale-
mães, quando perderam.
Não deu para entender,
í Cerezzo não escondia
Sua decepção pelo resulta-
do. Achou a Alemanha
bem superior e deixou ra-
pidamente o Estádio, atra-
vessando rapidamente o
estreito corredor formado
por centènas de pessoas
que se comprimiam para
ver. de perto os jogadores.— Futebol é isso mesmo.
A Alemanha estava domi-
hando a partida. Porque a
Argentina não conseguia
penetrar na área e vinha
bem nos contra-ataques.
Contra o Brasil, eles tenta-
râo segurar o jogo. Mas nós
Vamos ganhá-los. Não são
melhores que nós.

Cerezo acha que Mara-
dona foi completamente
anulado e isso praticamen-
te acabou com o poderio
pfensivo da equipe argen-
tina.
\ — Todas as bolas têm
que passar por ele. Como
não conseguia dominá-las,
já que tinha sempre aquele
número seis em cima, a
Argentina encontrou mui-
ta dificuldade. Contrá nós
será a mesma coisa. O Ba-
tista tem mais recursos
que aquele alemão e esta-

Seleção tem Io dia tranqüilo

Como todos dormiram tarde, devido
à ceia de final de ano, o despertar ontem
foi livre e o treinamento da manhã,
facultativo. Serginho e Batista, por
exemplo, náo participaram de qualquer
atividade física e os demais limitaram-
se a treinar chutes a gol ou a disputar
uma partida de fütivôlei.

Normalmente, quando a porta de
Los Aromos é aberta — isso ocorre às 9
horas — os jogadores já estão no campo
de treinamento, submetendo-se ao
aquecimento com Gilberto Tim e Mora-
ci Santana. Ontem, no entanto, os por-
tões foram abertos um pouco mais tarde
e não havia ninguém no campo.

Só às 10 horas é que começaram a
aparecer os jogadores. À exceção de
Sócrates e dos goleiros, todos ficaram à
vontade. Quando apareceram do lado
de fora da sede da concentração, apre-
sentavam ainda sinais de sono com a
fisionomia um tanto amassada.

Esta folga deixou-os, inclusive, mais
alegres e bem humorados. Pela primeira
vez, desde que aqui chegaram, não dei-
xaram o campo tão exaustos. Foi uma
manhã dás mais tranqüilas e, quando
dispensados para o almoço, ninguém
parecia fatigado.

Serginho, inclusive, apareceu do la-
do de fora da sede por poucos minutos e
em seguida voltou para o quarto, a fim

de continuar a dormir. Batista colocou
a roupa de treino mas não fez qualquer
exercício. E com seu jeitão gaúcho, fa-
lou: "Esta folga foi trilegal".

Recreação

Os jogadores ainda mostraram uma
certa tristeza por passarem a noite de
réveillon longe dos familiares, mas tudo
acabou quando sentiram que não have-
ria qualquer atividade forte de treina-
mento.

Batista ainda lamentava a depressão
por passar o réveillon fora de casa:

— Foi realmente muito triste para
nós todos, mas tudo já passou. Apenas
aquelas horas que antecederam o rom-
pimento do ano é que abateram muito.
Sabemos que o mundo inteiro estava
comemorando o Ano-Novo e nós, aqui,
concentrados, longe da família, Mas a
realidade é que o Mundialito está aí
mesmo. Trata-se de uma competição
importante e esse titulo representará
muito para o futebol brasileiro.

Ao final da manhã todos já estavam
recuperados da depressão provocada
pelá forma como passaram o réveillon.
Afinal, depois de tantos dias, tiveram
uma manhã tranqüila, sem muito esfor-
ço. Foi como se estivessem em séus
clubes, participando de um simples trei-
no recreativo.

João Areosa,
Antônio Maria Filho,

Jorge César Wanburg,
Marcos Penido (textos);

Rogério Reis e Ari Gomes (fotos)
Enviado* «tptcioli

Teste rigoroso

aprova jogador

rei por perto. Quem pensa
que entraremos na roda,
está redondamente enga-
nado. Nós é que vamos exi-
bir nosso futebol de to-
ques.

Renato acha que a me-
'lhor forma de o Brasil ex-
plodir a defesa argentina é
através de deslocações rá-
pidas pelas pontas, o que
os alemães pouco tenta-
ram. Preferia, assim como
todos os jogadores, que se
houvesse um vencedor fos-
se a Alemanha.

O empate seria me-
lhor para nós. A Argentina
saiu na frente mas temos
condições de derrotá-la. É
uma equipe bem armada
mas entraremos em campo
confiantes e certos de que
apresentaremos um bom
futebol.

Na opinião de Renato, o
resultado foi injusto para
os alemães, que se descui-
daram ao final da partida e
acabaram perdendo um jo-
go que.parecia ganhó.

Náo sei se subestima-
ram os argentinos ou se
cansaram. Aquele gol con-
tra acabou por completo
com a firmeza e personali-
dade da equipe alemã. Os
argentinos tiraram provei-
to disso e viraram brilhan-
temente a partida.

Tita disse que se sur-
preendeu com o futebol
apresentado pelos argenti-
nos, que poderiam decidir
a partida no inicio, quando
sua presença foi marcante.

Depois foram domina-
dos e fiquei surpreso como
conseguiram esta reação.
Tiveram méritos e de certa
forma mereceram a vi-
tória.

Júnior quer impor o ritmo

Agora teremos que sair
para ganhar. Por isso, acho
que os argentinos terão caute-
la contra nós e poderemos im-
por nosso ritmo de jogo. Va-
mos para cima deles e este
resultado não nos abala em
nada. Pelo contrário, aumenta
nossa vontade de ganhar.

Foi assim que Júnior se ma-
nifestou após a partida de on-
tem, lamentando apenas o se-
gundo gol da Argentina.

O empate seria melhor
para nós. Mas não tem impor-
tância e se quisermos ser cam-
peões pouco importam os re-
sultados dos nossos adversã-
rios. Um campeão tem que
derrotar seus adversários,
principalmente num torneio
em que em cada chave só se
classifica o primeiro colocado.

Júnior achou o resultado
injusto para os alemães. Expli-
cou que a derrota foi um casti-
go demasiado forte para a Se-
leção da Alemanha, que apre-
sentava um esquema de jogo
mais consciente e parecia es-
tar com a vitória decidida a
seu favor.

Durante a partida che-
guei a afirmar que a vitória

V

alemã fazia justiça ao que os
dois times apresentaram. Os
argentinos reagiram de forma
brilhante, mostrando muita fi-
bra, empolgando todo o está-
dio, mas não mudo minha ma-
neira de pensar. A Alemanha
não merecia esta derrota. Foi
uma falta de sorte muito gran-.
de deles, que estiveram muito
bem, jogando duro' e mostran-
dó uma facilidade enorme pa-
ra sair jogando nos contra-
ataques. Poderiam inclusive
ter feito mais gols.

Júnior gostou de Bertoni, a
quem terá de marcar no do-
mingo. Na sua opinião, trata-
se de um jogador habilidoso e
que finaliza com perfeição.

— Estou tranqüilo e acho
que temos tudo para ganhar. A
Argèntina possui uma. boa
equipe, mas não é melhor que
a nossa. Acho inclusive que na
Copa do Mundo sua equipe se
apresentou melhor do que ago-
ra, com mais decisão. Talvez
pelo fato de contar com o
apoio maciço do público. Não
sei exatamente explicar as ra-
zões, mas era melhor do que
agora.

Pela primeira vez desde
que se contundiu, no joe-
lho, Sócrates apareceu no
campo para treinar. A
apreensão eta muito gran-
de por parte de todos. Ele '
seria submetido a um rigo-
roso teste e, caso sentisse,
correria o risco de não ser
relacionado entre os 18.
Entretanto, depois de cor-
rer longas e curtas distán-
cias, dividir bolas, chutar a
gol, pular, enfim, fazer pra-
ticamente todos os movi-
mentos que normalmente
ocorrem durante um jogo,
provou estar bem.

Ao final, alegre e bem
mais descontraído, afir-
mou:

Fiz de tudo e posso
dizer que estou recuperado
do problema no joelho es-
querdo. Minha escalação
depende apenas do técni-
co, bom já estou.

Por sinal, à exceção dos
goleiros que treinaram for-
te, Sócrates foi o único exi-
gido no treino de ontem.
Começou o teste com exer-
cícios de aquecimento
orientados por Gilberto
Tim, para em seguida cor-
rer em ziguezague, em vol-
ta do campo (acompanha-
do por Júnior e Tita), divi-
dir bolas com o médico
Neilor Lasmar e chutar a
gol, em bolas paradas ou
em movimento.

O próprio médico disse
que Sócrates está muito
bem e que mostrou total
recuperação:

Só náo garanto agora,
em definitivo, que ele está
totalmente recuperado,
porque temos queobservá-
lo num coletivo, já que por

mais que fosse cotnpleto o
teste, nunca podemos
orientar um exercido defl-
nitivo. Só no coletivo é que
o jogador faz realmente to-
dos os movimentos de uma
partida. Além disso, va-
mos ver como ele reage ao
treino de amanhã (hoje).

O médico Neilor Lasmar.
disse que Sócrates já inter-
rompeu o tratamento e
que agora esta totalmente
liberado para qualquer ti-
po de exercício. O jogador
confessou que em nenhum
momento temeu por sua
não inscrição entre os 18.

— Sou uma pessoa que
pensa sempre com otimis-
mo. Não me deixo abater
por nada. Quando deixei o
campo contundido confes-
so que fiquei um pouco te-
meroso, mas nunca pessi-
mista. Sabia que dava pa-
ra me recuperar.

O preparador Gilberto
Tim disse que fisicamente
Sócrates se encontra bem
e que os dias que ficou
parado não alteraram em
nada sua forma atlética.
Após os exercícios, Tim to-
mou sua pulsação, que vol-
tou ao normal rapidamen-
te, evidenciando que a par-
te física foi muito pouco
afetada. Uma prova disso é
que, na corrida de longa
distância, na qual foi
acompanhado por Tita e
Júnior, além de Gilberto
Tim, foi o único a aumen-
tar a passada quando o
preparador exigiu o pique
final. Deste momento em
diante, Sócrates passou a
encabeçar o grupo e se dis-
tanciou bastante.

O 1.° LUGAR GERAL
É DO IMPACTO

PUC • 81 • 1 o LUGAR - LETRAS • IMPACTO
CLÊUA RIBEIRO DE OLIVEIRA

E MAIS: O 1.0 LUGAR EM
ENGENHARIA - FÍSICA -

MAT^MATICA - QUÍMICA -
COMUNICAÇÃO SOCIAL -

DIREITO E LETRAS.

PRIMEIROS

RESULTADOS

CAMPEONATO
SUL-AMERICANO
OE GINÁSTICA OLÍMPICA
FEMININA

NO VESTIBULAR MAIS DIFÍCIL DO PAIS
O COLÉGIO IMPACTO, COMO SEMPRE:

CONQUISTA O 1° LUGAR!
APROVA TRÊS VEZES MAIS
QUE TODOS OS COLÉGIOS E
CURSINHOS DO BRASIL REUNIDOS!

CLASSIFICA 8 ALUNOS NOS ,
10 PRIMEIROS LUGARES!

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DO 2.° GRAU
O COLÉGIO IMPACTO CONQUISTA O 1.° LUGAR COM
6 CLASSIFICADOS NOS 10 PRIMEIROS LUGARES!

SUL-AMERICANO • 1 0 LUGAR • IMPACTOLIUAN CARRASCOZA
DUAS GINASTAS EMPATAM
EM l.o LUGAR!... E AMBAS
PERTENCEM AO PROJETO
MEDALHA DE OURO - .
GINASTICA OLÍMPICA
FEMININA - CBG/IMPACTO1

Montevidéu - O técnico Te-
lê Santana ainda parece indp-
ciso quanto à escalacao ae s»*-
crates para o .logo de estréia ao
Brasil no Mundialito, domin-
go, contra a Argentina. Isto
porque, mesmo que o togador
demonstre total recuperaçàcre
participe normalmente do cq-
letivo de hoje, dependerá tam-
bém de como a equipe se por-
tará taticamente nesse treina-
mento.

Os exercícios realizados on-
tem por Sócrates animaram
bastante o treinador. Entre-
tanto, quando todos achavam
que a decisão seria então
anunciada, Telê afirmou:Ainda nào posso anunciar
minha decisão, quero sentir
melhor os dois jogadores.Também nào sabemos como
Sócrates reagirá ao treina-
mento.

E a dúvida de Telê quantoaos dois jogadores fica ainda
mais evidenciada em razáu de
afirmar que os dois jogadores,
altemadamente. participarão
do coletivo de hoje como titu-
lares.
PROBLEMA TÁTICO

Diante disso a dúvida de Te-
lê prende-se quase que exclusl-
vãmente ao aspecto tático,
porque Serginho deixou boa
impressão nos coletivos de que
participou, embora tenha mo-
dificado taUcamente o setor
ofensivo.

Os próprios Jogadores se di-
videm quanto à escolha do ti-
tular. Uns acham que a Sele-
çào se torna mais objetiva com
Sócrates e outros dào prefe-rència à escalação de Sergi-
nho, por achar que este joga-
dor, fixo, na área, voltando me-
nos, dá mais opções de jogadas
aos homens de meio-de-
campo, além de prender mais
os zagueiros adversários.

Tudo isto será observado
por Telê durante o coletivo de
hoje. O próprio treinador gos-
tòu da forma como Serginho se
posicionou durante os exerci-
cios, principalmente pelo per-
feito entendimento entre ele,
Renato e Zé Sérgio que atuam
junto no São Paulo.
PONTO FAVORÁVEL

O detalhe que dá certa vari-
tagem a Sócrates é ser ele ò
melhor cobrador de faltas da
equipe titular que, sem Zico,
fica sem um especialista, já
que Tita, Júnior e Edevaldo,
que têm treinado bastante,
nào executam com tanta per-
feição quanto Sócrates. O
curioso é que os melhores co-
bradores da Seleção Brasileira
estão na condição de reserva:
Getúlio, o que melhor vern
executando as cobranças,
Éder e Edinho.

Telê, no entanto, só se deci-
dirá após o treino de hoje.
Quem freqüenta diariamente a
concentração de Los Aromos
náo se arrisca a fazer um prog-
nóstico sobre a decisão de Te-
lê. Em princípio todos acha-
vam que o técnico escalaria
Sócrates, caso o jogador mos-
trasse recuperação do proble-
ma no joelho. Agora, os dois
têm as mesmas chances de se-
rem escolhidos. Se Sócrates é
tecnicamente bem superior a
8erginho, este participou de
todos os coletivos realizados
esta semana, mostrando total
entrosamento com o time, que
se viu obrigado a mudar a ma-
neira de jogar devido à diferen-
ça de característica dos dois. .

Pedrinho é nome
certo para corte

Telè relaciona hoje a lista
dos 18 Jogadores a serem ins-
critos para o Mundialito e, cer-
tamente, Pedrinho e Pita náo
farão parte dela. O técnico náo
quis adiantar nada sobre o as-
sunto, mas deixou claro que
estes dois jogadores são os que
reúnem maior possibilidade de
estar fora da competição.

Quanto ao corte de Pedri-
nho, ninguém tem dúvidas, Já
que este jogador não se encon-
tra bem tecnicamente. O queaté agora vem provocando
maior polêmica é em relação
ao segundo nome. Muitos
achavam que Juninho seria
um deles, mas este jogador'
vem treinando multo bem e,
por seu temperamento alegre;
é um dos principais responsá-
veis pela descontraçáo de
todos.

Ao falar na versatilidade dos
jogadores é que Telè deixou*
evidenciar que Pita é o segun;
do jogador a não fazer parte
dos inscritos.

—- Meu critério tomará por
base a versatilidade dos jogá-'
dores.

Quais são os jogadoresversáteis da Seleção Brasilel-
ra? — perguntou-lhe um re-
pórter.Bom. os versáteis sâo Ju-
ninho, que atua nas duas posi-
çôes, assim como Edinho, Jú-
nior, que joga nos dois lados,
Tita e Paulo Isidoro, que além
das extremas, atuam também
pelo meio.

Nesta explicação, Telè náo
se referiu a Pita e citou Tita e
Paulo Isidoro em condições de
jogarem no meio de campo nu-
ma emergência. Assim, a não
inscrição de Pita esta pratica-
mente definida. Trata-se inclu-
sive do jogador mais inibido e
calado da delegação.

Entretanto, a lista dos ins-
critos só sérá anunciada hoje,
quando termina o prazo de 48
horas estabelecido em regula-
mento pela FIFA para a apre-
sentaçáo dos jogadores que
participaráo do Mundialito.

Tanto Pedrinho quanto Pita
já parecem conformados com
a possibilidade de não serem
inscritos. Em suas declara-
ções, mostram que estão pre-
parados para qualquer decisão
do treinador.

Estamos aqui para cola-
borar. Aceito qualquer decisão
do treinador e acho que se nao
for inscrito não estarei depre-
ciado, já que ficarei na situa-
çao dos jogadores inscritos
que nào forem relacionados
para a reserva. Dos 18, dois
nào poderão sentar no bancoexplica Pedrinho.

I
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MARSHALL MCLUHAN ? 1911 t 1980

A ERA

Toronto — O escritor e teórico da comunica-
çâo Marshall McLuhan morreu no dia 31 de
dezembro em sua residência, aos 69 anos.
McLuhan foi encontrado já morto pelo filho,
Eric. Ele estava doente há três anos e ano
passado sofrerá uma trombose que lhe parali-
sou o lado direito.
Eric McLuhan contou que o pai morreu dor-
mindo. Desempregado desde julho do ario
passado, Marshall McLuhan será enterrado
em Toronto, segundo seus familiares.

ELETRONICA
I I V •- '• SV « V '• -fV V"1 V'"-"

H

ERBERT Mar-
shall McLuhan,
o mais citado e
menos lido dos
profetas aos

anos 60, revolucionou os
padrões de ensino das es-
colas de Comunicação dos
Estados Unidos^ e Europa
com conceitos em que defi-
niá uma nova ordem social
e política a partir da comu-
riiçàção simultânea e ins-
tantãnea entre os habitan-
têSTdé todos os pontos'da
Terra, "uma grande tribo".
Com isso, disse, as guerras,
ais Unhas de montagem in-
dustrial, os dogmas pollti-
cos e a supremacia dos ho-
mens brancos serão coisas
obsoletas.

Magro, cabelos grisa-
lhos, alto, britânico no ves-
tir.;e na pontualidade —
nunca faltou a uma das
suas concorridas aulas no
Saint Michael's College, o
setor católico romano da
Universidade de Toronto
— McLuhan foi introduzi-
do "no' Brasil no verão de
1069 com uma tradução de
sua obra mais importante:
Compreendendo os Meios
de Comunicação. Passou a
ser moda e porta-voz de
uma época.

Nos anos que lecionou
na Universidade de Toron-
to falou mais que qualquer
um dos seus colegas, e so-
fria críticas que lhe atri-
bulam uma vocação nazis-
ta: "Ele repete mil vezes
suas idéias para que se tor-
nem verdadeiras." Filho
de um corretor de imóveis,
McLuhan nasceu em 21 de
julho de 1911, em Edmon-
ton, Província de Alberta,
Canadá. Formou-se pela
Universidade de Manitoba
e fez o mestrado em Cam-
bridge com uma tese sobre
um obscuro poeta do sécu-
lo XVI, Thomas Nashe,
que, nos anos 60, também
passou a ser lido e discuti-
do pelos intelectuais ame-
ricanos e europeus.

Homem caseiro, não gos-
tava de cinema e passavahoras ditando para a secre-
tária, sua mulher, e, mais
tarde, para um dos seus
seis filhos, os conceitos e
frases que o celebrizaram.
Todos concordam que
McLuhan adorava falar.
Ditava frases brilhantes e
fazia trocadilhos que eram
a delícia de seu permanen-
te séquito de admiradores.

Quando seus livros pas-
saram a ser comentados e
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VISITANDO
Roma. Cidade do Vaticano Florenca. Veneza.
Cortina. D Ampez/o. Viena Munique. Zurique.

Frankfurt. Amsterdam Bruxelas. Londres. Paris.
V do Loira. Bordeus Lourdes Vitoria Guarda.

Fatima. Lisboa. Madrid Barcelona Canrfes
Nice. Monaco Gênova Pisa o Roma

PAISAGENS

P9

REALMENTE TUDO INCLUÍDO

1
PASSAGEM AÉREA
YJ60, IDA E VOLTA.

2 
HOTÉIS SELECIONA-
DOS EM QUARTOSDE 2 CAMAS C/BANHEI-RO PARTICULAR.

3 
PENSÃO COMPLETA
DURANTE TODA AVIAGEM, EXCEPTO RO-

MA, LONDRES. PARIS,
MADRID, ONDE SERA
OFERECIDO CAFÉ DA
MANHÃ, ALMOÇO OU
JANTAR.

4 
TODA A VIAGEM
TERRESTRE EM AU-

TOPULMAN "GRAN TU-
RISMO" COM CALEFA-
ÇÂO.' BAR, JANELA PA-
NORAMICA. MÚSICA ES-

. TÉREO, POLTRONAS RE-1 CLINAVEIS. (DE NOSSA
PROPRIEDADE), ACOM-

PANHADOS DE MOTO-RISTA E GUIAALTAMEN-
TE ESPECIALIZADOS,
FUNCIONÁRIOS POLVA-NI. FALANDO PORTU-GUÉS.

6 
ESTE TOUR "PAISA-
GENS DA EUROPA"É VENDIDO EXCLUSIVA-MENTE PARA PARTICI-PANTES DO BRASIL.

6 
VISITAS E EXCUR-SQES CLÁSSICAS EMTODAS AS LOCALIDA-DES COM ACOMPANHA-MENTO DE GUIAS OFI-CIAIS DE IDIOMA PORTU-GUêS.

7 
TRANSPORTES GRA-TUITOS DURANTETODA A VIAGEM DE 2MALAS POR PESSOA

(NOS PERCURSOS AÉ-REOS 20 KG. P.P.).

TUDO ISSO QC niAC TOTAL DE
DURANTE OO UIAO VIAGENSI

ájÉF.ste preço foi calculado aò câmbio oficial do dia
20/12/80 portanto qualquer eventual diferença deve-
ci ter paga no ató do pagamento total.
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MRJPPPIllKli McLuhan
morreu no
ostracismo. A
Universidade
de Toronto
fechou seu
centro de
estudos e ele
foi obrigado a
se aposentar.
Vítima de uma
trombose,
perdeu a fala e
ficou paralítico
do lado direito.
Morreu em
casa, dormindo
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a vender, estes mesmos ad-
miradores o comparavam
a Freud, Einstein e Pas-
teur. McLuhan concorda-
va com a companiila dos
gênios do século e aprovei-
tava para aumentar os pre-
ços de suas conferências
aos funcionários de algu-
mas das mais importantes
empresas do mundo: Bell
Telephone, IBM, General
Motors, entre outras. Seu
contrato com a Bell acon-
teceu logo depois da publi-
cação de Compreendendo
os Meios de Comunicação
em que ele investia contra
o Departamento de Pes-
quisa da empresa acusan-
do-o de não querer ver "o
verdadeiro significado do
telefone", um aparelho ob-
soleto, em sua visão futu-
rista, e sem sentido na era
da televisão. Os funcioná-
riós da Bell correram a To-
ronto para ouvir o mestre.
A 10 mil dólares por aula,
McLuhan concordou em
repetir simplesmente o
que dissera no livro: o tele-
fone pertence ao passado.

Em meados de 1967, no
momento mais importante
de sua carreira de "técnico
em comunicação de mas-
sas", McLuhan chegou a
ser contratado pela Fun-
dação Fordham, por 100
mil dólares anuais, para ii-
nanciar suas pesquisas e
percorrer universidades,
dizendo suas frases consi-
deradas vazias mas de su-
cesso garantido: "O meio é
a mensagem; o mosaico da

televisão está expulsando
a linearidade da indústria;
a jovem geração da televi-
são tem uma yida senso-
rial completamente dife-
rente da geração adulta..."

Os dois livros següintes
de McLuhan, The Médium
Is the Message — um tro-
cadilho triplo entre as pa-
lavras message = mensa-
gem; mass age = era de
massas e mass age = mas-
sagem — e Guerra e Paz na
Aldeia Global foram duas
tentativas de ilustrar mui-
tas de suas teorias. Com a
participação do artista
gráfico Quentin Piore,
McLuhan tentou fügir dos
padrões convencionais e
partiu para uma pagina-
ção livre, cheia de imagens
que seus críticos rapida-
mente consideram infantis
e incapazes de sensibilizar
um professor primário de
audiovisual. A reação de
seus seguidores não demo-
rou: "McLuhan foi desço-
berto pelos jovens e pelos
artistas, nâo pela camari-
lha literária. A maioria dos
críticos o condenou mas
ainda nem chegou a enten-
tiè-lo." Frase que mais tar-
de seria completada com
ironia: "... nem a ler seus
livros."

O que dissé, na verdade,
este Profeta da Era Eletrô-
nica? Em suas entrevistas
e nos artigos pagos a peso
de ouro pela desaparecida
Look, McLuhan ditava
conceitos que tratavam de
sexo, moral, moda, espor-

i

Televisão, o
veículo quase
perfeito .
segundo
McLuhan, ao
combinar visão

| e audição

tes, abismo das gerações,
negócios e meios de comu-
nicação. A cada um dos
seus lançamentos, os pu-
blicitários — principal-
mente no Brasil—corriam
às livrarias em busca do"último McLuhan".

também sinais dos tempos
da televisão: à medida que
o visual se torna menos
importante, ninguém se in-
comoda ao mostrar um
pouco mais de pele."• Esportes — "O beise-
boi é linear, individual. O

"Com o rádio e a televisão, os
países atrasados entrarão bem

depressa na órbita da experiência
da vida acelerada e terão, eles

também, séculos de experiência"

"O mundo inteiro, de certa
maneira, é Um asilo de alienados,
um hospital psiquiátrico. Quando

cada homem é várias vezes
centenário em termo de

experiência; quando conhece todas
as culturas da Terra; quando

esteve em toda a parte, o pequeno
espaço que chamamos "sua casa","sua cidade" não é senão uma

prisão"

Eis algumas de suas
teses:

Sexo — "Na publici-dade de apelo sexual, a te-
levisão trouxe uma dimi-
nuição do visual. Estamos
agora no modo tátil de en-
volvimento. Por isso as
boites são escuras e tocam
música alto. Por isso, tam-
bém, uma mulher é mais
sensual em meios de co-
municação frios (jornais e
revistas) como óculos es-
curos: essas coisas provo-cam envolvimento."

Moral — "Rapazes e
moças solteiros irão cada
vez mais para a cama mas
os casados serão modelos
de retidão — é assim queexiste uma cultura tribal.

Moda — "A mudança
de visual para tátil tam-
bém aparece nos rapazes e
mulheres que vestem igual
e cortam os cabelos igual— é preciso o toque paradistinguir os gêneros.
Minissaias, topless e a ten-
dência para a nudez nas
praias e nos filmes são

Dez anos depois de lan-
çar estas teses, McLuhan
não tinha confirmado al-
gumas de suas profecias.
Especialmente a das li-
nhas de montagem, cada
vez mais desenvolvidas e
adaptadas, agora, para
máquinas robô. Ka época,
quando criticado por isso,
foi chamado para falar aos
executivos da Container
Corporation of America e,
muito bem pago, não re-
cuou e disse frente a frente
aos homens de negócios:"Vocês estão engajados no
negócio da produção em
massa num momento em
que a era de produção em
massa está chegando ao
fim."

Na verdade, McLuhan
via as coisas como um ver-
dadeiro profeta. E seus cri-
ticos lembravam: "Ele pes-

ma nervoso central. Cada
uma dessas extensões,
afirmava, altera o equilí-
brio entre os cinco senti-
dos, tornando um sentido
dominante e alterando a
maneira como o homem
sente, pensa e age. Assim,
um novo ambiente é cria-
do. Passa a existir um jogo
triplo: novos modos de in-
formação, novo equilíbrio
sensorial, novo meio-
ambiente. Por isso, con-
clui, o médium é a men-
sagem.

Fara quem ainda nâo ti-
vesse entendido suas teo-
rias, McLuhan esforçava-
se na defesa dos mecanis-
mos da media criando as
expressões frio e quente
de acordo com a maior ou
menor participação do pú-
blico. O rádio era classifi-
cado como quente: dá uma

"Para 
que se inquietar com a

escassez do carvão, do petróleo? O
problema não é tanto a penúria de

energia quanto a poluição
resultante do uso de toda esta

quantidade de energia"

futebol americano é como
o próprio mosaico da tele-
visão — ação simultânea,
com os times envolvidos e
espalhados por toda a tela.
Por isso o ftitebol suplan-
tou o beisebol como espor-
te mais popular dos Esta-
dos Unidos."

O abismo das gera-
ções — "A jovem geração
da televisão sente de ma-
neira diferente em relação
à geração adulta, que cres-
ceu com o rádio quente e a
palavra impressa quente.Por isso os jovens de hoje
rejeitam carreiras e metas,
recusando o pensamento
linear. Rejeitam a vida de
consumidor, fragmentada
e especializada. Querem
funções, envolvimento."

Reorganização dos
negócios — "O mosaico da
televisão está expulsando
a linearidade da indústria.
Depois da televisão, a li-
nha de montagem desapa-
receu e as estruturas de
linha e pessoal dissolve-
ram-se na gerência."

quisa o invisível." E esta
pesquisa era feita no Cen-
tro de Cultura e.Tecnolo-
gia da Universidade de To-
ronto. Um título enorme
para abrigar uma salinha
onde ele, uma secretária e,
eventualmente, um pes-
quisador contratado tra-
balhavam dia e noite. Nun-
ca usou computadores, la-
boratórios ou grandes
equipes. Sua impressio-
nante erudição enciclopé-
dica criava embaraços
quando cotejada com al-
guns de seus enslnamen-
tos. McLuhan cita, por
exemplo, um economista
que acredita que o comér-
cio teria suas origens no
hábito do macaco de pular
de galho em galho. Na épo-
ca, ninguém riu da citaçáo.
Na verdade, um curso por
correspondência sobre as
teorias de Mcljuhan se re-
sumiria a poucas noções: a
premissa básica é de que
houve três idades do Ho-
mem—a Pré-alfabética ou
Tribal, a de Gutemberg ou
Individual e a Era Elétrica
ou Retribalizada. Cada
era, expliòava, é modelada
pela forma de informação
disponível. E por informa-
ção ele não queria dizer
apenas os meios comuns
como a imprensa e a TV
mas também roupas, reló-
gios, dinheiro e qualquer
artefato que transmita al-
gum significado.

Para ele, estes meios de
informação ou media (plu-
ral do latim médium), alte-
ram o que vemos, ouvimos,
apalpamos, degustamos e,
portanto, conhecemos.
McLuhan via cada me-
dium úòmo uma extensão
e um modificador do ho-
mem; assim como a ma-
chadinha pré-histórica foi
uma extensão do homem
da caverna, o livro é uma
extensão do olho e os cir-
cuitos eletrônicos — telé-
grafo, telefone, televisão —
são uma extensão do siste-

grande quantidade de in-
formações e esgota um
sentido, a audição. Mas o
rádio exige um tipo de voz
que se adapte a ele, uma
voz fortemente quente, in-
dividualizada. Hitler fez
sucesso pelo rádio porque
todos reconheciam sua voz
depois da introdução fa-
mosa de um trecho de
Wagner. A TV, segundo
McLuhan, ainda é um veí-
culo Mo, pois dá pouca
informação. Hitler teria
parecido ridículo pela TV.
E McLuhan completava o
raciocínio com uma de
suas profecias: no futuro
será possível controlar a
comunicação internado-
nal usando os meios ade-
quados para mensagens
adequadas. Seus críticos o
chamavam de ideólogo na-
zista exatamente por isso.
Mas McLuhan não se im-
portava. Católico romano
convertido (os pais eram
batistas), rebatia tudo com
outra frase de sucesso:
quem for o do"no dos meios
de comunicação poderá
controlar as pessoas. Bas-
ta, para isso, conhecer a
psicologia do frio e do
quente.

Em julho do ano passa-
do, o mito McLuhan era
enterrado simbolicamente
pela Universidade de To-
ronto com o anúncio de
que decidira acabar com o
Centro de Cultura e Tecno-
logia onde o professor fazia
seus estudos. Doente há
três anos e com sérios pro-
blemas neurológicos, após
uma hemorragia cerebral
em. 1979, McLuhan através
de seu filho Eric lutou até õ
fim para manter aberto o
Centro de Cultura. Disse
que não queria aposentar-
se e teria condições de di-
tar suas aulas, ao filho ou a
uma secretária. A Univer-
sidade não aceitou a su-
gestão. Cinco meses de-
pois, McLuhan, o profeta
da Era Elétrica, morria
dormindo.

O PROFETA

EM PORTUGUÊS

MARSHALL 

McLuhan tem as seguintes
obras traduzidas para o português: Re-
volução na Comunicação, em co-autoria

com Edmund Carpenter, 4a edição, Zahar Edito-
res; Os Meios São as Mensagens, Guerra e Paz na
Aldeia Global, Do Clichê ao Arquétipo, todos da
Editora Record; Meios de Comunicação como
Extensões do Homem. Cultrix Editora, A Galáxia
de Gutemberg.

A Editora Paz e Terra editou um dos ensaios
mais críticos da obra de McLunhan, A Filosofia da
Insensátez, de Sidney Finkelstein.
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Cartas a

.Pobre cinema nacional
Sou jovem e, como todo jovem, gosto de cinema.

Escolho um filme de Stanley Kubrick que, aliás, nâo me
agradou e saio do cinema profundamente Irritado. Graças,
simplesmente, ao maldito trailler de uma monstruosidade
nacional. Digo monstruosidade porque *e simplesmente
impossível aos indivíduos de alguma cultura e sensibilida-
de não se sentirem agredidos por tanto mau gosto, tanta
grossura. Que me perdoem os que de mim discordarem mas
na minha modesta opinião o cinema atual é algo compará-
vel ao lixo completo.

Rio de Janeiro, sexta-feira, 2 de janeiro tle 1981

Se algumas pessoas não aceitarem o que estou dizendo,
sugiro que continuem a engulir o bacalhau que lhes é
oferecido. Eu tenho liberdade de opinião assegurada pelo
Art. 153 da Constituição e, portanto, faço o meu protesto.
Afinal, quando pago para ver bom ciàema não sou obrigado
a aturar a nossa barata pornografia de quintal, gratuita-
mente. Que eu tenha que aturar os abacaxis da nossa
televisão nacional concordo, mas quando pago o negócio é
diferente. Paulo Roberto da Silva Alves — Rio.

Reprise do Caetano
Peço a TV Bandeirante que reprise a entrevista dada

pelo cai)tor Caetano Veloso no Canal Livre. Parabéns a
Bandeirante pelo seu programa que veio para ficar. Carla
Luacina — Niterói.

Crise musical
O Sindicato dos Compositores Musicais do Rio de

Janeiro atravessa, no momento, a mais grave crise adminis-
trativo-financeira de sua história e 1980 não foi, certamente,
o seu melhor Natal: despejado do conjunto que ocupa no
Amarelinho desde sua criação, em 1952, e com uma divida
em torno de Cr$ 200 mil. Atingido pela denúncia vazia —
que não acabou para os imóveis comerciais — o Sindicato
continua funcionando precariamente no mesmo local, mas
por deferência da proprietária do imóvel e autora da ação
de despejo; a falta de dinheiro, todavia, forçou a entidade a
se atrasar em três meses de aluguel o que motivou nova
ação judicial e em conseqüência ficaram prejudicados os
entendimentos que vinham sendo mantidos entre as partes
litigantes, no sentido de que o Sindicato permanecesse no
imóvel (que teria o aluguel reajustado) por um período que
permitisse a seus novos dirigentes encontrarem outro imó-
vel com capacidade de brigar seu valioso patrimônio e
onde, depois de reestruturada e dinamizada sua adminis-
tração, a associação de classe pudesse prestar a seus
associados uma assistência à altura de suas necessidades.

A posse da diretoria eleita para o biênio 81-83 está
prevista, de acordo com agenda do Ministério do Trabalho,
para 2 de janeiro; o ato deverá transcorrer em clima de
velório e apreensão, já que os novos dirigentes temem que,
terminado o recesso judiciário, a ação de despejo seja
executada e não haja tempo para que eles possam comple-
tar entendimentos mantidos Com o ECAD visando à con-
cessão de uni empréstimo que, obtido, possibilitaria o
pagamento do aluguel atrasado e a renovação do contrato
de locação. De qualquer maneira, resta aos compositores a
esperança de que seus, companheirds Vinícius de Morais,
Sérgio Bittencourt, René Bittencourt e Joracy Camargo —
saudosos sócios que, quando vivos, ao Sindicato compare-
ciam pessoalmente para pagar suas obrigações sindicais —
estejam velando no sentido de que a casa que tanto
amaram consiga sair deste Deus lhe pague de cabeça
erguida. Se Deus quiser. Expedito Daniel Cordeiro — Rio

Ano lamentável
Chegamos aofim do ano e a morte nos deixou um triste

cartão de festas. Sinto a morte de Vinícius, John Lennon,
Cartola e Nélson Rodrigues. Tenho certeza que a morte de
cada um alcançou a sensibilidade de todas as pessoas em
todas as faixas de idade. Mário Alves Filho — Rio.

Autor esnobado
Não cultivo o nacionalismo cultural. Mas nâo gostei da

insinceridade com que o editor Jorge Zahar explica a linha
de produção da Zahar Editores alegando não se sentir
realizado porque anda a procura de "bons originais" brasi-
leiros e em 23 anos não os encontrou. Resta saber a quem os
encomendou.

Primeiramente vamos ao caso concreto e zahariano do
padrão de sucesso dó autor estrangeiro. O livro de Leo
Huberman, a História da Riqueza do Homem, começa
errando no título porque esse recordista editorial escreveu
uma Historia da Pobreza do Homem pelo que depreende-
mos do argumento. Pessoalmente atribuo seu sucesso à
faixa da adolescência-problema cujas aspirações de des-
mascarar a conspiração dos adultos dàó ensejo ao fenòme-
no da história-denúncia. Essa obra tem tudo de paródia e
bom humor juvenil mas não deixa de ser uma distorção das
histórias de nível realmente universitário sobre a revolução
industrial, nenhuma delas oferecida ao consumidor do
padrão e alta excelência zahariana. Talvez seja interessan-
te informar ao editor que um Mantòux, Cipolla, Deane ou
Plumb são autores da revolução industrial "pura". E què
Huberman e Maurice Dobb são "ecléticos" de duvidosa
coerência perante os novos padrões do pensar científico
pós-newtonianos, embora vendáveis em países subdesen-
volvidos.

Mas a busca de bons originais não é um ato apenas
receptivo. O boom da science-fiction é um característico
exemplo da influência do editor sobre a qualidade do livro.
Nossa panela literária produziu algo de semelhante na
antiga José Olímpio. O autor faz o editor e o editor faz o
autor. E ninguém conhece a fórmula dos maus originais na
loteria editorial, empresário ou autor possessivo. Logo, se a
família Zahar aplicasse a lei das probabilidades veria que
matematicamente recusou nestes 23 anos inúmeras obras
porque eram brasileiras e representavam uma aventura
sem preocupação avaliativa.

A verdade é que o Sr Jorge Zahar nâo é editor do tipo de
assumir o lançamento brasileiro. Isso é válido e rigorosa-
mente comercial. O que não é lícito nem exprime a verdade
é andar à procura de "mínimo de qualidade", quando seu
maior sucesso editorial não tem qualidade alguma, se
entendida a destinação universitária de sua produção.
Muitas das obras brasileiras que a Zahar recusou teriam,
noutro prisma, faturado bem mais do que os 500 exempla-
res de seu fracassado lançamento da Introdução à Econo-
mia. A vantagem das traduções está no precedente comer-
ciai e não propriamente na qualidade. Se mesmo assim elas
falham de um pais para o outro, a heróica decisão de um
editor partir do escuro, com um padrão de qualidade
pessoal, implica em risco maior.

Pois muito bem, se Jorge Zahar jamais se arriscou não
venha esnobar o "autor brasileiro". Paulo Werneck da Cruz
— Rio de Janeiro.

TVE sem IBOPÉ
As emissoras de televisão educativas não consideram o

IBOPE como principal objetivo dos seus programas mas,
certamente gostariam de ter uma grande audiência. Referi-
mo-nos ao "Evangelho segundo S. Paulo", exibido às 21
horas do dia 23, no Canal 2, TVE do Rio de Janeiro.

Foi um trabalho belíssimo, gravado na cidade de S.
Paulo, de autoria e direção de Ademar Guerra. Entretanto,
numa falta de visão absoluta, lançaram o programa no
mesmo horário do Especial Roberto Carlos, tão anunciado
pela máquina de propaganda da TV Globo.

Em outras palavras, a TVE lançou no ar um programa
de excepcional valor e cujo custo não deve ter sido peque-
no, sem nenhuma publicidade ou preocupação se haveria
ou não audiência apreciável.

Fazemos um apelo para que o "Evangelho segundo S.
Paulo" torne a ser exibido, após ter sido anunciado com
bastante antecedência, a fim de que um público maior
possa vê-lo ou revê-lo. Dina Fucs — Rio.

Assistência
Duas emissoras de TV mostraram no dia 25 de dezem-

bro, o joalheiro Albano atirando punhados de moedas sobre
centenas de crianças. Essa é a maneira mais perigosa,
grosseira e inútil de tentar fazer a caridade. Poderia causar
ferimentos se é que não causou. Os que podem e queiram
ajudar aos pobres que o façam, não de forma eventual e
exibicionista, mas colaborando com as organizações que
prestam assistência social, evitando sempre que possível, a
esmola direta.

Que providências vão tomar para que, a partir do
próximo ano, no dia de Cosme e Damião deixem de ocorrer
óbitos e mutilações de crianças, na corrida pelas ruas, em
busca de um saquinho de balas? José Aldo de Mourào
Rangel — Rio.

José Carlos Oliveira

1981,

TU SERÁS

CINTILANTE!

outro, eles e eu desprovidos de um corpo
que se possa ver, de uma voz que se possa
ouvir saindo de uns lábios, de JTiãos que
possam gesticular ao compasso do entu-
siasmo.

Quando iniciei o relato sobre os anos
de guerrilha urbana, avisei ao meu editor
que ele teria uma surpresa. Há no Cader-
no B um escaninho com meu nome; abro o

ÜMA 

roda de escritores no Anto-
nio's, acontecimento raro no
Rio. A decadência do Centro
da Cidade nos dispersou pelos
bairros. Há grupinhos que se

freqüentam e excluem os excêntricos; há
o grupão dos acadêmicos; há o sabadoy-
le; há os mineiros já veteranos; há a
turma coesa da esquerda dita séria, mas
não há, súlvo em noite rara como esta no
Antonio's, a reunião dos independentes,
justamente os mais interessantes, pois
nunca podemos prever o que cada um
deles vai escrever amanhã.

A conversa acabou rolando pára o
meu lado, em razão da extrema delicade-
za demonstrada pelo meu público. Cha-
ma-se público, neste caso, uma parcela
dos leitores do JB que há anos começa a
leitura do jornal pela minha crônica. Con-
tei algumas histórias de leitor meu, quase
todas inéditas, e o romancista Antonio
Torres me chamou a atenção para o fato
de que pelo menos uma delas era já um
romance perfeitamente estruturado, só
me faltando escrevê-lo. Concordo, tanto
que imediatamente anotei a sugestão;
mas poderia acrescentar, sem falsa mo-
déstia, que esse público formado por mim,
que por minha vez sou por ele formado, já
me forneceu os temas de cinco romances.
O momento exato de desenvolver esses
assuntos haverá de coincidir com a ilumi-
nação, quando os cinco temas se entrela-
çarem em tramas paralelas e simultá-
neas. Para que isso aconteça — repito — é
preciso esperar a iluminação, do contrá-
rio estaremos sempre compondo narrati•
vas insatisfatórias.

Mas estamos falando na delicadeza
do público. Recentemente publiquei o nú-
mero da minha caixa postal, lamentando
que estivesse sempre vazia, e então chove-
ram cartas de leitores penalizados com
minha situação. Todos eles (e elas) inicia-
vam o contato mais ou menos assim:"Para que a sua caixa postal não conti-
nue vazia"... No entanto, eu lamentava o
silêncio de alguns correspondentes parti-
culares relacionados com variados inte-
resses meus. Mas a manifestação espontá-
nea e-generosa do público me surpreen-
deu e cativou. Respondi pessoalmente al-
gumas dessas cartas e dois contatos pes-
soais se realizaram. Deu tudo errado.
Sempre foi assim. O leitor procura o autor
circunspecto e encontra um homem ab-
surdo, um espírito longevo habitando um
coração de garoto encabulado e desastra-
do. Por maior que tenha sido a minha boa
vontade, nunca pude evitar que o leitor,
no confronto olho no olho, se despedisse
decepcionado. Doravante, ficaremos as-
sim: eles de um lado do papel e eu do

escaninhu, reyularmejde, e encuidro, em—
média, três cartas por semana. "Mas ago-
ra comecei um seriado'\ expliquei ao edi-
tor, "e enquanto não chegarmos ao último
capitulo, ninguém se manifestará."

Era o meu terceiro folhetim escrito
aqui — a literatura, para um escritor,
interessante entre todas, pois é fabricada
á vista do freguês. Foram 31 capítulos,
impressos nos dias pares. Foram 31 capí-
tulos de escaninho vazio, com a exceção
da carta enigmática de um cidadão que
habitualmente me escreve cartas enigmá-
ticos e inquietantes, e de um comunicado
vindo de Londrina, referente a crônica
posta em circulação antes da Páscoa des-
te ano, e do qual falarei outro dia.

É assim que com silêncio o públicomanifesta o seu respeito pela atividade
criadora, a sua disposição de esperar que
a aventura escrita chegue ao fim para só
então, se for o caso, voltar a encher o meu
escaninho com aplausos e críticas. Antes
do último capitulo, eles me respeitam; é a
terceira vez que isso acontece e sempre
me traz uma grande alegria.

. Saído do Incomciente no capítulo 25, o
título do folhetim encontrou seu lugar na
última linha do relato, em seu capítulo
final. Passarei agora uns cinco meses
reescrevendo tudo, desenvolvendo situa-
ções apenas esboçadas, porque a estrutu-
ra de um seriado de jornal não admite,
por exemplorarinserção~de um flash-back
— a nãò ser que, antes de deflagrá-lo,
todas as peripécias anteriores sejam resu-
midas. O "resumo dos capítulos anterio-
res" funcionava antigamente; hoje, cada
capítulo deve conter em si mesmo toda
uma história, vinculada ã totalidade do
relato mas dotada de autonomia. É me-
lhor assim para o leitor e para o autor,
desde que este último fica dispensado de
ser coerente.

O romance pronto — um "romance
bastardo", assim estará escrito na capa
do livro — ganhará o titulo fornecido pelo
Inconsciente: Um Novo Animal na Flores-
ta. E por ser um folhetim transformado em
livro, terá do folhetim tudo o que não
apodrece, tudo o que não é efêmero pela
própria natureza da atividade jornalisti-
ca. Mas será outra coisa: um livro.

Pelo silêncio respeitoso; pelo silêncio
solidário; pelo fervoroso voto de "boa
sorte" contido nesse silêncio; pelo meu
escaninho vazio semana após semana,
estimados leitores, eu lhes agradeço de
todo o coração e lhes desejo um Novo Ano
repleto de criatividade, um ano que por
ser existencialmente fecundo, ainda que
nos faça sofrer, merecerá no final, um
juizo filosoficamente impecável: — há de
ter sido um ano feliz, esse que acaba de
chegar, o cabalístico 1981, carregado de
cintüações numerológicas.

RELIGIÃO

AMAR

MELHOR

Dom Marcos Barbosa

SALVADOR REPLANTA

SEÜS COQUEIROS AO

LONGO DAS PRAIAS

/

SALVADOR 

— Um dos cartões postais
do turismo em Salvador mostra as
praias ornamentadas de ' coqueiros,
compondo a paisagem natural e até
primitiva de um passado recente. No

decorrer dos anos eles foram cedendo espaço às
avenida? asfaltadas, ao automóvel e à expansão
urbana. Sacrificado pela ação do homem na natu-
reza, os coqueiros estão sendo replantados na orla
marítima da cidade, para recompor a paisagem e a
ambiência do litoral. 1

O programa de plantio de coqueiros na orla
marítima de Salvador foi iniciado neste final de
ano pela Prefeitura, com o transporte de árvores
adultas — são mais resistentes ao vento e à
depredação — do vizinho Município de Lauro de
Freitas. O local escolhido para a primeira expe-
riência foi a praia de Ondina, onde estão sendo
acentados 50 coqueiros, mas se prevê novos plan-
tios nos trechos da Barra e Largo de Amaralina.

Tema de música praiana de Dorival Caymmi
— "Vento que Balança as Palhas do Coqueiro..." —
os coqueiros da orla marítima de Salvador tiveram
um grande amigo. Foi o rico comerciante e empre-
sário Juventino Silva, que há 50 anos iniciou o
plantio de 40 mil coqueiros em toda a orla maríti-
ma da cidade. Falecido recentemente, ele deixou
ainda compondo a paisagem e dando frutos algu-
mas das árvores que plantou.

A maioria, contudo, desapareceu. A última
grande frente de destruição dos coqueiros da orla
de Salvador foi a ocupação do bairro da Boca do
Rio e os loteamentos que surgiram a partir dos
anos 60 ao longo das praias da cidade. São raros os
locais de concentração de coqueiros, como é raro
observar-se um personagem que compunha esta
ambiência: o colhedor de coco, com seus apetre-
chos e cordas para segurança, afinal, haviam árvo-
res adultas que atingiam 30 metros de altura.

A partir da Boca do Rio, cerca de 10 km antes
de Itapuã, encontra-se alguns coqueirais. Antes,
devastados em Amaralina, Rio Vermelho e Pituba,
são encontrados no Jardim de Alá — uma área de
camping e piquenique, totalmente gramada, entre
ò mar e a pista da Avenida Otávio Mangabeira.
Para o interior desta zona urbana, são encontra-
das raras ilhas de coqueirais — terrenos em pro-
cesso de valorização acelerada.

Nas praias de Piata e Placafor, próximas a
Itapuã, os coqueirais dão a dimensão do que foi a
natureza naquele trecho da orla marítima de Sal-
vador. Eles sobrevivem cercados de loteamentos e
outras áreas de ocupação urbana. Os loteamentos,
a propósito, são os responsáveis pela derrubada
em massa dessas árvores. Recentemente, a prefei-
tura multou pesadamente uma empresa que der-
rubou mais de 2 mil coqueiros. A depredação,
contudo, continua.

É exatamente do litoral acima de Itapuã, onde
crescem os loteamentos para veraneio e grandes
projetos habitacionais de classe média, que estão
sendo retirados os coqueiros para o plantio na
praia de Ondina. Em Lauro de Freitas está sendo
implantado o loteamento "Vilas do Atlântico",
que doou as árvores à prefeitura de Salvador. O
transporte dos coqueiros, contudo, exige uma ope-
ração delicada, que começa com a sua retirada do
solo sem atrofie do sistema de raízes.

Salvador/ Gildo Uma

No dia consagrado à Confraternização universal e a
Paz,, quis a Igreja colocar sobre o pórtico do Ano-Novo a 4
figura de Maria, Mãe dos Homens e Rainha da Paz —
como conseqüência, é claro, de ser a Mãe de Deus. Título
que tantos pretendem negar-lhe por não constar expres-
samente das Escrituras, mas que os verdadeiros fiéis,
desde o Concilio de Éfeso, fazem questão de proclamai 

*
nas palavras que acrescentaram às da saudação do Anjo
e às de Isabel: "Santa Maria, Mãe de Deus..." Que Maria
não seja Mãe da Divindade, sendo simples criatura, bém~
o concede a teologia católica. Mas não vê razão para não
chamá-la Mãe de Deus, se era Deus o homem que se
formou em seu seio.

Contudo, tão grande título não é a glória suprema de
Maria. Quando uma mulher do povo diz a Jesus serem
benditas as entranhas que o trouxeram e os seios que lhe
deram leite, ele replica que mais louvor merecem os que
ouvem e praticam a Palavra de Deus. O que voltava a ser
ura elogio à sua Mãe. Pois ninguém teve maior fé ao
acreditar na súbita e incrível mensagem que o Anjo lhe
trazia, como ninguém se consagrou mais plenamente a
desempenhar sua missão: "Eis a escrava do Senhor: faça-
se em mim sua vontade!"

A partir de então, Maria se constitui em modelo de
todos os cristãos, mas especialmente dos Religiosos e
Religiosas que, por voto semelhante ao seu, levando à
plenitude as promessas do Batismo, querem consagrar-
se inteiramente e para sempre, antecipando a Eternida-
de, ao Reino de Deus. Esta especial relação entre os
Religiosos e Maria foi lembrada de modo muito Incisivo
por nosso incomparável João de Deus, ao visitar a 18 de
novembro um santuário mariano da Alemanha. Pois
encontravam-se ali muitos daqueles e daquelas que

- podiam dizerr graçasa seusvõtos, que sua vida (como
lembrou o Papa, citando São Paulo) "se esconde, com o
Cristo, em Deus."

E disse o Papa aos Religiosos e Religiosas, após
invocar o exemplo de fé e fidelidade, que atingiu em
Maria sua maior altitude: "Foi na fé e na fidelidade
daquele que vos chamava na força do seu espírito que ,
vos tornastes disponíveis pelos votos de pobreza, de
castidade consagrada ao Senhor e de obediência a Deus;
e isto não como uma obrigação até nova ordem, nãò
como Mosteiro por algum tempo, não como colaborador
de um grupo que se reúne para uma tarefa e se dispersa
quando bem lhe parece. Mas dissestes na fé um sim total
e para sempre, que se manifesta no vosso modo de viver
e até no hábito de vossa ordem. Em nossa época, onde há
um medo de engajar-se, onde muitos gostariam de pas- -
sar toda a vida em experiência, compete-vos dar o,
testemunho de que é possível a ousadia de um vinculo <
definitivo, de uma decisão que coloca a vida inteira a
serviço de Deus."

O Santo Padre, para curá-la, coloca o dedo na ferida.
Há realmente hoje um medo de engajar-se, que se
manifesta igualmente em relação ao matrimônio, e que,
em nosso ambiente de permissividade, leva os jovens
casais a efêmeras uniões sem compromisso e quase
sempre frustrantes... E se o descrédito do casamento e o
pouco entusiasmo em assumi-lo decorreram sem dúvida
da falta de estabilidade das famílias minadas pelo des-
quite e o divórcio, a falta de vocações sacerdotais e
religiosas terá decorrido igualmente das inúmeras defec-
ções num e noutro setor. E o meio de fazer renascerem as
vocações não será um facilitamento da vida consagrada
a Deus pela abolição do hábito, da vida comunitária, da

—oração coral c das práticas tradicionais ae caaa ordem
ou congregação. A prova é que as vemos ressurgir çté
fora da Igreja, quando se propõe uma vida tradicional e
austera, como no caso de recente reportagem do Figaio
(magasine). j

E João Paulo n disse ainda: "O coração de cada um
de vós, que haveis renunciado à paternidade e à ma temi-
dade terrestres deveria poder encher-se sempre de novo
da incomensurável riqueza da paternidade e da maternl-
dade espiritual de que muitos dos vossos concidad&os
necessitam de maneira urgente. Vós não amais menos;
vós amais melhor!"

Pela primeira vez no Brasil, faz-se o
transplante de coqueiros adultos (10

a 30 anos) num esforço para se
reconstituir uma das paisagens mais

típicas do país

O projeto é inédito e caro. Embora doados,
cada coqueiro custa Cr$ 4 mil à prefeitura e a
mobilização de duas escavadeiras, um guindaste,
seis caminhões de transporte, um carro-pipa e 30
trabalhadores da Superintendência de Parques e
Jardins. Antes de serem transportados, suas raízes
são adubadas e envolta em sacos de aninhagem. A
experiência é inédita porque nunca se plantou
coqueiro adulto — entre dez e 30 anos.

Segundo o Engenlieiro-Agrõnomo Tiago Go-
mes Teixeira, responsável pelo transporte dos
coqueiros de uma distância de 20 quilômetros da
área de planalto, as árvores adultas são mais
resistentes ao vento à depredação pelo homem. No
local do plantio, uma escavadeira abre um buraco
de 1 metro e 50 centímetros de profundidade, onde
se adiciona fertilizante e água antes que o guindas-
te levante-as da carroçaria do caminhão e deposite
no solo.

As árvores são da espécie "cocus nucifera",
popularmente conhecido como coco da Bahia.
Essas árvores crescem até 40 metros ou mais e
diferem do coco da índia, que tem árvore de
pequeno porte e, por isso mesmo, passível de
maior depredação em local público. Além do que,
facilita a curto prazo o objetivo do projeto, que é
recompor a paisagem da orla. Em menos de cinco
dias, um trecho da orla de Salvador poderá estar
dispondo de um vasto coqueiral que dé a impres-
?90 até de uma área preservada pelo homem.

182.687 ingressos para teatro (Üdutto e
infantil), livros, posters teatrais e camisetas, foram
vendidos durante a Campanha Vá ao Teatro — .
Teatro Para o Povo, de 1980. A excelente qual ida-
de geral dos espetáculos e o entusiasmo do públi-
co, que diariamente fez filas nas kombis, permiti-
ram alcançar este . recorde, que por si só define a
perene vitalidade do teatro. Cabe-nos agradecer,
em nome da Associação Carioca de Empresários
Teatrais, nãò apenas o generoso apoio dopúblicoe
da imprensa em geral, mas também o dos nossos
patrocinadores — Serviço Nacional de Teatro e
SEAC, órgãos do MEC, Governo do Estado do Rio
de Janeiro, Funarte, Funarj, Fundação Rio e
Flumitur —, sem o qual essa campanha de popula-
rização do teatro não seria viável. Em 1981 espe-
ramos estar de novo com as kombis nas ruas. E, até
lá, contamos com a vossa presença assídua em
nossas casas de espetáculo.

mr\ RODRIGO FARIAS LIMA
PrtsidtnM !
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SEU
HORÓSCOPO

SEU
PROGRAMA.

ÃrÍeS(d*21«3aaOM)
Dia movimentado cheio de im-
previstos felizes» Não se sur-
pcoondo oo for convidado paro
jantar neste fim-de-semana. Aescolha é sua, porisso sugiro orestaurante Lisboa à Noite,com sua cozinha tipica para serdegustada entre fados e can-
ções. Trio Guarani, às 6" e sáb.R. Pompeu Loureiro, 99. T-el.:
255-1958.

Touro<2iMaans)
Dia benéfico. Nâo ouça as intri-
gas e não hesite em assumir
riscos. É tempo de distração.
Um entretenimento maravilho-
so é o supershow "Sambum-
bum", com Dina Flores e Edson
Farr a frente de um elenco fabu-
loso (80 artistas em cena). Co-
mando de Luís César. Diaria-
mente. R. Humaitá, 110 — So-
laris. Tel.: 286-9848/9346.

Gêmeos (21/S12W6)
Alegria de viver. Você se sentirá
renascer. Ideal para prepararuma reconciliação e comemorar
num ambiente sóbrio, com um
jantar internacional, como no
Príncipe Legítimo das Peixa-
das, na Av. Atlântica, 974-B.
Pratos com base em frutos do
mar. Atendimento liderado por(àeraldo,—o—maitre-nota-dezr
Tel.: 275-3996.

Câncer<2ima2iff)
A sorte está com você. 1981
será ótimo em todos os senti-
dos. Saúde em perfeito estado.
Coma-bem. Aliás, aproveite pa-ra provar a cozinha calabresa do
Don Raffaello, na R. S. Francis-
co Xavier, 210 — Tijuca. Spa-
gheti al sugo, alia bologfese,
Tagliarini, Lasagna, Cannelloni,
etc. Bom apetitel Tel.: -234-
0769.

!LeãO(22/7a22M)
Dia sentimental verdadeiramen-
te feliz. No plano da saúde al-
guns males serão imaginários.
Programe seu lazer. Aí vão duas
sugestões quentes: Real Astó-
ria/Baco, na Av. Ataulfo de Pai-
va, 1.235 e 14 Bis/Teco-teco,
no; Aeroporto Santos- Dumont.
Em ambos, a melhor culinária
espanhola da cidade. Prove e
comprove.

Yirgem<2Maa2/»>
Tenha confiança nas pessoas
que o cercam e ponha sua cor-
respondência em dia. Depois
brinde
vite à sofisticação e seu corpo
com uma alimentação bem deli-
ciosa. Michelangelo/Da Vinci
Bar, no Largo S. Conrado, 20.
Cozinha italiana (almoço, jantare entrega à domicílio); Tel.: 322-
3133/322-4179.

Libra(23»a 22/10)
Trabalho, estudos, acordos e
contratos favorecidos. Procure
a felicidade numa amizade purae sincera. Também saiba esco-
lher os ambientes que comun-
gam com seu jeito. Trattoria
Torna, bonita, confortável, com
cozinha italiana de primeira qua-lidade, vinhos maravilhosos. R.
Maria Quitéria, 46 — Ipanema.
Tel.: 247-9506.

Escorpião<23/ioa 2ini)
Não se desespere, pois você terá
hoje uma oportunidade interes-
sante. Seja qual for, inclua o
Obaoba - Ipanema no seu progra-ma. "Gandaia 81", com as "Mula-
tas que não Estão no Mapa",
Iracema, cantores e orquestra.
Um show de ziriguidum & teleco-
teco, assinado por Oswaldo Sar-
gentelli. R. Vise. de Pirajá,
499/239-2647 * 239-8849.

Sagitário<22«ii a2ifi2>
Não duvide das propostas nem
das ofertas que lhe forem fei-
tas. E festeje seu sucesso com
um almoço ou jantar bem tipica-
mente brasileiro no Mineiro de
Botas, na Dias Ferreira,- 233.
Pratos deliciosos. Comprove:
Bife à Chico-Rei, Feijão Tropei-
ro. Galinha com Requeijão etc.
Sobremesas caseiras. Tel.: 274-
3345.

Capricórnioa2fi2a2oti)
Antes de assumir uma respon-
sabilidade pese os prós e con-
tras. Você precisa de ambientes
tranqüilos para suas decisões,
até mesmo na hora de comer.
RIO!S, complexo com restau-
rante francês (almoço e jantar)
piano-bar, cervejaria ao ar livre.
Parque do Flamengo, em frente
ao Morro da Viúva. Tel.: 285-
3848.

Aquário(2ifiai«2)
Período de sorte. Nào perca
tempo com vacilações. No Ho-
tel NACIONAL-Rio, várias op-
ções: churrascaria Carioca, no
térreo. Cozinha internacional no
Restaurante do Céu. E ainda o
fabuloso "Século XX, Século de
Ouro". Há 3 anos em cartaz.
Direção de Caribé da Rocha e
grande elenco. Tel.: 399-
0100/Ramais: 66*69.

PeÍXeS<2W2a2U3)
Sua renda pode aumentar em
breve, mas junto virá aumento
de - responsabilidade. Período
propicio para almoçar ou jantar
b«m. O local ideal é o Le Coin,
onde pontifica a cozinha acima
de qualquer critica. Ponto de
encontro dos gourmets cario-
cas. Av. Ataulfo de Paiva. 658.
Tel.: 294-2599. Uma dica: "Ba-
calhau à Espanhola".
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Zózimo

Movimento 
gerai

O 
"REVEILLON" 

DOS BONS TEMPOS

R

ICARDO Amaral cumpriu o
prometido e ao disparar a or-

Marco Rodrigues

dem para que se desse início à
grande queima de fogos de artifício
abrindo a festa de réveillon do Gol-
den Room do Copa fez iluminar os
céus de Copacabana, sacudida pelo
estrondo dos morteiros e faiscante
ao brilho das cascatas de gotas e
lágrimas.

Foi o que se pode chamar, sob.
todos os sentidos, de um início de
noite brilhante, compartilhado por
todos os que se encontravam nas
ruas e na praia e pelos convidados da
festa, reunidos para cocktail e assis-
tir ao espetáculo no terraço que se
abre diante do hotel.

A partir daí, começou a festa que
só foi acabar com o dia claro. Progra-
mada inicialmente apenas, para o
Golden Room, a noite acabou inva-
dindo os salões adjacentes, anima-
dos cada um por sua orquestra e
decorados com centenas e centenas
de balões coloridos.

Num dos cantos da sala, ao lado
da tenda, em cimadonLveL mais
elevado que a circunda, Gisela e Ri-
cardo Amaral montaram o seu redu-
to, recebendo os amigos com sorrisos
e flütes de Moet et Chandon, panora-
ma que se reproduzia em todas as
demais mesas, ocupadas em grande
parte pelo numeroso grupo de pau-
listas que, liderados por Baby Guinle
e Chiquinho Scarpa, aterrissou no
Rio para festejar no Copa a passa-
gem do ano.

Seria impossível citar todos os
presentes—eram centenas — apesar
de que se impõe registrar a presença
em grande mesa de amigos do casal
Johnny Figueiredo, um dos últimos
a deixar o Golden Room

Sem contar a animação, que im-
pediu que a pista de danças se esva-
ziasse por um minuto que fosse, a
festa de réveillon do Copa foi certa-
mente a mais elegante de todas que
movimentaram a cidade na noite de
31.

Afinal, os cavalheiros se apresen-
taram irrepreensivelmente de black
tie e çs mulheres em sua grande

prateados.
Como nos velhos e bons tempos.

 

POUCAS 

festas de réveillon
conseguiram ser tão exclusivas
e elegantes quanto a que ofere-

ceram Regina e Paulo Fernando Mar-
condes Ferraz, anfitriões perfeitos de
um grupo de convidados que incluía
Eleonora e Cito Mendes Caldeira, Be-
bel e Marianinho Marcondes Ferraz,
Odile Marinho e Luís Roberto do Nas-
cimento Silva, Sônia e Mário Andreaz-
7,a Filho. TrunP p T.nig Pwar Maga.

• O Méridien também promoveu sua
tradicional queima de fogos, dando
seqüência a uma programação que
teve início com um jantar très-estrelas
no Saint Honoré e terminou com uma
esticada geral no Régine's.

• Yolanda e Sérgio Figueiredo não
saíram de casa. Cnnsumimm n nni^

lháes, Elzinha e Márcio Braga, Tisa e
Mareio Seggia, Vera Pretyman, Cris-
tiana Neves da Rocha, Júlio Rego,
Aparício Basílio, Eric Waechter, para
citar apenas alguns.

a No Castel, que recebeu gente a noi-
te inteira, brindando-os por volta das
quatro horas da manhã com uma sou-
pe à l'oignon, a mesa maior e mais
animada era liderada por Evinha e
Baby Monteiro de Carvalho, habitués
da matriz parisiense do club privé e
agora também da filial carioca.

que marcou o inicio do ano recebendo
os amigos que passavam entre uma
festa e outra recebendo, diga-se de
passagem, comme il faut, com uma
garrafa de especialissimo e geladissi-mo champagne Krug.

• Em casa, recebendo os amigos,
como faz todos os anos, ficou também
o colunista Ibrahim Sued, que se di-
vertia em aspergir jatos de D Perignon
em seus convidados, que puderam,'
assim, romper o ano literalmente co-
bertos de champagne.

a primeira-
dama da festa

Tisa e MárciosSeggia
com Eleonora Mendes

Caldeira no fim
de—noitedoGopa
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Sandra Bréa e o fotógrafo Antonio Guerreiro

Chiquinho Scarpa e
Alice Teixeira de Freitas,

um dos pares
mais animados da

noite do Golden Room

Danuza Leão e Cacá Diegues

mSm Tônia Carreio e' v ÜÜ í'' Vera Ferreira de Abreu

O Rio aos pés
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J RICARDO AMARALapresenta

Midmgth Bar. De 22 horas o sol
t um Show raiar Couvert artislico: quarta.

W —. quintaedomingo:.Crt 1.000.00.
/fVlrtXt Sexta e sibado: Crt 1 200,00 H

""if Jantar (optional) i parte.
eservas antecipadas:

Copacabana Palace
Tels. 256-8590 e 257-1818

CORTINA
DE PAINEL

A cortina fácil, quedivide ambientes,
equilibra a luz, e faz
muito mais sem os xchiados dos trilhos.

OSTROWER COM. E
IND. LTDA.

Rua Marquês deAbrantes, 178Loja D
CÇ1 .6598JJ I 8248
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festa de réveillon — Noites Ca-
riocas — promovida no Morro
da Urca pode ser contada a

partir do comentário de um dos pre-
sentes, encantado com a féerie da pro-
dução:
— Nada há aqui à nossa volta que não
seja da melhor qualidade.O comentário abrangia do décor à
ceia, passando pela música e mil ou-
tros detalhes que retíveram os pre-
sentes, animadissimos, na pista, mesa
e camarotes a noite inteira.

Deslumbrante de verdade estava a
decoração, toda em branco e pratea-
do, cujos detalhes refletiam-se em es-
pelhos, o que identificava o dedo e o
bom gosto inconfundíveis de Joáozi-
nho Trinta, que mostrou formar com

Nelsinho Motta e Ana Maria Tornaghi
um trio imbatfvel em matéria de or--
ganizar e montar grandes festas de
carnaval.

A Joáozinho Trinta podem ser cre-
ditadas também as várias atrações
que complementaram a noite, como,
por exemplo, uma revoada de mula-
tas aladas que voejavam pelo ambien-
te aclamadas com uivos pelos presen-tes, ou a exibição vibrante de algu-
mas alas, como sempre ricamente tra-
jadas, da escola de samba Beija-Flor.

O resto foi muito carnaval e muita
animação, o que garantiu daqui pordiante a inclusão da festa Noites Ca-
riocas no calendário anual das gran-des festas de réveillon do Rio.

Novo par
O mais novo casal de namora-

dos da cidade é formado pela can-
tora Alcione e o ex-craque Pelé.

A união será sacramentada no
domingo, quando a artista estará
recebendo para um jantar em ho-
menagem precisamente ao seu
atual escort.

Ano novo,

carro novo
Maria Betânia entrou o ano regia-

mente motorizada.
Presenteou-se nos últimos dias de

80 com um reluzente Mercedes pratea-do, quatro portas, zerinho.
O carro só falta falar.

Zózimo Barrozo do Amaral

ARPA apresenta

O diretor de "Grease, Nos Tempos da Brilhantina", Randal
Kleiser, traz para o Cinema uma sensual história de amor.
Duas crianças, únicos sobreviventes de um terrível naufrágio,
se veem sozinhos numa ilha tropical. Sozinhos com a
natureza. Com a lagoa e a selva eles convivem numa
generosidade natural. O menino cresce forte, a menina linda.
Quando o amor entre eles acontece, é tão forte e natural
quanto o mar em toda a sua força.
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COLCIMBIA P1CIÜRES Apresento um Filme de RANDAL KLEISER"THE BLCIE LAGOON"
Estrelando BROOKE SHIELDS e Introdufindo CHRISTOPHER ATKINS

LEO McKERN • WILLIAM DANIELS Mu&ca de BASIL POLEDCXJRIS
Diretor de Fotogratra NESTOR ALMENDROS

Roteiro de DOUGLAS DAY STEWART Cc Produtor RICHARD FRAMKLIM.
\ ProdmxJo e Dirigido por RANDAL KLEISER

LEIA 0 LIVRO
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KLEIT0N & KLEDIR
ptrtlclpaçio BANDA AREIA

Teatro

TEREZA RACHEL

Estréia dia 6, às 21,30h.
CENSURA LIVRE

CURTA TEMPORADA

Inf. tel:235*1113

NOITES CARIOCAS
bom K<v :*m thkmkn:'" 1 hakar>

MORRO DA URCA»• . i j .'ir*! ts 'dv, : •
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Direção garai: Hâvto Rang«l. Qrand* orqimtra.HoJ» • Amanhã: 23 Im. Abwtura do* kMh: 20 ht.Domingo: 21 h«. Abtluro do» 19 h».
A cozinho d—doto d» MARIA THEREZA WEISS

Poça Já toa rMMVOt
Inf.: 295-3044 • 295-1047 * 2959796
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QUADROS

Tenho interesse em adquirir quadros europeus
com assuntos exoticos. visionários, bizarros ebelle-époque
Também cenas arabes Falar com David Hughes.

Hotei Meridien — telefone: 275-1122
De 5 a 14 de janeiro.

I

H Tenho interesse em adquirir quadras europeus ¦!com assuntos exoticos. visionarios. bizarros eHj belle-epoque HH
B Tambem cenas arabes Falar com David Hughes.
Q Hotel Meridien — telefone: 275-1122

De 5 a 14 de janeiro.
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Filatelia VERÍSSIMO

A

TURISMO E SELOS

NOS CIRCUITOS

DAS ÁGUAS

Carlos Alberto L. Andrade

Diretoria Kegional dos Correios em
Campanha e o Conselho Municipal de
Turismo, de Sào Lourenço, inauguram
hoje a I Exposição Fllatélica do Circui-
to das Águas, em promoção que deverá

reunir naquela cidade balneária mineira os mais
expressivos nomes do colecionismo regional, em
Iniciativa que procura divulgar o turismo sul-
mineiro junto aos meios fllatélicos nacionais.

Hoje, às vinte horas, estará sendo aberta a
exposição, durante a qual serão aplicados os ca-
rimbos de primeiro dia de circulação e comemora-
tivo do lançamento dos selos dedicados ao Desen-
volvimento Agrícola. Até o próximo domingo, dia
quatro, estarão sendo realizadas no Salão de Con-
vençôes do Hotel Brasil feiras de trocas de selos e
peças filatélicas. No domingo, com a participaçãode diversas autoridades locais e da Diretoria Re-
gional da ECT em Campanha, serão encerradas
oficialmente a Exposição e a Feira Filatélica.

A iniciativa dos colecionadores sul-mineiros
procura aproveitar o início da temporada oficial
do turismo na regiáo do Circuito das Águas, com a
presença de diversos dos mais importantes nomes
do colecionismo nacional, em iniciativa pioneirada Diretoria Regional da Campanha que começa a
se destacar entre os diversos organismos esta-
duais da ECT como dos mais atuantes em promo-
ções filatélicas.

PICOTES & FILIGRANAS

k sO <^57nsi>J /

Tmi ,

JTIA-

fWO &U£ ElE JA KJOS Viu

AwoBowim..

O \]&50C\0 £
MÃO

Hoje, a Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
tos estará lançando em todo o pais, com solenida-
des comemorativas nas Diretorias Regionais da
ECT, os três selos da série "Desenvolvimento
Agrícola", com peças retratando o mercado inter-
no, o mercado externo e a produtividade agrária.
As peças têm tarifa internacional, com valores
faciais de Cr$ 35,00; Cr$ 40,00 e Cr$ 30,00, respecti-
vãmente. A Chefe da Assessoria Filatélica da
Presidência da ECT, Laís Scuotto, informou na
última terça feira que o boletim com o detalha-
mento' técnico desta emissão seria distribuído a
partir daquela ocasião, devido a problemas de
ordem técnica na reprodução fotográfica dos selos
do primeiro lançamento do ano. Para Laís Scuot-,
to, as dificuldades encontradas pela AF no enca-
minhamento do material de promoção das diver-
sas emissões da ECT não se devem a problemasem seu setor e decorrem, apenas, da impossibilida-
de física de antecipação de material para encami-
nhamento à imprensa e entidades filatélicas. Res-
saltou ainda a Chefe da AF que, apesar das"injustas e imerecidas críticas" feitas nesta colu-
na, a remessa de material informativo sobre a
filatelia "jamais deixou de ser feita, ainda queultimamente tenham ocorrido pequenos atrasos".
NR.: As afirmações da Sra. Laís Scuotto corres-
ponde m à verdade. De fato esta coluna jamais
deixou de receber, ainda "que ultimamente com
pequeno atraso" como ela própria afirma, o mate-
rial de detalhamento técnico sobre as emissões
postais. O nosso objetivo, no entanto, foi o de
alertar a ECT paru um problema cujas razoes,
então, não eram de nosso conhecimento. O traba-
Itao correto e eficiente da Assessoria Filatélica da
Presidência da ECT tem sido, por diversas vezes,
destacado nesta coluna, algumas delas junto a
criticas que julgamos necessário sejam feitas.

Em Tóquio, no Japão, foi emitido em dezembro
passado um selo comemorativo das festas de final
de ano, em comemoração filatélica que vai se
tornando tradicional para os colecionadores de
selos daquele pais asiático. Os interessados em
detalhes sobre o movimento de emissões dos cor-
feios japoneses devem esccrever para Tokyo Cen-
trai Post Office — Philatelic Section — C. P. O.
Box 88 — Tokyo — 100-91 — Japão.

O Jornal filatélico Filacap (Caixa Postal 6 —
CEP 12630 — Cachoeira Paulista — SP) editado
pela Associação Cultural Filacap, vem sendo im-
presso em novo formato e com a utilização de
papel de melhor qualidade, que o transforma hoje
em uma das mais importantes publicações regula-
res sobre filatelia em todo o país.Dois bons exemplos de selos ordinários que
poderiam ser seguidos pela ECT, podem ser da-
dos por emissões da Finlândia e da Itália. Os
correios filandeses emitirão, no próximo dia 12,
Úm selo ordinário no valor de 0,70 Fmk e dimen-
sóes de 24,5 x 34,5mm com impressão a uma cor. A
Administração dos Correios e Telecomunicações
da Itália lançaram recentemente mais três peçasna série Patrimônio Artístico e Cultural Italiano,
reproduzindo a quatro cores, construções históri-
cas daquele país mediterrâneo. Os selos italianos
têm dimensões semelhantes às das nossas emis-
sóes comemorativas (30 x 40mm), o que poderia
encarecer excessivamente a circulação de peçasordinárias. No entanto,- tanto o selo finlandês
quanto a emissão italiana, servem de boa amos-
tra para que a ECT reveja sua política temática
em relação aos selos de curso forçado e tiragem
ilimitada, substituindo os desenhos ligados a
recursos econômicos por gravuras de maior signi-
ficado promocional e temático.

A 2a Mostra Natalina, promovida pela Diretoria
Regional da ECT no Rio de Janeiro (RJ), prestou
homenagem especial aos fllatelistas Hugo Fracca-
roli e Ângelo Zioni, recentemente falecidos, duran-
te solenidade de encerramento daquela exposição,
quando foram apresentados números especiais de
concerto coral e sinfônico, a cargo do Comunica-
som, coral de funcionários da ECT, e da Banda do
Corpo de Fuzileiros Navais. As comemorações de
final de ano, promovidas pela DR^Rio, coincidi-
ram com uma Exposição de Arranjos de Natal e a
apresentação de um presépio montado pelo pes-
soai dos Correios, além de diversas atividades de
caráter religioso-natalino e esportivas.
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DEIXE -ME ADIVINHAR. ES-

TA' TENTANDO ME DIZER
QÜE NÃO GOSTOU DA CO-
MIDA!
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LOGOGRIFO JERÔNIMQ FERREIRA
PROBLEMA N° 577
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1. abrandar (9)
2. amplificar (8)
3. ausência de calor (7)
4. caixinha para guardaranéis (8)
5. enfadonho (8)
6. esclarecer (7)

imoral (9)
incerto (6)
lugar onde se curtem cou-
ros (6)

maluquice (9)

'X
7.
8.
9.

10.

11. oficial superior da armada
O12. ouro falso (7)13. pregoeiro (6)14. qualidade de autor (7)15. que contém substâncias
amargas (8)16. sem normo (7)17. signo do zodíaco (7)18. sustento (8)19. tornar alheio (7)20. tumba (7)

Palavra-chave: 13 letras

Soluções do problema n° 576: Palavra-chave.- CERIMONIÁTICOParciais: comentário,- carteio; ciência; câncer; cenário; cítreo; conci-tar; cimento; conceito,- cimério; cormíneo,- conteira,- ceromántico;cerâmico,- cometário,- cinemático; concerto; cerimônia; canoro; co-mércio.

Consiste o LOGOGRIFO
em encontrar-se deter-
minado vocábulo, cujas
vogais já estão inscritas
no quadro acima. Ao la-
do, 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 co-
meçados pela letra ini-
ciai da palavra-chave.
As letras de todos os si-
nònimos estão contidas
no termo encoberto, e
respeitando-se os letras
repetidas.

CARLOS DA SILVA
HORIZONTAIS — 1 — vegetal que se nutre da
seiva da outro,- que nasce ou cresce em outros
corpos organizados; 9 — inspirar amor em; I 1aplicar as regras da retórica (discurso de
forma primorosa, porém vazio de conteúdo); 13naquele assunto ou matéria; em lugar que jase indicou ou se está indicando de modo expres-
so; 14 — sistema energeticamente estável, for-
mado por um núcleo positivo que contém nèu-
trons e prótons, e cercado de elétrons; a menor
quantidade de uma substância elementar quetem as propriedades químicas de um elemento
(pl.); 16 — o gênero lírico do poesio, 17 —
mosco de fumo,- 18 — navio, em geral de baixa
tonelagem que fazia o percurso entre o N. e o S.
do país; 19 — elemento grego de composição
que indica orelha,- 21 — alguma coisa? 22 —
que acalma; calmante; 25 — erva fortemente
aromática da família das lobiados, de folhas
moles, verde-escurasecrenadas, flores azuladas
e pequeníssimas, e atualmente cultivada no
Brasil para extração do mentol; levante,- 28 —
linguo filosófica un:versal; 30 —abundante em
miolo,- 31 — até a vista,- até logo.- 32 — sufixo
grego usado em Químico para indicar os oxíóci-
dos em que o elemento tem o mais baixa de
duas volèncias possíveis.
VfRTICAIS — I — tornar inerte, entorpecer,- 2 —
transporte provisório de gado. de uma região
onde a seca exauriu a água e o pasto, para

lugafes melhores'; saque sobre fundos deposita-
dos, por meio de cheque ou de outro documento
hábil; 3 — período de revolução de outros astros
em torno de seu primário; 4 — rebolado; molejo;
5 — que sabe imitar; imitante,- 6 — pedaço de
um mastro, mastaréu ou verga que ficava,
quando alguns deste» paus se partia ou era
picado; coluna reforçada que sustento o pau de
carga quando este não é armado em um mastro.
7 — liga de cobre e zinco, ou de outros metais;
fio de metal flexível; 8 — mover-se de um lugar
para Outro, por movimento próprio, impulso' imprimido ou com auxílio de veículo; 10—odor;
12 — minoria prestigiada e dominante no
grupo, constituída de'indivíduos mais aptos ou
mais poderosos; o cjue há de melhor num grupo;15 — substância composta de um radical positi-vo íonizável e de um radical negativo também
íonizável e que possui as propriedades dos
radicais que o constituem,- 20 — ornato oval, e
em particular a moldura arredondada e oval
que guarnece uma cornija Ou um capitéu,- gène-ro de molduras redondas cujo perfil é um quartode círculo. 23 — entidade a que se atribuem pornecessidade de um princípio de unificação as
características essenciais à vida (do nível orgáni-
co às manifestações mais diferenciadas da sen-
sibiüdade) e oo pensamento; nos instrumentos
da familio do violino, pequeno cilindro demadeira colocado verticalmente entro o tampo e

o fundo, um pouco atrás do pé direito do
cavalete. e cuja função é transmitir os vibrações
sonoras à caixa de ressonância, e sustentar otampo do lado direito, para que ele resista à
pressão das cordas sobre o cavalete; 24 — ano
de idade, de existência; 26 — filósofo chinês do
séc. V a.C.; 27 — deusa que presidia ao
nascimento do dia.- 29 — grupo de dialetos
romances das províncias meridionais da França
Léxicos utilizados: Melhoramentos, Aurélio •
Casanovas.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — sumoca,- aba; ocaiadar; no-
morada; ole.- inópio, ralado.- tom.- ipu. atoada,
década; as; ópera,- rs. di.- os. va; eror. saias

VERTICAIS — mameluco,- aço; condades,- aiono-tar; adapta; ba,- argamossas; ado. a'ope. iodar,
apor; ava; irj o»

Correspondência • remessa de livros e revistas
choraditticos paro Rua dat Palmeiras, 57 ap. 4,
Botafogo, CEP 22270.
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MAX KLIM

ARIES 21/3 a 20/4

Favoráveis todas os questões profissionais e finoncei-
ras que dependam de sua atuação pessoal. Desacon-
selhadas as viagens de longa duração. Momentos de
ansiedade em assunto financeiro. Elevação no planosocial. Harmonia familiar com indicação altamente
positiva para sua participação doméstica. Clima
favorável ao relacionamento afetivo com a concreti-
zaçõo de antigas aspirações. Saúde indicando dores
musculares.

TOURO — 21/4 a 20/5

Progresso em assuntos referentes a comissões ou
participações em vendas. Benéfico posicionamentofinanceiro. Promoção pessoal em atitudes que pod^mresultar em notáveis alterações futuras. Polêmicas
não significam falta de afeto, por isso compreenda
mais a forte personalidade dos que lhe sào próximos._Amor-e-temura-no trato afetrvoTSãudê neutra. Vigie
sua alimentação e tenha sobre ela mais controle.

GEMEOS — 21/5 a 20/6

Um acontecimento de pequena significação poderáimpressioná-lo em seu ambiente de trabalho. Rendi-
mentos nos investimentos e aplicações em títulos e
ações. Resolução prática em assuntos pessoais. Clima
favorável para a solução de pendências domésticos.
Caprichos e atitudes de insensibilidade podem tra-
zer-lhe desavenças e desentendimentos com a pes-soa amada. Saúde neutra. Cansaço e estofa.

CÂNCER — 21/6 a 21/7

Grandes planos com investimentos ou especulações,
nptadamente se o canceriano tiver como atividade
profissional a atuação no mercado de títulos. Contro-
le suas despesas. Não force situações pessoais quehoje se apresentarão difíceis e hostis. Diálogo positi-vo no seu relacionamento em família, principalmen-te com parentes iovens. Recompensa afetivo. Saúde
em bom período.

LEÃO — 22/7 a 22/8

Bom critério na solução de novos tarefas ou no
condução de planos de trnhnlhn T°"dônrin n gqstoisupérfluos. Evite compras de objetos de metal ou
eletrônicos. Serenidade e diplomacia. Disposição fa-
vorável de amigos e colegas. Diálogo espontâneo
poderá mostrar-lhe novo caminho no trato doméstico.
Boas noticias. Favorabiiidade a um relacionamento
duradouro em termos amorosos. Saúde inalterada.

VIRGEM — 23/8 o 22/9

Dificuldades encontradas hoje em seu trabalho desa-
parecerão com maiores atenção e cuidado. Proteção
para suas iniciativas financeiras em negócios que
envolvam imóveis. Contatos positivos. Intuição e
premonição. Bom relacionamento modificará sua
disposição no trato doméstico. Instabilidade emocio-
nal e um acentuado desequilíbrio podem causar
danos irremediáveis no plano sentimental. Saúde
inalterada.

LIBRA — 23/9 a 22/10
Aja com tato e não dê opinião em conflitos no seu
setor de trabalho. Guarde atitude de maior cautela.
Boas notícias aumentarão suas esperanças em pro-blema pessoal que o preocupa. Estímulo para nova»
atitudes em relação a sua família. Reencontro de
antiga paixão poderá reacender sentimentos hoje
considerados como inexistentes. Saúde em fase neu-
tra, com indicações de riscos de problemas nas vias
respiratórias.

ESCORPIÃO — 23/10 a 21/11
Grande atividade intelectual marcará esta sexta-
feira. Idéias de melhor produtividade. Dinamismo e
eficiência funcional. Altruísmo e generosidade em
relação a problema vivido por amigo bem próximo.Novas e promissoras amizades. Supere suas descon-
fianças. Profundas emoções lhe estão reservados com
umo atitude inesperada e de grande significado no
amor. Saúde em boa fase.

SAGITÁRIO — 22/11 a 21/12
Grandes perspectivas em nova e atraente função.
Dedique-se com todo o empenho. Di mencione suas
despesas de forma o resguardar seu orçamento.
Reuniões formais e intensa vida social. Compreenda
uma atitude, aparentemente hostil de pessoa amiga.
Apoio e compreensão no ambiente doméstico. Evite
demonstrar incompreensão ou intolerância. Amor e
ternura. Saúde com insônia e irritabilidade.

CAPRICÓRNIO — 22/12 a 20/1
Ajuda providencial tanto no setor de trabalho como
no econômico, lhe mostrarão novos caminhos em
relação a sua atividade profissional. Mudanças de
caráter pessoal, com bom reflexos em seu comporta-
mento. Cautela no trato com pessoas idosas ou
doentes, de sua família. Reconciliação afetiva Qri-
pes e resfriados podem acontecer em período dê
fragilidade para sua saúde.

AQUARIO — 21/1 a 19/2
Grande atividade ligado a seu trabalho pode lhe
afetar de forma muito negativa. Aumento de despe-
sas. Controle-se mais. Lealdade e sinceridade com os
colegas de trabalho. Cuidado com atitudes tomadas
sob intenso'.nervosismo. Bom convívio intimo. Boas
condições para a aquisição de cosa própria. Desen-
tendimento e possível rompimento sentimental. Saú-
de sem alteração.

PEIXES — 20/2 o 20/3
Período rnuitO'-provei!o-so_de_ganhos. progresso s
consolidação funcional Especulações favõrecrdas em-todas as aplicações que envolvam títuios, ações §
depositos. intuição e Dremonição. Bom momento
paro o trato de assuntos místicos e religiosos. Bonsmomentos de convivência íntima em família. Cari-
nho e ternura no relacionamento amoroso Saúde
aconselhando uma visita a seu médico.
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Ela aparecerá assim, de trancinhas africanas ocidentalizadas pela Bo Derek

da dupla Mieli e Boscoli que
dirigem o espetáculo. Mas aqui
fiquei sozinha para relembrar
uma viagem que muito me mar-
cou. Não apenas musicalmente,
embora isto tenha sido tão im-
portante que me dá vontade de
fazer um disco inteiro em qui-
bundo mesmo sabendo que o
pessoal da gravadora teria ga-
nas de me matar por isso, mas
também pelo povo, a terra, a
Ilha do Mussulo. Não sei expli-
car bem esta ertioçáo diferente
sentida por uma pessoa que já
viajou para tantos lugares. D
Ivone Lara tentou definir como
sendo uma coisa muito forte
que não lhe saiu da cabeça mes-
mo meses depois de ter estado
por lá. Algo espiritual que espe-
ro passe neste quadro." Que se-
rá integrado pelas canções
Mundenguft-Ami, de Rui Min-
gas, história de um garoto que
não queria ir a escola e depois
de adulto sente a falta de me-
lhor educação. Só que ela inter-
preta no idioma original. O
mesmo faz em Moadekime, de
Bonga, que fala de velhos e mo-
ços. Neste trecho do espetácülo
ela será acompanhada apenas
por trio de percussionistas. O
extremamente competente Bi-
du e mais Pezão e Pirulito que
tocaram instrumentos nossos e
alguns que estão para vir de
Angola. Também está incluído
aqui o belíssimo Biri Biri, uma
adaptação do folclore feita por
Licínlo Viera Dias, poeta e herói
da revolução daquele país. O
quadro fecha com Cheguei Tar-
de, de Tião Motorista. "Que
conta uma história simples co-
mo as angolanas e foi, talvez
pelo seu ritmo, a música de
maior sucesso nesta minha di-
gressão".

O espetáculo termina com
LVlUd OUtCOOuO OilUgUOf UUIIIU

Alcione tocando no piston uma
versão bem peculiar de Cari-
nhoso, Pixinguinha e João de
Barro, e uma homenagem em
tudo discreta sem texto òu dis-
curso a Cartola. Depois de uma
série de sambas que cantam
Mangueira, a ligação é óbvia
com seu fundador do qual ela
canta A$ Rosas não Falam e Eu
Sei. O Dia de Graça, (hoje vou
vestir alegria), de Dedê da Por-
tela, encerra o show. No qual
ela será acompanhada pelo con-
junto Toda a Transa com Sid-
ney Rocha, teclado, ítalo, bai-
xo, Luizinho, guitarra, Carli-
nhos, bateria, Luizão, sax e flau-
ta, Lúcio, trombone, Tainha,
trompete e mais os percussio-
nistas. No coro, Maria Helena,
irmã de Alcione, Abóbora, Neila
e Ronaldo. E mais o auxílio de
três sopros e grupo de violinos
que compõem uma orquestra
regida por Ivan Paulo. "Mas

não é njjUtP^ grande porque este
tipo de formação com inumprá-
veis integrantes não é legal pa-
ra o samba. Embola o meio de
campo".

Os cenários são de Mauro
Monteiro, agora um dos mais
requisitados em shows musi-
cais. Será todo branco apenas
com panos coloridos necessá-
rios para pontuar os quadros.
Os figurinos são de Fernando
Bebê, outro preferido das estre-
Ias, apenas dois vestidos para
Alcione. "Vê como estou humil-
de". Nem tanto, pois um é dou-
rado até os pés e sobre ele colo-
cará vários panos com motivos
africanos, só que comprados em
Paris, e outro também de pae-
tês dourados com fundo preto."Já gosto de um brilho". Os
arranjos e a direção musical são
de Dory Caymmi."Um cara
muito sensível na utilização das
cordas e com qual já trabalhei.
Foi diretor do Preto 22 e dava
ampla liberdade para os meus
shows e do Emílio Santiago."

Por falar nesta palavra liber-
dade, todos que conhecem Al-,
cione sabem que o roteiro minu-
ciosamente preparado não será
sempre obedecido. Ela não
agüenta fazer sempre o mesmo
show e como sua metalúrgica, o
conjunto que há anos a acom-
panha, já sabe disso, as impro-
visações são sempre muitas."Afinal gosto de fazer o que
pinta na hora. Mas o essencial
não vou mudar do espetáculo
que é fazer sempre coisas que
não apresentei no Alerta Geral
da Rede Globo, mas sem querer
mudar imagens. Fui a única ne-
gra que entrou nesta estação
como estrela e não escrava de
novela. Do meu trabalho lã, que

;ora acabou, ncou saldo
tivo. Abri espaço para a música
brasileira em seu horário nobre
e a única coisa que tenho a
lamentar de meu afastamento é
que isto faça terminar os pro-
gramas de samba. Pois há um
preconceito contra êle. Mas não
podia continuar porque era visí-
vel o perigo do desgaste. Sou
uma artista de disco e show, e
não uma apresentadora. Foi
bom enquanto durou, mas ago-
ra nem pelo maior dinheiro do
mundo poderia continuar. Não
tenho queixas, mantive audièn-
cias, mas agora sai da mídia
eletrônica para ingressar em
1981 na fase artesanal. Bolar
minhas coisas, criar mesmo
meus espetáculos, participar de
todo o processo de produção do
disco. Do qual vão participar
Rui Mingas e Carmem Costa.
Sou cantora popular assumida
e mulher do povo mesmo. E é
sobre isso que vou trabalhar".
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SERVIÇO

Diana Aragão
BICICLETA

incluindo o conjunto, contando
com iluminador, contra-regra e
operador de som, "pois assim
cada vez mais temos condições
de melhorar com o entrosamen-
to diário". Mesmo nervosos com
a estréia "em toda estréia, há
tremedeira", estão satisfeitos
com o resultado deste segundo
LP, "teve uma aceitação mais
rápida do que o outro". Mas não
escondem o receio de não dar
certo, explica David Tygel.

De repente, cria-se uma
expectativa, ao contrário do
primeiro, que veio naturalmen-
te numa época considerada
morna (começo do ano). E neste
segundo, planejamos colocar no
Natal, época em que se vende
mais, e, de repente, é uma barra
pesada pois fica toda a expecta-
tiva com ás vendas. Achamos
melhor mesmo correr por fora,
relaxamos, e esta independên-
cia só existe enquanto você
acredita nas coisas que faz.

A propaganda do espetáculo
também é feita por todos e as-
sim, amanhã, se der praia, o
Boca Livre estará em Ipanema
com o Bumba-Meu-Boeing.

Gostaríamos de fazer a
propaganda do show naquele
avião que passa nas praias, mas
é muito caro. Resolvemos, en-
tão. criar o avião alternativo,
carregado por nós mesmos,
anunciando o espetáculo. Sai
mais barato e é igual à bicicleta,
que não gasta gasolina.

Maria Helena Dutra

Assim como a gravação é
independente o espetáculo
também é produzido pela firma
formada hoje por 11 pessoas,

NO 

primeiro disco, in-
dependente, eles
conseguiram a faça-
nha de vender 85 mil
cópias. Com o segun-

do LP, também independente,
já venderam 25 mil de uma tira-
gem inicial de 40 mil discos. E a
partir de hoje o conjunto vocal'

. Boca Livre inicia o teste decisi-
vo de público com a estréia do
show Bicicleta, mesmo título
do segundo LP. Formado por
músicos de competência reco-
nhecida como David Tygel,
Maurício Maestro, José Renato
e Lourenço Baeta (entrou no
lugar de Cláudio Nucci), o con-
junto faz temporada de cinco
semanas no Teatro dos Quatro,
mesmo local onde foram bas-
tante aplaudidos no ano pas-
sado.

VOZES DO BOCA LIVRE EM

ESPETÁCULO INDEPENDENTE

Depois do sucesso do primei-
ro disco, financiado por paren-
tes e amigos, eles têm hoje a sua
própria firma produtora — Bo-
ca Livre Produções e Gravações
Ltda — responsável pela feitura
do disco e do atual espetáculo

i onde, pela primeira vez, fazem
uma produção mais cuidada,
como o cenário que tenta repro-
duzir a capa do disco (bicicleta,
passarinhos), "uma proposta de
cenário", em
da por Ruth Freihof e Rita
tinho.

No repertório do espetáculo,
que contará com mnia de 20
músicas, o destaque fica com as
composições do último disco
onde há canções assinadas por
Tom Jobim e Luís Bomfá, Cor-
renteza, Um Canto de Trabalho
de Nelson Ângelo e Cacaso,
além das composições de José
Renato, Maurício Maestro e Da-
vid Tygel. O roteiro e a direção
são deles mesmos e deverá cor-
rer em clima bem informal, con-
tando ainda com as participa-
ções do baterista Cid de Freitas
e Damilton Viana, na per-
cussão.

Desde o seu começo, princi-
palmente quando Toada (José
Renato-Juca Filho) estourou
nas paradas, o conjunto teve
uma rápida aceitação por parte
das crianças e adolescentes e a
partir daí, resolveu incluir A
Casa (Vinícius de Moraes), do
disco infantil A Arca de Noé, no
show, fazendo ainda aos domin-
gos uma sessão às 18h, dedica-
da ao público jovem. Mas os
componentes do Boca Livre fa-
zem questão de afirmar que"mesmo cantando essa música,
assumidamente para crianças,
visando ao público infantil, não
pensem que vão encontrar um
show somente para crianças e
adolescentes. É para todas as
idades". .

Ã 

PENAS mais uma
etapa. Cantar no"Carnegie Hall tupi-
niquim", como ela
chama o Canecão, é

para Alcione apenas um estágio
a mais na sua carreira. "O gran-
de salto eu já dei. Para mim náo
é a glória fazer esta casa embo-
ra ela seja marcante para qual-
quer carreira. É apenas acrès-
centar responsabilidades por-
que naquele palco o show não
vai depender só de minhas in-
terpretações, mas de todos os
setores que formam uma super-
produção. E isto é que faz tudo
ficar importante por lá. Por ser
o único lugar do Rio que dá
condições ao artista de traba-
lhar bem e com um conforto
muito raro. Por isso temos que
retribuir com um show integra-
do e de grande esmero profls-
sional."

O público da casa ela não
teme. "Já cantei em lugares
maiores e acredito que ele será
formado pelas pessoas que há
muito me acompanham na tele-
visão ou nos espetáculos". Para
estes ela não está preocupada
em armar esquemas novos, mas
também não quer apenas repe-
tir. E por isso praticamente di-
vidiu o show salomonicamente
entre o já visto e o diferente.
Começará com apanhado de
seus sucessos, o público quer
sempre escutar um Gostoso Ve-
neno ou Sufoco, mesmo não
sendo integralmente interpre-
todos. Depois um pouco da noi-
te em que foi çrooner, mas sem
extensas rememoraçóes como
fazia no seu último espetáculo
no Teatro da Galeria, evocada
apenas através de duas compo-
sições de Michel Legrand. "Na-
da especial escolher este autor
francês para este trecho. Ape-
nas a verificação de que foi um
dos que mais cantei em boa-
tes." E dele interpreta o Verão
de 42 e What you do in the rest
of your life. Tudo com muito
som e pouco papo.

Dentro desta orientação, se-
gue-se número com Rosinha de
Valença, que tocará durante to-
do o espetáculo, mas também
terá seu merecido momento de
destaque. Depois, uma inevitá-
Vel referência ao Maranhão, ca-
so não existisse não seria mes-
mo um show de Alcione, com
texto de Ferreira Gullar que
remete para um quadro sobre
Angola. "Praticamente este foi
todo produzido por mim. No
mais, sempre segui a orientação

o Boca Livre no Teatro dos Quatro
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O Imperio dos Sentidos, de Nagisa Oshima i

Perdidos na Noite de John 0 Inocente, de Luchino Visconti

Caddveres I lustres, de Francesco Rosi

??
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?????

?? ??

Perdidos na Noite, de John Schlesinger
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OS MFJ.HORES

DA SEMANA

iVa relação de filmes desta
semana, quatro mereceram dos
críticos a cotação máxima de
cinco estrelas. Dois deles — O

Inocente e Perdidos na Noite —
são reprises. Os outros dois,
lançados em 1980, estão na
relação dos 10 melhores do

ano: O Império dos Sentidos,
classificado em primeiro lugar,

e Cadáveres Ilustres, em
décimo.

O Império dos Sentidos, de Nagisa Oshima
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Cinema

Cotações
????? EXCELEXTE
???? MUITO BOM
??? BOM~ ?? REGULAR

RUIM

?????
CADÁVERES ILUSTRES (Cadoveri Eccellenti), .
de Francesco Rosi. Com HnnVwntiim Fmnnn.
do Rey, Ma* Von Sydow, Charles Vanel, Tino
Carraro, Mareei Bozzuffi, Paolo Bonacelli e
Alain Cuny. Lido-2 (Praia do Flamengo, 72— 245-8904): 14h30m, 16h50m, 19hl0,
21h30m (18 anos). Num país imaginário,
ocorre uma trama escandalosa envolvendo
figuras de prestigio na escala social e politi-ca. Investigando as causas de uma série de
assassínios misteriosos, o inspetor Ro|as, poli-ciai rigoroso e inimigo da corrupção, vai
fazendo conjecturas que levarão ò descober-
ta de um plano que poria a sociedade em

f. perigo. Baseado no romance II Contato, de
Leonardo Sciocia. Prêmio Especial do Júri no
Festivarde Cannes de 1976. Produção italia-
na.

*****
O IMPÉRIO DOS SENTIDOS (Ai No Corrida),
de Nagisa Oshima. Com Eiko Katsuda e
Tatsuya Fuji. Vitória (Rua Senador Dantas, 45— 220-1783): 12h50m, 15h, 17hl0m,
19h20m, 21h30m. Copacabana (Av. Copo-
cobana, 801 — 255-0953): 13hl0m,
15h20m, 17h30m, 19h40m, 21h50m. Aos
sóbadqs, sessães à meia-noite (18 anos). O
filme se baseia numa história real ocorrida
em 1936 no Japão e descreve a paixão física
entre uma jovem Sada (Eiko Katsuda), e seu
amante Kichiso (Tatsuya Fuji). Somente os
lugares mudam, de acordo com o percursosem descanso para os dois amantes. Existem
20 diferentes cenários, 20 quartos, lugares
fechados como uma arena consagrada ao rito
da morte aceita e reivindicada pelos perso-nagens. Segundo Oshima, "Sada e Kichiso
são sobreviventes da tradição sexual quedesapareceu e que para mim é admiravel-
mente japonesa". Esta tradição desapareceu
com a modernização, copiada do modelo
ocidental. Produção japonesa. Grande Pré-
mio do Festival de Chicago de 1976.

**???
O INOCENTE (l/lnnocente), De Luchino Vis-
conti. Com Giancarlo Giannini, Laura anto-
nelli, Didier Haudepin, Marc Porei e Jennifer
0'Neil. Ricamar (Av. Copacabana, 360 —
237-9932): 20h, 22h. (18 anos). Depois que a
esposa adota um amante com o qual tem um
filho, o marido redescobre a paixão da epoco
do casamento e sente ódio de morte pelacriança. Adaptaçao livre do romance O Ino*
cento, de Giovanni D'Annunzio. Último filme
de Visconti, falecido antes de concluir a
montagem. Produção italiano. Reapreten-
loção.

*****
PERDIDOS NA NOITE (Midnight Cowboy), de
John Schlesinger. Com Dustin Hoffman, Jon
Voight, Brenda Vaccaro e John McGiver.
Jacarepaguá Auto-Cine 2 (Rua Cândido Be-
nfeio, 2.973 — 392-6186): de 2° a 6o, às 20h,
22h. Sábado e domingo, às 18h30m,
20h30m, 22h30m. Até terça. (18 anos). Um
ensaio sobre os rostos solitários na multidão.
Um (ovem do interior (Jon Voight) vem até
Nova Iorque pensando em ser vitorioso e
encontra um ítalo-americano (Dustin Hoff-
man) derrotado e doente que sonha com o
esplendor do Sol da Flórida. Produção ameri-
cana. Reapresentação.

O Inocente, de Luchino Visconti

Grande Rio

NITERÓI

ALAMEDA (718-6866) — Homens da Monta-
nha, com Charlton Heston. Hoje e amanhã,
às 17h, 19h 1 Om, 21 b20m. (14 anos). Domin-
go: O Tesouro de Matecumbe, com Robert
Foxworth. Às I4h50m, 17h, 19hl0m,
21h20m (Livre).
BRASIL — Homens da Montanha, com Charl-
ton Heston. Hoje e amanhã, às 1 7h, 19h 1 Om,
21h20m. (14onos). Domingo: Pixote-—A Lei
do Mais Fraco, com Marília Pera. Às 16h,
18h30m, 21 h (18 anos).
CENTER (711-6909) — Abismo Negro, comMaximilian Schell. Hoje, amanhã e domin-
go, às 14h, 16h, 18h. 20h. 22h (Livre).
CENTRAL (718-3807) — A Cidade das Mu-lheres, com Marcello Mastroianni. Hoje,
amanhã e domingo, òs 13h, !5h45m,
18h30m, 21hl5m (18 anos).
CINEMA-1 (711-1450) — Lagoa Azul, com
Brooke Shields. Hoje, amonhã e domingo, às15h, 17hl0m, 19h20m, 21h30m (14 anos).
ICARAI (718-3346) — O Iluminado, com JackNicholson. Hoje, amanhã e domingo, às14h30m, 16h50m, 19hl0m, 21h30m (18anos).
NITERÓI (719-9322) — Superman II, comChristopher Reeve. Hoje, amanhã e domingo,
às 13h30m, 16h, 18h30m, 21 h (Livre).
DRIVE-IN ITAIPU — Raízes da Ambição — "
com Jomes Caon. Hoje e amanhã, às20h30m, 22h30m. (14 anos). Domingo: 007
Contra o Foguete da Morte, com Roger Moore.
Às 20h30m, 22h30m (14 anos).

DOM PEDRO (2659) — Superman II, com
Christopher Reeve. Hoje, amanhã e domingo,
às 16h, 18h30m, 21b (Livre*
PETRÓPOLIS (2296) — O Iluminado, com
Jack Nicholson, Hoje, amanhã e domingo, às
16h20m, 1 Rh40m, 21 h (18 anos).

TERESÓPOLIS

ALVORADA Í742-2131) — A Primeira Noite
de um Homem, com Dustin Hoffman. Hoje, às
15h, 21 h. Amanhã. às 19h30m, 22h (18anos). Domingo: Perdidos na Noite, com >
Dustin Hoffman. Às 17h, 19h30m, 22h (18anos). Matinê: Cactus Jack, o Vilão, com Kirk
Douglas. Amanhã, às 15h, e domingo, às
14h. (Livre/

Curta-metragem

QUATRO ESTAÇÕES — De Still. Cinema:
Cândido Mendes (do dia 1 ao dia 4).
A MENINA E A CASA DA MENINA — De
Maria Helena Saldanha. Cinema: Art-Uff.
COPA MISTA — De José Joffily. Cinema-.
Bruni-lpanema.
ANTÔNIO CONSELHEIRO E A GUERRA DE
CANUDOS — De Carlos Elino Borchat. Cine-
ma: Ilha Auto-Cine (até dia 31).
ANTROPOFAGIA — De Paulo Veríssimo. Ci-nema: Jacarepaguá Auto-Cine 1 (até dia 31).
CIDADE — De Hilton Kauffman. Cinema:Largo do Machado 1 (oté dia 31).

****
A CIDADE DAS MULHERES (La CHtà Dell*
Donne), de Federico Fellini. Com Marcello
Mastroianni, Anna Prucnal, Bernice Stegers,
Donatella Damlniannl, lole Silvanl e Ettore
Manni. Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281 —
275-4546): 15h45m, 18h30m, 21hl5m (18anos). Marcello Snaporaz sai atrás de uma
desconhecida encontrada durante uma via-
gem de trem e acaba sendo atraído a um
congresso feminista mundial que se realiza
num hotel no meio de uma floresta, lá estão
reunidas centenas de mulheres de todas as
partes do mundo. Num clima a|ucinatório,
ele é descoberto e acusado de agente inimigo
Infiltrado. Para Fellini, "o filme é a soma de
tudo que fiz até agora e também uma
homenagem ao cinema visto como se fosse
uma mulher, uma iniciação sexual". Produ-
çâo italiana.

****
TESTA-DE-FERRO, POR ACASO (The íront),
de Martin Ritt. Com Woody Allen, Zero Mos-
tel, Herschell Bernardi, Michael Murphy e
Andréa Marcovicci. Bruni-lpanema (Rua Vis-
conde de Pirajá, 371 — 287-9994). 14h,
láh, 18h, 20h, 22k (18 anos). No inicio dos
anos 50, quando o Maccarthismo introduz a
prática das listas negras que impediam o
exercício da profissão por diretores, roteiris-
tas, atores e outros profissionais do showbu-
sines considerados antiamericanos, um caixa
de bar (Woody), sem vinculações políticas,aceita ser testa-de-ferro de roteiristas perse-
guidos. Drama com humor. Produção ameri-
cana. Reapresentação.

.***?
FAMA (Fame), de Alan Parker. Com Eddie
Barth, Irene Cara, Lee Curreri, Laura Dena,
Antonia Francesdhí e Boyd Gaines. Leblon-1
(Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048),
América (Rua Conde de Bonfim, 334 — 248-
4519), Largo do Machado 2 (Largo do Mach*a-
do, 29 — 245-7374): 13h30m, 16hl0m,
18h50m, 21h30m. No Leblon-1, a cópia é
em 70 mm. (14 anos). Numa escola dramáti-
ca estão sendo preparados os alunos que
pretendem seguir a carreira no show busi-
ness: Montgomery, jovem vulnerável que
quer ser ator; Doris, uma protegida moça
judia do Brooklin, dominada pela mãe;
Ralph, um cômico de Porto Rico que sonha em
seguir os passos de seu ídolo Freddie Prinze;
Coco, uma jovem negra, cuja voz de ouro
combina com seu forte caráter; Leroy, um
negro pobre e politizado; Lisa, uma insegura
tagarela com aspirações a bailarina e Bruno,
tímido filho de italianos. Produção omerica-
no. Reapretentação.

***
O ILUMINADO (The Shining), de Stanley
Kubrick. Com Jack Nicholson, Shelley Duvall,
Danny Lloyd, Scatman Crothers e Barry Nel-
son. Palácio-1 (Rua do Passeio, 38 — 240-
6541): 14h, 16h20m, 18h40m, 21 h. Rian
(Av. Atlântica, 2.964 — 236-6114), Leblon-2
(AV. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-6919),
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422 — 268-
0790): 14h30m, 16h50m, 19hl0m,
21h30m. Astor(Rua Ministro Edgar Romero,
236 -390-2036): 16h20m, 18h40m, 21 h.
No Rian em versão original e nos demais
cinemas em versão dublada dirigida por.
Nélson Pereira dos Santos. (18 anos). Um ex-
professor, que pretende tornar-se escritor,
aceita emprego como administrador de um
hotel de veraneio, fechado durante o inverno
quando a neve torna impossível o acesso aa
lugar. Com elo vão a esposa e o filho menor,
que possui poderes paranormais. Durante o
período de confinamento, o marido, já men-
talmente perturbado, acabo enlouquecendo
e tenta matar a mulher e a criança. O hotel é
povoado de fantasmas, entre os quais, o de
um barmane um garçom, antigo administra-
dor do lugar. Baseado no romance de Ste-
phen King. Produção britânica.

***
HELPI SOCORRO! (Help), de Richard Lester.
Com Paul McCartney, John Lenno.n, George
Harrison, Ringo Star e Eleanor Bron. Coral
(Praia de Botafogo, 316 — 551-8649)H 4h7

Jóhj-lSh, 20h, 22h. Imperator (Rua Dias da
Cruz, 170-249-7982): 15n, 1 7h, 19h, 21 h.
(Livre). Os Beatles sofrem, por misteriosas

Cadáveres Ilustres, de Francesco Rosi

razões, perseguição dos seguidores de uma
seita oriental, adoradores da Deusa Kaili.
Segunda realização de Lester com os Beatles-
,foi premiada no Io Festival Internacional do
Rio (1965). Produção inglesa. Reapresen-
tação.

***
BUTCH CASSÍDY (Buteh Cassidy and Sun-
dance Kid), de George Roy Hill. Com Paul
Newman, Robert Redford e Katherine Ross.
Cinema Cândido Mendes (Rua Joana Angéli-
ca, 63 — 521-4997): 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. 6a e sábados, sessões à meia-noite. (14
anos). Produção americana. A história de três
assaltantes de bancos narrada com humor e
elegância, à maneira de Bonnie and Clyde.
Reapresentação.

***
BRUBAKER (Brubaker), de Stuart Rosenberg.
Com Robert Redford, Yaphet Kotto, Jane
Alexander, Murroy Hamilton, David Keith e
Morgan Freeman. Lido-1 (Praia do Flamengo,
72 — 245-8904), Jóia (Av. Copacabana, 680— 237-4714): 14h, 16h30m, 19h, 21h30m.
(14 anos). Brubaker, administrador de uma
prisão, tenta melhorar o sistema penitenciá-rio que constantemente explora e maltrata os
prisioneiros. Em sua batalha pela reforma,
Brubaker choca-se com a mentalidade do
sistema, intolerante e violento, e toma conhe-
cimento de inúmeras práticas ilegais, incluin-
do suborno e corrupção burocrática, acoberta-
dos pelos membros da direção do presídio.Produção americana.

***
A NOVIÇA REBELDE (The Sound of Music), de
Robert Wise. Com Julie Andrews, .e Christo-
pher. Plummer. Cinema-3 (Rua Conde de
Bonfim, 229): 15h, 18h, 21 h. (Livre). Adapta-
çâo musical da história A Família Trapp.
Maria, noviça em um convento, vai servir de
preceptora dos sete filhos do Barão Von
Trapp, viúvo de tradicional família austríaca.
Com o tempo, conquista não só a adoração
dos sete como a amor do Barão, e se torna
sua esposa. A ascensão dos nazistas faz com
que a família planeje partir da Áustria.
Produção americana.' Reapresentação.

H WW
O INCRÍVEL HULK (The Incredible Hulk), de
Kenneth Johnson e Sigmund Neufeld Jr. Com
Bill Bixby, Susan Sullivan, Jack Colvin, Loü
Ferrignó e Susan Batson. Méier (Av. Amaro
Cavalcanti, 105 — 229-1222): 15h, 17h,
19h, 21h. (Livre). O personagem das histórias
em quadrinhos e da TV aparece pela primei-
ra vez no cinema. Um cientista tenta liberar a
fonte secreta da força humana. Por causa de
um defeito na máquina que servia a uma de
suas experiências, ele é exposto a uma dose
excessiva de raios gama. Alguns dias depois,
por causa de um acidente de carro, o cientista
se enfurece, submetendo-se então a uma
horrível metamorfose. Produção americana.
Reapresentação. 1

**
ABISMO NEGRO (The Black Hole), de Gary
Nelson. Com Moximilian Schell, Anthony
Perkins, Robert Forster, Joseph Bottoms, Yvet-
te Mimieux e Ernest Borgnine. Caruso (Av.Copacabana, 1.362 — 227-3544), Ópera 2
(Praia de Botafogo, 340 — 246-7705): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. Palácip-2.(Rua do Pas-
se|o,_38- 240-6441), Tijuca-Palace (Rua
Conde de Bonfim, 214 — 228-4610):
13h30m, 15h30m, 17h30m, 19h30m,
21h30m. Madureira-2 (Rua Dagmar da Fon-
seca, 54 — 390-2338): 13h,l 5h, 17h, 19h,

21 h. (Livre). Os telescópios apontados para o
céu examinam detalhadamente violentas ex-
plosões .de raios X expelidas por correntes
maciças de gases estelares que parecem vir
de uma estrela misteriosa e invisível: o
abismo negro, que no cosmo devora matéria,
encurva o espaço e deforma o tempo. Produ-
ção americana dos estúdios de Walt Disney.

??
QUANDO UM ESTRANHO CHAMA (When a
Stranger Calls), de Fred Walton. Com Carol
Kane, Rutanya Alda, Carmen Argenzieno,
Charles Durning e Ron 0'Neol. Jacarepaguá
Auto-Cine 1 (Rua Cândido Benicio, 2 973 —
392-6186): 20h, 22h. Até amanhã. (16anos). Uma baby-sitter toma conta de um
filho de casal que tem uma reunião social à
noite e começa a receber uma série de
ameaças por telefone, chegando quase à
loucura, sem encontrar ajuda e sentindo-se
acossada e em perigo de vida. Drama de
luipanse. Produção americana. Reaprese-
ntação.

? ?
SELVAGENS CÃES DE GUERRA (The Wild
Geese), de Andrew V. McLaglen. Com Ri-
chard Burton, Roger Moore, Richard Harris,
Hardy Kruger e Stewart Granger. Studio-
Tijuca (Rua Desembargador Isidro, 10 —
268-6014): 14h, 16h30m, 19h, 21h30m. (16anos). Apesar do título brasileiro, o filme não
é baseado em Dogs of War, de Frederick
Forsyth e sim em um livro de Daniel Carney.
Miniexército mercenário é mobilizado paralibertar o Presidente deposto de um paíscentro-africano. A ação é financiada por um
banqueiro cujos interesses em mineração
estão ameaçados pela nova situação. Produ-
ção inglesa. Reapresentação.

*
SUPERMAN II (Superman II), de Richard
Lester. Com Gene Hackman, Christopher Ree-
ve, Ned Beatty, Jackie Cooper, Sarah Dou-
glas e Margot Kidder. Roxi (Av. Copacabana,
945 — 236-6245), Ópera-1 (Praia de Botafo-
go, 340 — 246-7705): 14h, J6h30m, 19h,
21h30m. Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2— 220-3835), Carioca (Rua Conde de Bon-
fim, 338 — 228-8)78), Madureira-1 (Rua
Dagmar da Fonseco> 54 — 390-2338):
13h30m, lóh, 18h30m, 21 h. Santa Alice
(Rua Barão de Bom Retiro, 1.095 — 201-
1299), Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-
2666): de 2o a 4o e 6o, às 16h, 18h30m, 21 h;
5a, sábado e domingo, a partir das 13h30m.
No Odeon em Dolby Stereo. (Livre). No vazio
cósmico, um prisma de pequena espessura
rola para o infinito. É a Zona Fantasma, a
extraordinária prisão na qual três criminosos
do planeta Cripton ficaram trancafiados an-
tes de seu mundo ter explodido. Presumia-se
que eies ficariam trancados no espaço para
sempre. Mas o trio — Zod, Ursa e Non —
possui os mesmos poderes do Super-Homem
e chega à Terra. Eles, juntamente com Lex
Luthor, um gênio do crime, enfrentarão o
Super-Homem nas ruas de Metrópolis. Produ-
ção americana.

?
FLASH GORDON (Flash Gordon), de Miké
Hodges. Com Sarrfj. Jones, AAax von Sidow e
Topol. Metro Boavista (Rua do Passeio, 63 —
240-1291), Condor Copacabana (Rua Figuei-
redo Magolhães, 286 — 255-2610):
12h30m, 14h50m, 17hl0m, 19h30m,
21h50m. Baronesa (Rua Cândido Benicio,
1.747 — 390-5745), Largo do Machado-1

(Largo do Machado, 29 — 245-7374): 14h,
16h20m, 18h40m, 21 h. Nos cinemas Largo
do Machado-1 e Condor Copacabana em
Dolby Stereo (livre). Filme infantil retomando
o personagem de ficção científica criado porAlex Raymond. No longínquo planeta Mon-
go, o tirano imperador Ming desafia o herói
Flash Gordon e sua namorada, a bela Dale
Arden. Produção americana.

*
DIO COME TI AMO (Dio Come Ti Amo), de
Miguel Iglesias. Com Gigliola Cinquetti,
Mark Damon e Micaela Cendall. Studio-
Catete (Rua do Catete,' 228 — 205-7194),
Studio-Copacabana (Rua Raul Pompela, 102
— 247-8900): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(Livre). Filme romântico. O título é de uma
canção que ficou famosa na voz de Gigliola
Cinquetti. Reapresentação.

?
AS TARAS DA SÉTIMA MONJA (Terror), de
Franco Prosperi. Com Florindo Bolkan, Ray
Lovelock, Flavio Andreini e Sherry Buchanan.
Programa complementar: A Grande Conspi-
ração de Shaolin. Rex(Rua Álvaro Alvim, 33
— 240-8285): de 2o a 4o e 6a, ás 12h30m,
15h50m, 19hl0m. 5o, sábado e domingo, às
14h20m, 17h40m, 19h35m. (18 anos). "Uma
freira tentada pelo sexo é dominada por um
marginal disposto a tudo. Produção italiana.
Reapresentação.

XANADU (Xanadu), de Robert Greenwald.
Com OIivia Newton-John, Gene Kelly, Mi-
chael Beck, James Slovan e Dimitra Arliss.
Veneza (Av. Pasteur, J84 — 295-8349),
Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 — 264-
2025): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h No Veneza,
a cópia é em 70mm (livre). Danny McGuire é
um arquiteto famoso mas vive de suas recor-
dações dos tempos em que fora músico.
Sempre relembra a grande época quandotrabalhava com bandas populares e conhece-
ra todos os músicos famosos. Danny ainda
conserva um grande sonho.- quer novamente
abrir um clube e pede a Sonny, um artista
plástico, para ajudar a procurar o local.
Danny o imagina como nos anos 40. Sonny o
vê diferente: como na década de 80. Enquan-
to conversam sobre o nome do clube, surge
Kira, uma cantora, que sugere Xanadu. Pro-
dução americana.

**
A LAGOA AZUL (The Blue Lagoon), de Ron-
dal Kleiser. Com Brooke Shields, Christopher
Atkins, Leo McKern e Eiva Josephson. Pathé
(Praça Floriano, 45 — 220-3135): de 2a a 6o,às 12h, 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Sábado edomingo, a partir das 14h. Art-Copacabana
(Av. Copacabana, 759 — 235-4895)," Art-
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 — 288-
6898); Art-Méier'(Rua Silva Rabelo, 20 —
249-4544), Art-Madureira (Shopping Center
de Madureira), Rio-Sul (Rua Marquês de São
Vicente, 52 — 274-4532), Paratodos (RuaArquias Cordeiro, 350 — 281-3628): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. Aos sábados, sessão à
meia-noite, no Art-Copacabana. Studio-
Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 —
265-4653): 15h, 17hl0m, 19h20m,
21h30m. Ilha Autocine (Praia de São Bento— Ilha do Governador — 393-3211): de 2o a
6a, às 20h30m, 22h30m. Sábado e domingo,
às 18h30m, 20h30m, 22h30m (14 anos).
Duas crianças, juntamente com o cozinheiro
do navio, são os únicos sobreviventes de um
terrível naufrágio. O cozinheiro tnorre poucodepois e elas ficam sozinhas na ilha tropical,
onde crescem e aprendem a viver'com a
natureza. Mas até o paraísojem^seus misté^"
rios. Produção ameri ca naT-

CAVALINHO MÁGICO (Sest Medvedu e Ci-
bulku), desenho animado de Ivan Ivanov-
Vano. Ricamar (Av. Copacabana, 360 —
237-9932):. 14h, 15h30m, 17h, 18h30m.
(Livre). Num longínquo reino, três irmãos
viviam felizes até o dia em que o trigo que
plantavam e colhiam começou a desapare-

cer. Ao descobrir quem roubava a plantação,o mais jovem, Ivan, se envolve em mágicas
aventuras, enfrentando a cobiça de um rei e
a inveja de um cavalariço real. Segunda
versão em desenho animado do popularromance infantil O Cavalinho Corcunda,
escrito em 1834 por Piotr Erchov. A primeiraversão foi também do mesmo diretor. Produ-
ção soviética. Reaprasentação.
DEUS PERDOA... TRINITV NÃOI (Dio Perdona
Io No), de Giuseppe Colizzi. Com Terence
Hill, Bud Spencer, Frank Wolff e Gina Rovere.
Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 379 —
268-2325): 15h, 17hl0m, 19h, 21h30m. (18anos). Aventura da dupla Trinity e irmão,
ainda no velho oeste. Gênero wettern-
spaguetti. Produção italiana. Reapresen-
tação.

AS REVELAÇÕES DO SEXO (Wai Manner
Nicht Fuer Moeglich Halten), de Wolfgang
Haiis. Com Ingrid Amail e Joyce Kaller.
Programa complementar: Duelo Mortal de S
hadin. Orly(Rua Alcindo Guanabara, 21): de
2a a 4° e 6o, às 10h30m, 14h,
17h30m,l/9h25m. 5o, sábado e domingo, a
partir das 14h. (18 anos). Produção alemã.
Quatro histórias de mulheres sexualmente
insatisfeitas. Reapresentação.
O PUNHO DA SERPENTE (Snake in the Ea-
gle's Shadow), de Yuen Woo Ping. Com
Jacky Chan, Simon Yuen, Hwang Jang Lee e
Wong Chiong. Jacarepaguá Auto-Cine 1
(Rua Cândido Benicio, 2 973 — 392-6186): a
partir de domingo, às 20h, 22h. Até terça.
(10 anos). Produção chinesa de Hong Kong
explorando as habituais lutas marciais do
gênero. Reapresentação

Extra

*??** i
MADRE JOANA DOS ANJOS (Matka Joanaod Anilow), de Jerzey Kawalerowicz. Com
Lucyna Winnicha, Mieczkow Volt e AnnaCiepielewka. Amanhã, às 18h30, na Cine-
mateca do MAM, Av. Beira-Mar, s/n°. (18anos). A partir de um caso de possessãodemoníaca ocorrido num convento francês,
no século XVII, o filme fala sobre o amorreprimido, contestantoos dogmatismo liberti-
cidas.

****
NOITES DE CABÍRIA (Le Notti di Cabirio), de
Federico Fellini. Com Giulietta Masina, Fran-
çois Perier, Amedeo Nazzari e Franca Marzi.
Domingo, às 18h30m, na Cinemateca do
MAM, Av. Beira-Mar, s/n°. (18 anos). Produ-
ção italiana em preto e branco. Cabíria,
prostituta sonhadora e sempre vítima de
tipos espertos, apaixona-se por um homem
fino com quem pretende refazer a vida sem
desconfiar que este tem outros planos.

VOANDO PARA O RIO (Flying Down to Rio),
de Thornton Freeland. Com Gene Raymond,
Dobres dei Rio, Fred Astaire e Ginger Rogers.
Amanhã, às 16h30m, na Cinemateca do
MAM, Av. Beira-Mar, s/n°.

SESSÃO CHAPLIN —Exibição de Carlitos
Repórter, O Engano, Carlito na Chuvb, Car-
mem às Avessas e Traficante de Marujos,
dirigidos e interpretados por Charles Cha-
plin. Domingo, às 16h30m, na Cinemateca
do MAM, Av. Beira-,\Acr, s/n°.

NOITE MACABRA (Phantasm), de Don Cosca-
relli. Com Michael Baldwin e Bill Thornoury.
Amanhã, à meia-noite, em pré-estréia, no
Cinema-1, Av. Prado Júnior, 281. (18 anos).
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Teatro
O SENHOR E QUEM? — Comédia de João
Bethencourt. Dir. do autor. Com Jorge Dória,
Margot Mello, Elcio Romar, e José Santa Cruz.
Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 327

S7-1P1B O T«^.,~) fl» 4° n A° _ rlnm-(252 As-

de 4°, 5° e dom. a Cr$ 400 e Cr$ 200,
estudantes, e 6o e sob. a Cr$ 400. No
segundo aniversário de casamento de um
jovem executivo, seus colegas de profissão e

ulbe

a 5o, a CrS 300 e Cr$ 200 estudantes, 6o, 1°
sessão de sáb. e dom, o CrS 350 e CrS 200,
estudantes e 2° sessão de sáb, a Cr$ 350.
Cinco adolescentes vindos de diversos am-

nt rg«[-«y-ti»,í-ic 1 reyreunidos nu nao fev hionto^ fr.mMigroS g sodols ^nf^nt^m

Praça Cardeal Arcoverde (237-7003). De 4o a
sáb., às 21h30m; dom., às 18h30m. Ingres-
sos de 4o a 6o e dom, a Cr$ 250 e CrS 150,
estudante, sáb, a Cr$ 250. Lírica evofcaçao
dos acontectfnontes o-Gentimentos-pefdrdos-
no passado de uma família comum.

OS POLÍCIAS — Texto de Slowomir Mrozek.
Dir: de Luís de Lima. Mús. de Alberto Rosen-
blit. Com Felipe Carone, Luís de Lima, Osmar
Prado, Solon de Almeido, José Carlos Peixo-
Io, Lúcio Mauro, Maria Helena Dias. Teatro

Dulcina Rua Alcindo Guanabara, 17 (220-
6997). De 4o a 6o e dom., às 21 h„- sáb, às
20h e 22h; e vesp. dom, às 18h„- Ingressos de
4o o 6o e dom., a CrS 250 e CrS 150,
esiuduuiiib, « súb„ o CrS 250. Lomo |ustificar
a manutenção dos aparelhos repressivos,
quando não existem mais subversivos para
serem reprimidos.

CAMPEÕES DO MUNDO — Texto de Dias
Gomes. Dir. de Antônio AAercado. Com Leo-

nardo Villar, Ângela Leal, Denis Carvalho,
Jonas Bloch, Jorge Cherques, Ivan Cândido,
Beatriz Lira, Ruthinea de AAorais, Fernando
José, Clemente Viscoíno e outros. Teatro

21h30m, sáb., às 20h e 22h30m, vesp. 5o às
17h e dom., às 18h. Ingressos 4o, 5o e dom.,
a Cr$ 350 e CrS 200, estudantes, 6° e sáb., a
CrS 350 e vesp. 5o, o Cr$ 150. Numa
abordagem cômico, o angustiante drama de
um homem que acorda sem saber quem é,
onde está e como foi parar ali.

TRANSAMINASES — Texto de Carlos Vereza.
Dir. de Paulo José. Com Armando Bogus,
Antônio Pedro, Carlos Vereza. Teatro Glauce
Rocha, Av. Rio Branco, 179 (224-2356). De 4o
6 6o, às.21 h; sáb., às 20h e 22h30m; dom.,
às 18h e21h. Ingressos de 4o a 6o e domingo
o CrS 250 e CrS 150, estudante -, sáb., a Cr$
250. Premiado como a melhor comédia ho
penúltimo Concurso de Dramaturgia do SNT,
o texto revelo inesperados aspectos grotescos
no relacionamento entre torturado e torturo-
dores, numa prisão política. Até domingo.

TOALHAS QUENTES — Comédia adaptada
por Bibi Ferreira de um original de AAarc
Campletti. Dir. Bibi Ferreira. Com Suely Fron-
co, Otávio Augusto, José Augusto Branco,
Tomara Taxman e AAaria Pompeu. Teatro
Mesbla, Rua do Passeio, 42/56 (240-6141).
De 3o a 6o, às 21hl5m, sáb, às 20h e
22h30m, dom, às 18h e 21hl5m. Ingressos
de 3a o 5° e dom., a CrS 250 e CrS 150
(estudantes). 6a e sáb, a CrS 300. Na sua
casa de campo em Petrópolis, um casal
recebe três hóspedes para um fim de semana
repleto de quiproquós e intenções equívocas.

O ÚLTIMO DOS NUKUPYRUS — Revista de
Gugu Olimecha e Ziraldo. Mús. e dir. de Zé
Zuca, com a colaboração de Sérgio Ricardo.
Dir. de Luiz Mendonça. Com AAartha Ander-
son, Tônico Pereira, Roberto Roney, Uva Nino,
Alice Viveiros de Castro, Jalusa Barcelos,
Everardo Sena, Nódia Carvalho e outros.
Cine Show de Madureira, Rua Carolina Ma-
chado, 540 (359-8266). De 4a a dom., às
21 h. Ingressos 4o e 5a a CrS 150, 6o e dom. a
CrS 200, sáb. a CrS 250. História de um índio
que vem descivilizar o Brasil. Até domingo.

CAFÉ DA MANHÃ — Texto e dir. de João dos
Neves. Com Simone Hoffmann, Axel Ripoll,
Leonor Gotlieb, Lene Nunes, Márcia Leite e
Antônio Pompeu. Teatro Sete da Tijuca, Rua
Barão de Mesquita, 539 (208-5332). De 4o a
sáb., às 21h30m; dom., às 18h e 21h30m.
Ingressos a CrS 250 e CrS 150, estudantes.
Um jovem casal que briga, um insólito
assaltante e uma estranha visitante atacam
sucessivamente a mulher abandonada; vio-
lência em clima de realismo fantástico.

HAPPY END — Musical com canções de
Bertolt Brecht e Kurt Welll e texto de Elisabeth
Hauptmann. Dir. de Paulo Reis. Direção musi-
col de Ronaldo Diamante e Tim Rescala. Com

i Fábio Junqueira, Maria Padilha, Miguel Fa-
labella, Marilia Martins, Sebastião Lemos,
Angela Rebello, Henry Pagnoncelli, Toninho
Lopes, Rogério Emerson. Teatro Cândida
Mendes, Rua Joana Angélica, 63. 2° e 3a, às
21 h, 6° e sáb., às 24h. Ingressos a Cr$ 300 e
ir». i au, estudantes. Na Chicago Jus cn ms 20
conflitos e alianças entre gangsten e Exército
da Salvação.

BODAS DE PAPEL —Texto de Maria Adelai-
de Amaral. Dir. de Cécil Thiré. Com Cláudio
Cavalcanti, Francisco Milani, Christione Tor-
loni, Adriano Reys, Susana Faini, Thelma
Reston, Roberto Frota. Teatro Maison de Fron-
ee, Av. Pres. Antônio Carlos, 58 (220-4779).
De 4a a 6o, às 21h30m, sáb., às 20h e
22h30medom.,às 18he20hl5m. Ingressos

tinha, revelam as ambições e as inseguran-
ças do assalariados milionários.

MORTE ACIDENTAL DE UM ANARQUISTA —
Texto de Dario Fó. Dir. de Hélder Costa. Com
Sérgio Britto, Guida Vianna, Alby Ramos,
Antônio de Bonis, Fernando de Souza, Jack-
son de Souza. Teatro dos Quatro, Rua Mar-
quês de São Vicente, 52 — 2o (274-9895).
Temporada suspensa. Volto dia 5. De 4o a
sáb., às 17h; 2o ç 3o, às 21 h30m. Ingressos a
CrS 300 e CrS 200, estudante. Um louco —
será louco mesmo? — desmonta paciente-
mente, peça por peça, a construção da menti-
ro oficial que dissimula a verdadeira história
da morte de um preso político (14 anos).

A CAMA COM TUDO EM CIMA — Comédia
de Gugu e Amondio Silva Filho. Dir. de
Augusto Olímpio. Com os autores, o diretor,
Nice Fitaroni, Fátima leite, AAaria Inês Sayão.
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 17 (240-1135). De 3o a dom., às 19h; Ingressos o Cr$
250. Quatro episódios mostrando paquera-dores, adultérios e diversos incidentes tendo
por objetivo o cama do título. Até domingo.

AS 1001 ENCARNAÇÕES DE POMPEU LORE-
DO — Comédia musical de Mauro Rasi e
Vicente Pereira. Mús. de Duardo Dusek e Luís
Carlos Góes. Dii*. de Jorge Fernando. Com
Ricardo Blat, Luís Sérgio Lima e Silva, Duse
Nacaratti, Diogo Vilela, Stella Miranda,
Eduardo AAachado, AAarcus Alvisi e outros.
Teatro Cata-Grande, Av. Afrânio de Melo
Franco, 290 (239-4046). De 4o a 6", às
21h30m, sáb, às 20h e 22h30m e dom., às
19h e 21 h30m. Ingressos de 4o a 5o e dom., a
CrS 300 e CrS 200, estudantes e 6a e sáb. a
*^í 300. Vampiros, egípcios, cardeais, dínos-
ssuros, umo cientista de outro planeta, um
funcionário público e outros personagens_
participam da discussão sobre o problema dá
reencarnação. Até domingo.

ASSUNTO DE FAMÍLIA— Texto de Domingos
de Oliveira. Dir. de Paulo José. Com Fernon-
da Montenegro, Fernando Torres, Carmen
Silva, Ivan de Albuquerque, Francisco Dan-
tas, Ivan AAesquita, Marga Abi-Ramia, Soili
Eich, Luís Filipe de Lima, Arthur Muhlenberg.
Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha, 187
(220-8394). De 3o a 6o, às 21 h. sáb, às 20h e
22h30m e dom, às 18he21h. Ingressos 3°, a
CrS 200 e de 4o a dom, a CrS 400 e CrS 200,
estudantes. Um dia na vida de uma família
burguesa num casarão de Botafogo, às vés-
peras do suicídio de Getúlio Vargas, em
1954.

O TREZE — Comédia de Sérgio Jockyman.
Dir. de Antônio Abujamra. Com Paulo Gou-
lart e Oswaldo Loureiro. Teatro Princesa'Isabel, Av. Princesa Isabel, 186 (275-3346).
De 4o a 6o, às 21h30m, sáb. às 20h30m,
22h30m, dom, às 18h e 21h30m. Ingressos
de 4o, 5a e dom, a CrS 350 e CrS 200, &8>.è
sáb, a CrS 350. Enquanto o rádio vai transmi-
tindo o vaivém dos resultados de um domin-
go de futebol, um industrial e seu motorista
npflnrinm o posa» de um cortõo do Loteria
Esportiva. ,

barra pesada da marginalidade e da prosti-
tuição masculina.

NO NATAL A GENTE VEM TE BUSCAR —
Texto e dir. de Noum Alves de Souza. Com
Marieta Severo, Anolu Prestes, Rodrigo San-
tiago, Mário Borges. Teatro Glaucio Gill,
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Na
Associação
Atlética
Catete:
O Loió de
Dona Loló

ULTIMAS CHANCES
Yan Michalski

BLUE JEANS — Texto de Zeno Wilde e
Wanderley Aguiar. Dir. de Wolf AAaya. Com
Fábio Massimo, Miguel Carrano, Júlio César,
Luis Carlos Nino, Alexandre Regis, Luciano
Sabino, José Roberto Figueiredo, Fernando
César, Rogério Corrêa. Teatro Senac, Rua
Pompeu Loureiro, 45 (256-2746 e 256-2640).
De 3o a 6o, às 21h30m; sáb., às 20h e
22h30m; dom., às 19h e 21 h. Ingressos dé 3o

O 

primeiro fim de semana de
1981 é marcado pela saída
de cartaz de alguns espe-
táculos que marcaram
bastante a última tempo-
rada, e cuja despedida

vem completar a brusca reformulação
do panorama teatral carioca iniciada
com a retirada de numerosas produçõesno fim de semana anterior. .

Um destaque, entre estes espetáculos
aue realizam domingo as suas tiUimas
apresentações, cabe a Transaminases, a
amargamente devertida alegoria de
Carlos Vereza sobre os mecanismos da
repressão, que Paulo José dirigiu com
segurança e vibração. Entre as atrações
do espetáculo, um desempenho memora-
vel de'Antônio Pedro, que contracena
com dois companheiros competentes e
conscientes, Armando Bogus e o próprio
Carlos Vereza; e uma notável geladeira

de múltiplas utilizações, pequena obra-
prima de tecnologia cênica.

As 1001 Encarnações de Pompeu Lo-
redo, que depois de uma bem-sucedida
temporada no Teatro do BNH completa
depois de amanhã a sua segunda — e
última — etapa, no Teatro Casa Grande,
é um musical de ficção cientifica quecaiu no gosto do público, principalmenteda faixa mais jovem. As viagens terá-
péuticas do infeliz protagonista por di-
versas épocas do passado, imaginadas e
escritas por Mauro Rasi e Vicente Perei-
ra e musicadas por Duardo Dusek e Luís
Carlos Góes, proporcionaram a Jorge
Fernando uma brilhante estréia comoriirptrrr, o espetáculo extrai boa parteda sua comunicabilidaae aa excelente
ambientaçâo visual do cenógrafo-
figurinista Cláudio Tovar, e conta com
elevado número de indicações, em diver-
sas categorias, ao Troféu Mambembe de
1980.

Os dois espetáculos que dividem os
horários do Teatro Experimental Cacil-
da Becker, e cujas carreiras deviam
encerrar-se domingo passado, ganha-ram uma prorrogação de umasemana, e

ficam em cartaz até depois de apanha:
Liberdade Liberdade, a inteligente pes-
quisa-colagem de Millor Fernandes e
Flávio Rangel sobre o tema contido notitulo, mantém, 15 anos após a sua cria-
çáo, toda a sua atualidade e encanto,
valorizados pela encenação de um gru-
po jovem, na qual se destaca a comuni-
cabilidade da trilha musical; e A Alma
Boa de Setsuan é uma oportuna retoma-
da de uma das grandes fábulas épicas
de Brecht, aliás a primeira a ter coloca-
do o público brasileiro, há mais de 20
anos, em contato com a obra do mais
importante dramaturgo de nosso tempo.

E amanhã teremos senão a primeira—estréia-, pelo mrnnn n primrim mexi-réin
do ano: a comédia Uma Noite em Sua/ Cama, que bateu todos os recordes de
público antes estabelecidos no Teatro do
América F. C, transfere-se para o Tea-
tro Vanucci. No gênero boulevard, trata-
se de uma realização competente, e mui-
to valorizada pelos excelentes desempe-nhos de Pedro Rangel e Luca de Castro.
Uma mudança no elenco: sai Vera Gi-menez, entra íris Bruzzi lY.M.t

Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-
6695) De 3o a 6o, às 21h30m, sáb. às 20h e
22h30m e dom. às 18h e 21h30m. Ingressos
3a, a CrS 200 e CrS 100, estudantes e 4a 5° e
dom., a CrS 350 e CrS 250, estudontes; 6o e
sáb., a CrS 350. Em torno dos episódios do
seqüestro do Embaixador dos Estados Unidos
e da conquista da Copa do Mundo de 1970,
umo reflexão sobre um momento dramático
da recente Historio do Brasil.

O LOLÓ DE DONA LOLÓ — Texto de M.
Ceno. Dir. de Marcornies AAesqueu. Com
Ediélio Mendonça, Edson Monteiro, Marina
Lira, Paulo Renato. Associação Atlética Cate-
te. Rua do Catete, 170. 6o o sáb., às 21 h,
dom., às 20h. Ingressos a CrS 200. Até
don.-.ngo.

UAAA NOITE EM SUA CAMA — Comédia de
Jean de Latraz. adapt. de Armlndo Blanco
Dir. de Antônio Pedro. Com Vero Gi menez,
Nelson Caruso, Lupe Gigliotti, Pedro Poulo
Rangel, Luca de Castro, Tessy Callado, Melise
Moio. Teatro Vanucci. Rua Marquês de S.
Vicente 52. De 3o a 6o, às 2l'h30m; sáb.. às
20h e 22h30m, dom., às 18h30m e 21 h.
Ingressos sáb. e dom., a CrS 100 e de 3a a 5o
a CrS 200. Vários casais em disputa dos
lugares disponíveis na cama única do ce-
nário.

LIBERDADE, LIBERDADE — Texto de Flávio
Rangel e Mi liar Fernandes. Dir. de Roberto
Azevedo. Com Fred Gouveia, Gê Menezes,
Iracema Nascimento, Neco Terra, Octocilio
Coutinho, Rodney Moriana, Suli. TeatroExpe-
rimental Cacilda Becker, Rua do Catete 338
(265-9933) 5o e 6o, às 21h, sáb. e dom., às
21 h30m. Antologia de alguns dos mais belos
textos da literatura mundial tendo por tema
liberdade, brilhantemente organizado pelos
dois autores. Até domingo.

OPERAÇÃO LIMPEZA — Texto de Fernando
Politot. Direção de Lúcio Mauro. Com Haroldo
de Oliveira, Marcos Weimberge Maria Sônia
Corrêa. Teatro da Urca, Av. João Luiz Alves,
13. De 4o à dom, às 21hl5. Ingressos de 4a a
6o e dom, a CrS 300 e CrS 150, sáb, a CrS
300.

DESFUGA — Texto e interpretação de Ubira-
joro Fidalgo. Teatro do Clube Municipal, Rua
Haddock Lobo, 359. Todos os sábados, às
21 h. Ingressos a CrS 150 e CrS 100

WOIZECK — O CRIME DO SOLDADO —
Texto de Georg Buchner. Dir. de Paulo Afonso
de Lima. Com Cláudio Gonzaga, Isolda Crês-
ta, Nei Ia Tavares, Ivan Senna e outros.
Teatro Laranjeiras, Rua das Laranjeiras, 232.
6° e sáb., às 2lh; dom., às 20h. Ingressos a
CrS 250 e Cr$ 100, estudantes. Na Alemã-
nha do início do século passado, um soldado
e barbeiro assassina a mulher, é julgado e
condenado à forca. '

A ALMA BOA DE SETSUAN — Texto de
Bertolt Brecht. Dir. de Eric Nielsen. Com
Neuza Navarro, Bia Payne, Flávio Freitas,
Daniel Borcellos. Morta Tavares, Giovanni
Gori, Lande Leal e outros, leatro txperimen-
tal Cacilda Becker, Rua do Catete, 338 (265-
9933). Às 2°s e 3°s, às 21 h; sáb. e dom., às
18h30m. Ingressos 2o e 3a, CrS 100,00. Sabe
dom, a CrS 150. Numa China de fantasio, o
prostituta Chen Tê, premiada pelos deuses,
esforça-se em fazer bom uso do seu prêmio,
mas descobre os perigos de um comporto-
mento bondoso numa sociedade injusta. Até
domingo.

Aonde levar as crianças
O MACACO E O RABO — Concepção de
Mauro César. Direção de Marco Aurélio Cu-
nha. Com o grupo Na Corda Bamba: Jamir
Soares, Cristiane Nascimento, Mouro César,
Marco Cunha e Heitor Nascimento. Direção
Musical de Heitor Nascimento Teatro Cacilda
Becker, Rua do Catete, 338. Sáb. e dom., às
16h30m. Ingressos a CrS 70. Até domingo.

FALA PALHAÇO—Criação e direção coletiva
do grupo Hombu. Com Silvia Aderne, Sérgio
Fidalgo, Tarcísio Ortiz, Beto Coimbra e Regi-
na Linhares. Teatro João Caetano, Pça. Tira-
dentes (221-0305). Sáb. às 17h e dom., às
16h, Ingressos a CrS 100. Belíssimo espeta-
culo onde a história de uma família de
palhaços serve de contraponto a oportuna
reflexão sobre o trabalho da criação coletiva.
(F.S.). Até dia 11.

... E O BEUA-FLOR VIROU LENDA — Texto'e
direção de Eugênio Santos. Com Dila Guerra,
Ana Alvares, Dilson Vieira e outros. Teatro
Laranjeiras, Rua das Laranjeiras, 232. Sáb. e
dom., às 18h.

FANTASIA 80 — Musical de Paulo Werneck.
Direção de Fernando Reski. Com Fernando
Reski, Michele Nalli, Eduardo Rossler, Laura
Carvalho e outros. Depois do espetáculo é
servido um lanche gratuito. Café Teatro Roda
Viva, Av. Pasteur, 520/1° Sáb. e dom., às
16h. Ingressos a CrS 150.

A FARSA DE YARIM NO CÉU DE AAANDACA-
RU — Texto de Cláudia de Castro. Direção de
Adalberto Nunes. Com Ana Lúcia Ribeiro,
Fernando Palitot, Rino Ramos, Sérgio Feitosa
e Roberto Parkinson. Teatro das Laranjeiras,
Rua das Laranjerias, 232. Sáb. e dom., às
16h. Ingressos a CrS 150.

A MENINA QUE PERDEU O GATO — Musical
de Marco Antônio Rocha. Direção de Luiz
Mendonço. Teatro Glauce Rocha, Av. Rio
Branco, 179. Sáb. edom., às 16h. Ingressos a
CrS 70."

JOÃO E AAARIA — Texto e direção de Maria
Clara AAachado. Cenários e figurinos de
Anna Letycia. Com Janser Barreto, Maria'
Clara Mourthé, Toninho Lopes, Eduardo Bru-
no e-outros. Teatro Tablado, Av. Lineu de
Paula AAachado, 795. Sáb. e dom., às 16h e
17h30m. Ingressos a CrS 150. Temporada
suspensa. Volta dia 10.

A .MARAVILHOSA HISTÓRIA DO SAPO TA-
RÔ-BEQUÉ——Texto-de-Mátcio-de- Souza.
Direção de Adalberto Nunes. Com Wagner
Vaz, Zemário Limongi, Marta Prieto, Nelson
Wagner e outros. Café Concerto Rival, Rua
Álvaro Alvim, 33. Sáb. e dom., às 16h30m.
Ingressos a CrS 100,

PASSA, PASSA TEMPO — Texto de Lúcia
Coelho e Caique Botkay. Direção de Lúcia
Coelho. Com o Grupo Navegando: Andréa
Dantas, Celino Lyra, Chorles Kahn e outros.
Teatro Glaucio Gill, Pça. Cardeal Arcoverde,
s/ n°. Sáb. às 17h e dom., às 16h. Ingressos a
CrS 150."Um dos mais belos espetáculos
infantis em cartaz, onde se narro, com boné-
cas e atores, a vivência infantil do seu
próprio crescimento e a aventura de se tentar
alcançar magicamente o tempo.".

A LOJA DAS MARAVILHAS NATURAIS —
Texto de Benjamin Santos. Direção de Buza
Ferraz. Com Ligia Diniz, Daniela Santi Maria
Cristina Gatti e Paulinho da Tarso. Teatro
Vanucci, Rua Marquês de S. Vicente, 53/ 371.
Sáb. e dom. às 17h. Ingressos a Cr$ 150.
SONHO, SÓ SONHO — Musical de Ronaldo
Ciambroni. Direção de Maithê Alves. Com Isa
Fernandes, Julia Miranda, Helena Werneck,
Gilberto Britto e outros. Teatro Princesa Isa-
bel, Av. Princesa Isabel, 186. Sáb., às 17h e
dom., às láh. Ingressos a CrS 150.
UM DIA ATRÁS DO OUTRO — Texto de
Antônio Bernardo Rocha. Com o grupo Vaga-
lume. Sala Monteiro Lobato, Teatro Villa-
Lobos, Av. Princesa Isabel, 440. Sáb. e dom.,
às 10h30m. Ingressos o CrS 100.

O MISTÉRIO DE UMA CANÇÃO — Teatro de
máscaras e bonecos com criação e direção

coletiva do grupo Pena Solta. Sala Monteiro
Lobato, Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isa-
bel, 440. De 4° a 6° às 17h. Ingressos a CrS
100.

EU CHOVO, TU CHOVES, ELE CHOVE — Texto
e direção de Sylvia Orthof. Produção de
Adalberto Nunes. Com Bia Sion, Cláudia
Richer, Everaldo Sena e Jorge Murilio. Teatro
Senac,- Rue Pompeu Loureiro, 45. Sáb., às
17h30m edom., às 16h30m. Ingressos o CrS
200.

O DIA EM QUE O GUARDA-CHUVA SE APAIXO-
NOU PELA SOMBRINHA —Musical infantil com
texto e direção de Paulo Afonso de Lima. Com o
grupo Carroça de Téspis: Chalon Benitah, Fer-
nanda Jordão, Isabel Cibelli, Luiz Felix, Morise
Costa e Raquel de Paula. Teatro laranjeiras, Rua
das Laranjeiras. 232. Sáb. e dom., às 17hl5m.
Ingressos a CrS 100.

BRUXINHA VAIDOSA — Texto de Ramon Araú-
jo. Direção de Limachen Cherem. Com Marta de
Andrade, Alexandra Plubins, Gustavo Ottoni e
Antônio Viana. Schnit, Teatro Tapume, Rua
Voluntários da Pátria, 24. Sáb. e dom., às
16h30m. Ingresso Cr$ 100.

KEIRBECK, A PEDRA NEGRA — Texto e direção
de Eugênio Santos. Direção musical de Luizinho
Eça. Com Marilia Barbosa, Eduardo Paranhos,
Vânia Alexandre, Fernando César e outros.
Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara, 17. De
5° a dom., às 16h. Ingressos a CrS 70.

BERNARDO E BIANCA — Texto de Carlos
Nobre. Direção de Alcyr Cobucci e Sérgio
Lonnes. Com Sérgio Lannes, Desirée Vigno-
les, Alexandre Cuoco, Marise Mansur e Alcyr
Cobucci. Teatro Tereza Raquel, Ruo Siqueira
Campos, 143. (235-1113). Sáb. e dom., às
18h. Ingressos a CrS 100.

CRESÇA E APAREÇA — Texto de Alexandre
Marques. Direção de AAarco Antônio Palmei-
ra. Com Eduardo Azevedo, Eliana Dutra,
Francisco Sztockman, Marco Antônio Palmei-
ra e Maria Alice Mansur. Música de Dirney
Machado e Mouro Dellal. Teatro Senac, Rua
Pompeu Loureiro, 45. Sáb., às 16h30m e
dom. às 15h30m. Ingressos a CrS 200.

BLOCO DA PALHOÇA/MÚSICA PARA BRIN-
CAR E CANTAR— Musicalinfantil de Ana
Maria Machado, Beatriz Bedran, Victor Larica
e Ricardo Medeiros. Direção de Benjamin
Santos. Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isa-
bel, 440. Sáb., às> 17h e dom., às 16h. CrS
150.

O SOLDADO FANFARRÃO— Texto e direção
de José AAaria Rodrigues. Com Ângelo Lourei-
ro, Breno Bonin, Flávio AAota, Graça Ribeiro,

DE UM MALANDRO A OUTRO, QUEM
FICA COM 0 RABO?

Flora Sussekind

TALVEZ 

a primeira im-
pressão de quem está as-
sistindo a O Macaco e o
Rabo, cartaz do Teatro
Cacilda Becker, seja a de

uma extrema precariedade de re-
cursos. Não há cenárío algum, os
fios da.história sào bastante tênues
e há apenas cinco atores em cena.
Fica até difícil, para quem vê o
início da peça, acreditar que o Gru-
po Na Corda Bamba possa levar
adiante seu projeto de "não só
transmitir elementos de folclore,
como também somar achados e ex-
perimentos músico-cênico-
literários". Mais parece que se vai
assistir a mais um espetáculo onde
se misturam a tentativa de aproxi-
mação de "popula-i" e uma probre-
za de recursos. Como se para colo-
car em cena o "popular" náo se
precisasse de grande coisa. Só que
o Grupo Na Corda Bamba nào ape-
nas procura "colocar em cena o
comportamento carioca e o bom
humor da malandragem", como,
malandramente, desmente .essa
primeira impressão do espectador.
E o que se vê é um jogo bastante
inteligente entre a-fala, o jogo de
corpo do malandro e as soluções
que váo sendo encontradas na pe-
ça pelo misto de Macaco e Malan-
dro que funciona como protagonis-
ta da história e procura o tempo
todo recuperar o seu rabo roubado.

E como uma sucessão de malán-

dragens que se define "O Macaco e
o Rabo". Primeiro é um gato querouba o macaco e exige leite paradevolver o rabo. E ainda mente:"Qual é Macaco ? Eu achei esse
rabo na estrada, quando eu estava
capinando !". Depois, quem assu-
me a fala do malandro é o Macaco.
Ao contrário do Gato, entretanto, a
cada novo truque, vai arranjando
mais encrencas. Ora é um boi queresolve chifrá-lo quando ele tenta
roubar leite das vacas; ora é a
velha que tenta fazê-lo tomar chá
de capim quando ele busca tirar
capim para o boi; ora é um sapatei-
ro que o espanca quando o vê rou-
batido sapatos para a velha. A ca-
da tentativa de malandragem, o
macaco acaba sempre se dando
meio mal e vai conseguindo novas
exigências a cada personagem no-
vo que encontra. E seu rabo parece
ficar mais dificil de ser recuperado,
à medida em que as situações se
sucedem em Cena. E entre o malan-
dro-mor, que é o gato, e o malan-
dro-enganado, que é o macaco, não
dá para o espectador ter raiva de
ninguém. Nâo se tem um ponto-de-vista "moralizante" que favoreçamuito ninguém. Mesmo porque, vol-
ta e meia, os atores chegam pertoda platéia e começam a gozar os
espectadores, das mais diversas
maneiras. Desde dizer que estão¦ com péssimo cheiro a sugerir quenão tomaram banho ou escovaram
os dentes. O que náo fica, entretan-
to, agressivo; sobretudo porqueobriga o espectador a rir desi mes-
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O Macaco e o Rabo

mo e de sua postura aparentemen-
te sob controle e fora do alcance
das malandragens vistas no espe-
tãculo. E se aproveita tudo, desde
uma pessoa que ri mostrando mui-
to os dentes, até uma criança que
perdeu o sapato. Qualquer coisa,
em cena ou nào, pode se tornar
alvo de uma gozação. Podem ser
trocados os alvos, mas o clima meio
malandro persiste. Assim como a
semelhança existente entre os ani-
mais-batuqueiros, as diversas si-
tuações vividas no espetáculo, e o
cotidiano de uma cidade como o
Rio.

A batucada, o malandro e o hu-
mor ocupam a cena via fábula, mas
funcionam como meio de o espectá-
dor infantil entrar em contato com
personagens típicos de sua cidade,
com uma gesticulaçào próxima à
capoeira e ao samba, uma fala"malandra" e um cenário musical
dominado pela percussão, pelos
sons carnavalescos tão habituais
aos ouvidos cariocas. E "O Macaco
e o Rabo" se converte em possibili-
dade de um espectador infantil mo-
rador da Zona Sul, tomar contato
com um outro padrão de comporta-
mento, com a ética da malandra-
gem como meio de luta quando náo
se conta com outros. E, sobretudo,
com uma visão de mundo onde se
misturam malandragem e perspec-tiva comunitária. Já que até o ma-
landro-mor vira tamborim quandoos demais batuqueiros se unem e o
derrubam. Num misto de malan-
dragem e força.

José Maria Rodrigues e Léonidas Aguiar.
Teatro do Sesc de Engenho d* Dentro, Av.
Amaro Cavalcanti, 1.661. Sáb. e dom., às
16h30m. Ingressos a CrS 100.

A FAMÍLIA DO ESPANTALHO — Texto de Ely
Zaltman. Direção de Humberto Abrantes.
Com Eduardo Brand, Livia Ramos, Orlando
Jr. e outros. Sala Monteiro Lobato, Teatro
Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440. Sáb. e
dom., às 18h. Ingressos a CrS 50. Até dia II.

ZULK NO PLANETA DOS AAACACOS — Texto
e direção de William Guimarães. Com Fobia-
no Gouveia, Jorge Eliano e Rosa Isabel.
Teatro Alasca, Av. Copacabana, 1421. Sáb.
e dom. às 17h. Ingressos a CrS 100.

CHAPEUZINHO VERMELHO E O LOBO MAU
— Texto e direção de Roberto Castro. Com o
grupo Carrossel. Academia de Dança Henri-
que Ibeas, Rua Barão da Torre, 185. (247-
4146). Ingressos o CrS 100. Sáb. e dom. às
16h.

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS — Texto e
direção de Joyr Pinheiro. Teatro Brigrtte Blair,
Ruo Miguel Lemos, 51 H(521-2955). Sábado
e domingo às 16h. Ingressos a CrS 100.

OS TRÊS PORQUINHOS E O LOBO AAAU —
Texto e direção de Jayr Pinheiro. Teatro
Serrador, Ruo Senador Dantas, 13 (220-
5033). Dom. ài 16h. Ingressos a CrS 100.

BRANCA DE NEVE E OS Si-rE ANÕES — Texto
e direção de Jayr Pinheiro. Teatro Tereza
Raquel, Rua Siqueira Campos, 143 sáb. e
dom., às 16h. Ingressos a CrS 100.

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES —
Direção de Roberto de Castro. Com o grupo
Carrossel. Teatro do Colégio Laranjeiras, Rua
Cde. de Boependi, 69. Sáb. e dom., às 16h.
Ingressos a CrS 100, adultos e CrS 50,
crianças

ZÉ COLMÉIA.... — Direção de Roberto de
Castro. Com o grupo Carrosel. Teatro do
Colégio Laranjeiras, Rua Cde. de Baependi,
69. Sáb. às 17h. Ingressos o CrS 100, adultos
a CrS 50, crianças.

LULU E BOLINHA CONTRA O CAPITÃO GAN-
CHO — Direção de Roberto de Castro. Com o
grupo Carrosel. Teatro do Colégio Laranjei-
ras, Rua Cde. de Baependi, 69. Dom., às 17h.
Ingressos a CrS 100, adultos e CrS 50,"crianças.

MÒNICA E CEBOLINHA... — Direção de Ro-
berto de Castro. Com o grupo Carrossel.
Academia Henrique Ibeas, Rua Barão da
Torre, 185. Sáb. às 17h. Ingressos a CrS 100.

OS TRÊS PORQUINHOS E GASPARZINHO O
FANTASMINHA — Direção de Roberto de
Castro. Com o grupo Carrossel. Academia
Henrique ibeas, Rua Barão da Torre, 185.
Dom. às 17h. Ingresso a CrS 100.

INFANTIL — Programação: sáb. às 17h, show
variado e dom., às 17h. O Inventor da
Alegria. Shopping Center Atlântico, Av.
Atlântica, 4240. Entrada franca.
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RENASCE 0

MUNICIPAL

Ronaldo Miranda

NA 

sua terceira temporada
após a reforma por que pas-sou no Governo Faria LI-
ma, o Teatro Municipal
consolidou este ano uma
posição de destaque que o

pôe na trilha promissora de um verda-delro renascimento artístico.
Enfrentando um ano de crises e va-

zante de público, o Municipal conseguiu
casas lotadas para a ópera e boas pia-télas para as atrações estrangeiras quelá atuaram, embora ainda precise cati-
var ouvintes em maior número para as
apresentações normais de seus corpos
estáveis (Orquestra, Coro e Corpo de
Baile). Estes continuaram obtendo pia-téia minguante, especialmente nos con-
certos sinfônicos, que no entanto melho-
raram consideravelmente quanto ao ren-
dimento musical.

Exemplo máximo desse progresso
qualitativo foi a execução magniflca do
Réquiem, de Verdl, em que — sob a
regência de Romano Gandolfi — orques-
tra e coro ofereceram comovente desem-
penho, com o destaque — entre os solis-
tas — de Eduardo Alvarez e, especial-
mente. Áurea Gomes, esta a grande re-velaçào vocal da temporada de 1980.

, Das óperas, La Bohème resultou numespetáculo de altíssimo nível, com a ml-se en scène de Margarita Wallmann e oscenários de Hugo de Ana harmonizando-
se com rara eficácia e proporcionandouma atmosfera simultaneamente re-
quintada e simples. Orquestra regular
(com Tauriello à frente) e elenco homo-
gêneo (com excelente atuaçáo da prota-
gonista, Mariana Nicolesco) completa-
ram o quadro dessa feliz montagem que,ao nosso ver, foi a melhor produção lírica
da Funaij em 1980.

Don Giovanni constituiu-se também—
em agradável espetáculo, bem caracteri-
zado nos cenários e na régie de Gianni
Ratto, bem como na leveza do acompa-
nhamento orquestral de David Macha-
do. O elenco — igualmente equilibrado— pós em evidência as belas atuações de

Nicola Ghiuselev, Nelson Portella e LeiaCuberli. Norma teve menos sorte: o ori-
ginalissimo décor de Beni Montrésornão encontrou igual élan na execução
musical, em que — com a regência mor-na de Henry Lewis—brilhou a Adalgisa
de Florence Qulvar e titubeou a Normade Grace Bumbry. Esta, com todo o seucarisma, não conseguiu enfrentar semrevezes cinco récitas do mais malabaris-
tico dos bel-cantos.

Aguardado com grande expectativa,
o Guarani — dirigido por Sérgio Brito —
decepcionou pelo excesso de solicita-
çóes visuais do confUso cenário de Rip-
per, mas acertou em cheio na parte mu-
sical, defendida com brilho por Áurea
Gomes, Benito Maresca e Paulo Fortes,
com excelente apoio da OSTM regida
por Mário Tavares.

Reprisada com êxito, a soberba Tra-
viata, de Zefirelli, voltou a exibir o seu
fascínio visual na cuidadosa remonta-
gem de Marga Niéc, com um valoroso
elenco encabeçado por Áurea Gomes,
Eduardo Alvarez e Nelson Portella.

Mas nem só de ópera vive o homem
E, felizmente, os corpos estáveis do Mu-
niclpal estáo renascendo para a música
sinfônica e sinfõnlco-oral. Além do Ré-
quiem verdiano, Orquestra e Coro do
Teatro apresentaram um equilibrado Ju-
das Macabeus, de Haendel, sob a regén-
cia de Henrique Morelenbaum, e termi-
naram o ano com a Cantata de Natal, de
Honneger, conduzida por Mário Tavares.
Houve uma brilhante participação" do
Coro na Nova Sinfonia, de Beethoven,
com a Gewandhaus de Lelpzig, e ainda
pelo menos três grandes momentos sin-
fónicos: o 2° Concerto de Bartok com
Caio Pagano, os Kindertotenlieder de
Mahler com Maura Moreira e o Concer-
to de Schumann com Linda Maria Bus-
tani, o primeiro regido por Morelen-
baum e os dois últimos por Mário Ta-vares.

No Municipal de 80, passaram fulgu-
rantes a Orquestra de Paris (com Baren-
boim), a Filarmônica de Israel (com
Zubin Mehta), a Gewandhaus (com Kurt
Masur) e a Academy of Saint-Martin-in-
the Fields.

Artes Plásticas

GRAVURAS E ESCULTURAS — Coletiva com
trabalhos de Ana Lúcia Miguel, Newton
Cavalcanti. Vero Roitman. Flóvio Tnvnr»*
ian Bennett, Maria Gamond e outros. Museu
do Funarj, Rua Presidente Pedreiro, 78 —
ingó. De3°a domingo, dos 13h às 17h. Até
domingo.

' TRADIÇÕES DE NATAL — Mostro de presé-
pios, figuras natalinas e imagens. Museu d*
Artes • Tradições Populares, Ruo Presidente
Pedreira, 78, Ingá, Niterói. De 3o a dom, das
11 h òs 17h. Até dia 25 de janeiro.

RIO DE JANEIRO 1880/1980 —TRANSPOR-
MAÇÕES DE UMA CIDADE—Mostra fotográ-
fico. Clube de Engenharia, Av. Rio Branco,
124/24°. Sem indicação de horários. Até dio j9 de janeiro. • ,• j.

Música/80

Titã, Rua Visconde de Pirajá, 156 — lo|o 211. a 6", das 10H às 20h e sób, das lOh às 13h.
De 2° a 6°, das 14h às 20h. Até dia 10 de janeiro.
IMAGINÁRIA SACRA POPULAR — Esculturas
em cerâmica e madeira, de artistas de vários
estados. Museu Edson Carneiro, Rua do Cate-
te, 179, entrada pelo Rua Silveira Martins.
De 2° a 6°, das 1 Oh às 18h, sáb., e dom., dos
1 Sh às 18h.
ESCULTURAS E MÚLTIPLOS — Peças de As-
cânio, B. Giorgi, H. Barroso, Márcia B. do
Amaral e outros. Alduell, Av. Atlântica,
4240/223. De 2o a 6°, da» lOh às 22h, sab.,
das 15h às 19h.
BONECAS DE ONTEM — Mostra dos séculos
XIX e XX. Museu Histórico da Cidade, Estro-
da de Santa Marinha, s/n°. De 3° a 6°, das
15h às 17h, sáb. e dom., das 11 h às 17h.
FEIRA DE TAPETES E OBJETOS — Peças de
Celeida Tostes, Claudia Vita, Cristina Posoli-
ni, Arlinda Volpato, Heloísa Crocco e outros.
Tapcçart, Rua Vise. de Pirajá, 595/104. De 2°

Dl MENEZES — Pir.ruras. Galeria Maria Au-
gusta, Av. Atlântica, 4240/113. De 2° o 6o,
das lOh às 21 h.

COLETIVA — Pinturas de Paulo Oswajdo,
desenhos de Jadir Freire e fotografias' de
Gorkl. Galeria da Fesp, Av. Carlos Peixoto,
54. De 2° a 6°, das 12h às 20h. Até dia 17 de
janeiro.

LYGIA CLARK — Pinturas, objetos e lonça-
mento do livro sobre as obras da artista.
Galeria Jurandyr Noronha, Av. Araújo Porto
Alegre, 80. De 2° a 6°, das lOh às 18h. Até
dia 16 de janeiro.
LUÍS TRIMANO — Desenhos para o livro A
Paixão Medida, de Carlos Drummond de
Andrade. Livraria Dazibao, Rua Vise. de
Pirajá, 595/11 2. De 2° a sáb, das 9h òs 22h.
Até dia 15 de janeiro.

CIRCUITO
• O Centro Cultural Cândido Mendes jáestá também com a sua programaçãofeita para 81. Para Maria de Lourdes
Mendes de Almeida, diretora da Galeria,
1980 "caracterizou-se pela tentativa de
trabalho em projeto. Foram sete meses
com uma produção de 27 expositores e 9
exposições, sobre as técnicas de dese-
nho, gravura, fotografia, acompanhadas
de atividades culturais paralelas. Tive--TWfm n rnfnllr tsr.lorisrr|op»o os artlsta8
Lauro Cavalcanti, Anna Maria Malolino,
Gastáo Manoel Henrique e Vlcco. Para a
programação de 81 haverá exposições,
com debates e mesas redondas centra-
das em três núcleos: o humor (conceito,
manifestações, fruição critica), a Cidade
de Deus (problemática das aglomera-
ções dentro das cidades) e a Cor e o seu
Uso. A Galeria do Centro Cultural estará
aberta a outras temáticas que venha
aprofundar as artes plásticas e mostrar
suas ligações com a Vida." Os exposito-
res serão: desenhos de humor em março,

Guidaccl; em abril, Nani e Duayer, maio
e junho, Caulos. Fotos da Cidade de
Deus, em junho, Hugo Denlzart; Junho e
Julho, gravuras em metal de Conceição
de Souza, Ronaldo P. do Rego, Angela .
Schilllng, Susana Barros; Julho, desenho
e escultura de Everardo Mirando; agosto
e outubro, desenhos de Kate Yan Scher-
penberg e OUy Rheinheimer; com a
questão da Cor haverá as exposições de
Manoel Fernandes, Luiz Carlos Linden-
berg, Claudia Yamanishl e Clécio Pene-
do, respectivamente nos meses de outu-
bro, novembro e dezembro.
• Dezembro passado foi Inaugurado o
painel sobre história do café, feito du-
rante oito meses, por Glauco Rodrigues.
O trabalho foi encomendado pelo Cen-
tro do Comércio de Café do Rio de
Janeiro, presidido por Jo&oSáttamini
Neto. O painel, de dimensões grandio-sas, dois por três metros, orna agora a
Sala de Conferências do Centro de Co-
mércio do Café. Dalva Ventura, na Re-
vista do Comércio de Café, no número de
outubro, explica como o artista o proje-

tou, narrando por módulos a marcha
gloriosa do estimulante liquido dentro
do vasto território nacional. Começa
com a introdução do café em Belém do
Pará, em 1725, idéia do sargento-mor do
Exército Português, Francisco de Melo
Palheta até a atual tendência do merca-
do cafeeiro como o crescimento planetfr-rio do café solúvel e a conseqüente
exportação do produto industrializado
pelo Instituto Brasileiro do Café. No
estilo típico de paródia de Glauco flu-
tuam no extenso painel o carregador de
café dé Portlnari e a recordação de um
célebre painel feito nor Di Cavalcanti
para o IBL' em 1952.

• A Bolsa de Arte de Porto Alegre pu-blicou um livro sobre as esculturas de
Xleo Stockinger. São, apenas, duzentos
exemplares* assinados pelo escultor. O
poeta Armindo Trevlsan apresenta Stoc-
klnger, dizendo que ele "foija mitos, não
simples imagens. Cada guerreiro é um
Dom Qulxote á sua maneira, só que com
uma diferença essencial: os guerreiros de

Mural de
Glauco
Rodrigues
realizado
para o
Centro do
Comércio
do Café do
Rio de
Janeiro

Stockinger surgem, mais em posição de
defesa do que de ataque. Estão vigúan-
tes, atentos, tensos, dispostos a assumir,
o mais radical desafio. O ataque, neles, é
potencial. Nisso expressam um simbolls-
mo, que é bem da nossa época. Numa
sociedade, onde o homem é agredido portodos os lados, em que a natureza, após
séculos de humanização, parece re-
arcaizar-se, os símbolos, de Stockinger
constituem um brado humanista".

A Funarte assinou três convênios no
valor total de Cr$ .1 milhão e 213 mil
cruzeiros com entidades do Rio, Minas e
Paraíba, dentro do Projeto Fasendo Ar-
te. Este trabalho é voltado para a crlan -
ça, "possibilitando o seu desenvolvi-
mento e valorizando a sua liberdade e
iniciativa, através da experiência com
várias formas de expressão artística".

A pesquisadora e critica de arte Aline
Figueiredo e a gravadora Edith Behring
conquistaram os Prêmios Gonzada Du-
que e o Prêmio Mário Pedrosa, respecti-
vãmente, concedidos pela Associação
Brasileira de Críticos de Arte.

Áurea Gomes: a partir do
Réquiem, de Verdi, a

grande revelação vocal de
1980

Barreto, Paulo Boslslo, Nanl Devos, Nor-
ton Morozowlcz-Sergio Abreu, o Quarte-to Bessler, o Duo Kubala, Os Curumins
da Associação de Canto Coral, o Madri-
gal d'Antlqua, o Coral Harmonia e o
Coral da Cultura Inglesa, que Inovou em
matéria de comportamento cênico nas
finais do Concurso do JB. E, last but not
least, o Quarteto da Guanabara, quevoltou com força total ao foyer do Muni-
clpal.

Com participação ainda modesta na
atividade musical erudita, a Fundação
Rio financiou os bons recitais do Plane-
tário e criou a série Música nas Igrejas,
que precisa descobrir melhor acústica
para seus concertos do que a que possuia igreja de São José, onde as manifesta-
ções têm ocorrido. Com salutar empe-
nho na divulgação do repertório contem-
porâneo, os Seminários Pró-Arte cria-
ram uma série de recitais com a música
dos nossos dias, atitude também toma-
da pela Sala Funarte.

Esses foram infelizmente — ao lado
do sempre bem-vindo Panorama da Mú-sica Brasileira Atual (da Escola de Músi-
ca da UFRJ) e da Série Música Brasileira
Contemporânea (OSB/JB/Sul América)— os poucos alentos para a música con-temporánea em geral e para música quese faz no Brasil de hoje. Nos concertos
habituais, com rarissimas exceções, atemporada de 1980 foi uma das maisalienadas dos últimos anos em relação ácriação nacional, esmagada pela exces-siva predominância do repertório clás-sico-romântico.

Essa grave lacuna precisa ser urgen-
temente preenchida por todos os que
programam a vida musical da cidade e,
particularmente, pela Funaij, que man-
tém as salas de concerto mais importan-
tes do Rio. Não é admissível que a cria-
ção contemporânea e a música brasileira
em especial fiquem marginalizadas do
processo de revitalização artística queatravessam os corpos estáveis do Muni-
clpal e estejam tão pouco presentes na
programação.

ALDEMIR MARTINS — Pinturas, guoches e
desenhos. Galaria Clauda Henri, Rua Mar-
quês de S. Vicente, 52/122. De 2° o 6°, das
de [analro.
COLETIVA DE NATAL — Obras de Aurélio
D'Allncourt, Lazzarini, Fernando P., João
Mala, Luiz Adolpho, Luís Beltrame, Manoel
Santiago e outros. Eucatexpo, Av. Princesa
Isabel. 250. De 2° o 6a, das 14h às22h,sáb.,
das 19h às 22h.

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA — Mostrade documentos e objetos. Mumu da Repúbli-
ca, Palácio do Catete. De 3° a 6°, das 12h às17h30m, sób e dom, das 15h às 17h30m.
VOLPI. MILTON DACOSTA E BRUNO GIORGI— Mostra de pinturas e bronzes. GaleriaAcervo, Ruo das Palmeiras, 19. De 2o a 6odas 14h às 21 h.
MELO MENEZES — Retratos de músicos ecompositores brasileiros. Galeria Soslmpro,

Av. Beira-Mar, 406/1205. De 2o a 6a, das 9h
às 18h.

ACERVO DE GRAVURAS — Ubras dêrPicasso,"
Mabe, Volpi, Milton Dacosta, Ana beticia, e
Edith Behring e outros. Galeria Contorno, Rua
Marquês de S. Vicente, 52, loja 261. De 2° o
sáb., das lOh as 19h, 5o até às 22h. Até
sexta-feira.

NIVA — Tapeçarias. Galeria de Arte Banerj,Av. Atlântica, 4 066. De 2o a 6o, das lOh às22h, sáb., das 16h às 22h. Até dia 6 de
janeiro.

GONÇALO IVO — Pinturos • desenho*. Go-
leria Rodrigo. M. F. de Andrade, Ruo Araújo
Porto Alegre, 80. De 2° a 6°, do» 1 Oh às 18h.
Até dia 10 de janeiro.
NADJA FERREIRA — Pinturas. Galeria Rodri-
go M. F. de Andrade, Rua Araú|o PortoAlegre, 80. De 2o a 6o, dos lOh às 18h. Atédia 10 de janeiro.

CONDIÇÃO HUMANA — Desenhos eróticos
de Cecília. Livraria Espaço P«i, Rua Farani,42. De 2o a 6°, das lOh às 18h, sáb. das lOhÕs~T2h7~Até díá Tü dé janeiro.

ADALBERTO ESTRÁZULAS — Pinturas. Rio
Copa Hotel, Av. Princesa isabel, 370. Diária-
mente, das 16h às 21 h. Até dia 19 de
janeiro.

ORIGENS E EXPANSÃO DA FOTOGRAFIA
NO BRASIL —SÉCULO 19 — Fotografias de
Borls Kòssoy. Galeria de Fotografia, Rua
Araújo Porto Alegre, 80. De 2a a 6°, dos lOh
às 18h. Último dia.

COLETIVA — Obras de Poty, Cordilho, Urba-
no Me na, Aneff e Pina. Galeria SPAC, Rup
Nascimento Silva, 244. De 2° a 6°, das 10hv
às 19h.

COLETIVA — Obras de Finatti, Jordi, Mazza,
Pascual, Viana e Celmo Rodrigues. Galeria
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comissão formada pe-los artistas plásticos Ascã-
nio MUM, Ronaldo Rego
Macedo e os arquitetos An-
tonio José Pedral e Ana
Maria Pires Ribeiro organi-

saram para 81 uma galeria no Instituto
de Arquitetura do Brasil visando um
maior relacionamento entre os artistas
plásticos e os arquitetos. A galeria deve-
rá funcionar na sede do IAB, Rua Conde
de Irajá, 122, em Botafogo.

A comissão Já organizou a sua pro-
gramaçáo para o ano, uma série de
mostras com artistas, cujos trabalhos se
integram aos dos arquitetos. Assim em
março, a galeria será inaugurada com
uma exposição de esculturas de Franz
Weissman; em abril, uma retrospectiva
de arquitetura sobre os anos 60; em
maio, pinturas e esculturas de Joaquim
Tenreiro; em junho, retrospectiva de ar-
quitetura sobre os anos 70; em julho,
pinturas e esculturas de Ione Saldanha;
em agosto, exposição de arquitetura; em
setembro, pinturas de Aluísio Carvão;
em outubro, exposição de arquitetura;
em novembro, pinturas e esculturas de
Abraham Palatinik e, finalmente, em de-
zembro, a mostra Arte/Arquitetura, ex-
posição de "caráter histórico-
documental, registrando e analisando o
resultado do trabalho conjunto entre
arquitetos e artistas desde o períodocolonial até os nossos dias. A exposição
deverá ser completada por um livro,
contendo textos, teóricos, definição e
conceuuaçüo do ussuiitu, textos da^po-
ca, historiando e comentando a produ-
ção arttstico-arquitetónica, inventário
de obras, etc".

A Galeria do IAB, segundo a comis-
sáo, procurará reintroduzir o diálogo
entre arquitetos e artistas plásticos, dis-
solvido pela nova formação do arquite-
to, desligado dos problemas das artes
plásticas e pela nova realidade da ar-
quitetura, que foi erguida ao longo do"milagre econômico" com a construção
de uma avalancha de prédios, cujos finsmercantis, voraz e rápido, eliminou esse

proveitoso diálogo entre essas duas ca-tegorias profissionais.
"Por deficiência de formação e des-

preparo para assumir novos papéis co-
mo profissionais—explica a comissão—
em uma atividade que mudou nos últi-mos 16 anos suas formas, maneiras e
relações de trabalho, o arquiteto se qfas-tou gradativamente de uma convivência
com os colegas, órgãos de classe e cultu-
rais. Deste modo, eliminou qualquer diá-
logo existente. A classe vive um esvazia-
mento teórico devido à ausência de de-
bates e possibilidades de avaliação da
profissão, suas novas características e
sua produção nos últimos anos. Quantoao artista plástico, ele é convocado so-
mente no final da realização do projetoarquitetônico ou urbanístico. Fica a seu
encargo — desvirtuada a sua função —
disfarçar quaisquer imperfeições com
peças que passam a ser nada mais queadereços, objetos de adorno, insígnias
de status material."

Outra modificação apresentada pelacomissão é a alteração da premiaçáoanual do IAB, destinada aos arquitetos.
O prêmio não se dará mais com uma
única exposição, mas através de um
processo contínuo com as exposições"Arquitetura Brasileira dos Anos 80",
mostras de trabalhos apresentados pe-los arquitetos que queiram participar da
Nova-Premiaçáo. "Dessa forma" preten-de-se que sejam debatidos e apresenta-
dos trabalhos que estáo se dispondo a
manejar novos conceitos de arquitetura-tmpnstas adequadas á realidade do
país, a partir de soluções e técnicas'
apropriadas."

Outra preocupação da comissão é
que as exposições não neutralizem as
diferenças de linguagem existentes nos
trabalhos dos arquitetos e dos artistas
plásticos. Trata-se com as exposições"observar e analisar as respostas queambos encontram para as muitas ques-tões que se deparam ao longo de suas
práticas profissionais diárias. Deixar
que as mostras, elas mesmas, incitem o
debate pretendido." <W.C.)

AUGUSTO RODRIGUES — Pinturas, dese >
nhos e gravuras. Galeria Saramenha, Ruo
Marquês do S. Vicente, 52/1 ó5. Ds 2o a 6o,
dos 13h às 21h, sáb, dos I2h às 18h.

trou paralelo no nâo menos virtuoslstico
recital-Chopln de Nelson Freire), o duo
Salvatore Accardo-Jacques Klein, os re-citais-Schumann de Edson Elias e Gil-
berto Tinnetti, o Consort of Muslcke, o
Grupo de Percussão Agora, o duo Peter
Lukas Graf-Helena Hollnagel, a Orques-
tra de Câmara da Filarmônica de Varsó-via, Roberto Szidon, Antonio Barbosa eos duos Maria Lúcia Godoy-Mlguel
Proença e Pierre Amoyal-Michel Beróff.

Mantendo uma boa qualidade em
suas apresentações, a Orquestra Sinfôni-
ca Brasileira realizou uma temporada
agradável, â qual faltou, contudo, o bri-
lho que os 40 anos de existência do
conjunto mereciam, brilho esse que foi
bem mais intenso em 1978 e 1979, em
relação aos solistas e regentes estrangei-
ros convidados. Dos bons concertos da
OSB, vale registrar o de Accarúo com
Karabtchevsky (num tour-de-force quereuniu no mesmo programa os Concer-
tos para Violino de Beethoven e Tchai-
kowsky), o de Jacques Klein com Henri-
que Morelenbaum (no n° 2, de Brahms),
o de Turibio Santos com George Mester
(no Concerto para Viol&o de Tedesco) e
o de Nelson Freire com Karabtchevsky
(no 4o de Beethoven).

Papel preponderante na temporadamusical carioca continuou a ser desem-
penhado pelos pequenos auditórios.Nesse sentido , o IBAM, o Planetário, aSondotécnica, o auditório do Jockey, aSala Funarte e a Casa dè Rui Barbosa
continuaram — em maior ou menor es-cala — a desempenhar importantes fun-
çóes na programação de recitais. Detodas as atrações que por eles desfila-ram, a melhor realização por nós regls-trada foi a execução do Quarteto Simbó-lico, de Villa-Lobos, na Sala Funarte,
magnífico exemplo do que se pode fazerem matéria de música de câmara, fugin-
do um pouco dos rotineiros recitais de
padronizadas combinações instrumen-
tais. Excelentes instrumentistas, o flau-
tlsta Norton Morozowicz, a pianista Só-nla Maria Vieira, o saxofonista AntônioElmo Mendonça e a harpista WandaEichbauer recriaram com extrema vita-
Udade a esquecida peça villalobiana, no
que contaram com a eficiente participa-
ção do Coro Feminino da Associação deCanto Coral e com os estimulantes efei-tos visuais de Murilo Rocha.

Momentos de muito boa música pro-
porcionaram também o Sexteto do Rio,
o Trio Brasileiro, o Trio Trindade-
Bessler-Malard. o grupo paulista Confra-
ria, o Quadro Cervantes, José Carlos
Cocarelli, Sônia Goulart, Lais Brasil,
Erich Leglnger, Eliane Sampaio, Lilian

Nesse sentido, o presidente da Fu-
naij, Arnaldo Niskier, tem no seu calen-
dário de 1981 um belo desafio para dizera que veio: a realização da IV Bienal ás
Música Brasileira Contemporânea. Em1980. a atuação da Funaij no que dterespeito ao apoio à criação nacional ca-
racterizou-se pela omissão, apresentan-
do no saldo das realizações apenas umevento bem sucedido no setor, o ballet
Quincas Berro d'Agua, de Francisco
Mignone, sobre libreto de Guilherme Fi-
gueiredo.

Salvatore
Accardo:
sucesso com a

Esta atuou também na Sala Cecília
Meireles, constituindo-se, ao lado do
sempre bem-sucessido I Mucici, num
dos raros sucessos de público da última
temporada da esplêndida sala de con-
certos da Lapa.

Na verdade, dificilmente a Sala este-ve lotada em 1980. Além dos espetáculos
de I Musici e da Academy, casas repletas
raramente foram registradas e, nessesentido, os recitais de Nelson Freire,Moreira Lima, as finais do Concurso deCorais do JORNAL DO BRASIL e o Ioconcerto da Série Música Contemporã-
nea Brasileira foram algumas das pou-cas exceções. A vazante de público e umcerto desleixo administrativo (das dire-
ções da casa e da própria direção artisti-ca da Funarj em relação à Sala)—deslei-
xo esse representado pela periódica faltade programas nos espetáculos e até mes-mo pelo não acompanhamento dos con-certos da temporada por aqueles que os
programaram — geraram um clima de
indisfarçável declínio, mas não apaga-ram o brilho de alguns excelentes reci-tais lá realizados.

Entre eles, vem logo à memória a
deslumbrante versão de Diana Kacso
para os Estudos Transcendentais, deLiszt (em recital pianistico que só encon-

e um
brilhante
recital com
Jacques Klein
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Show

BOCA LIVRE — Show de lançamento do LPBicicleta do conjunto formado por MaurícioMaestro (baixo, viola e voz), José Renato
(violão e voz), Lourenço Baeta (violão, flauta
. voz), Dcvid Tyyul (viola, Violão 6 voz).Participação especial de Cid Freitos (bateria),Damílton (percussão). Teatro do Quatro, RuaMarquês de S. Vicente, 52. De 4o a sáb, às21 h, dom, às 18*1 e 20h30m. Ingressos a Cr$350 e Cr$ 250, estudantes.
CRÉNÇA—Show de lançamento do LP da
cantora Fafá de Belém acompanhada de
Augusto Aridi (percussão), Chiquiio Braga« (guitarra e violão) Cristóvão Bastos (piano e
acordeon), Raul Mascarenhas (sax e flauta),

. Ricardo Canto (baixo), Rubinho (baterio). Oi-

. ração de Fernando Peixoto. Teatro da Gale-
ria, Ruo Senador Vergueiro, 93 (225-8846).D® 4a a dom, às 21 H30m. Ingressos de 4o a 6°
• dom, a Cr$ 300 e Cr$ 200, estudantes e
tób., a Cr$ 300.

PAULO GRACINDO, MEU PAI — Espetáculo
sobre a vida do ator Poulo Gracindo, contada
a partir da década de 20. Com Paulo Gracin-
do e participação da atriz Dayse Poli. Direçãode Gracindo Júnior. Teatro Glória, Rua doRussel, 632 (245-5533). 4o e 6o, às 21H15m,
5o, às 17he 21hl5m, sáb., às 20he 22h30m

, e dom, às 18he21h. Ingressos 4o, a CrS 150. e de 5o a dom., o Cr$ 500. e Cr$ 250,estudante» e vesp. 5o, a Cr$ 250.
' SIMONE—Show da cantora acompanhada

de Alexandre Malheiros (contrabaixo), Cláu-' dio Stevenson (guitarra), Jorge Gomes (per-cussâo), Picolé (baterio), Rei na Ido Árias(teclados) e Ricardo (sax e flauta) e daorquestra do Canecão. Direção de Flávio
Rangel. Regência de Eduardo Souto Neto.
Cantcão, Av. Venceslau Braz, 215 (295-3044 e 295-1047). 4o e 5o, às 22h, 6° e sáb.,
às 23h e dom., às 21 h. Ingressos a Cr$ 600.
Até domingo.
TV CROQUETTES — CANAL DZI — Texto de
Cláudio Gaya, Wagner Ribeiro..© Fernando
Pinto. Com Cláudio Gaya, Cláudio Tovar,
Ciro Barcellos, Wagner Ribeiro, Bayard Tonei-
li, Roberto Rodrigues, e Rogério de Poli.
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 33 (240-1135). De 4o o 6° e dom., às 21h30m,- 6° e
»áb„ às 21h30m e 24h. Ingressos 4o, 5o, e
dom., a Cr$ 300 e Cr$ 200, estudantes; Io
sessão de 6o e sáb., a Cr$ 300 e 2o sessão de
6o e sáb, a Cr$ 300 e Cr$ 200, estudantes.
Antes e durante o espetáculo, serviço de bar.
Até domingo.
DIVIRTA-SE COM BERTA LORAN — Apresen-
toção da atriz acompanhada dos bailarinos
Jean Paul e Oton Rocha Neto. Teatro da
Praia, Ruo Francisco Sá, 88 (267-7749). De 4a
a 6°, à» 21h30m, sáb., às 20h e 22h30m e
dom., às 20h, vesp. 5°, às 17h. Ingressos de
4o a 6o e dom., a Cr$ 350 e Cr$ 200,
estudantes e sáb., a Cr$ 350.
CAUBYI CAUBYI — Show com o cantor de 4o
a domingo, a partir das 24h. De 4° a
domingo, a partir das 22h, a casa está aberta
com música ao vivo para dançar, animada
por duas orquestras sob a regência do maes-
tro Cipó. Golden Room do Copacabana Pala-
ee, Av. Copacabana, 291 (telefones parareservas: 257-1818 e 256-8590). Couveitde
Cr$ 1.000, por pessoa. O traje é esporte. Até
dia 11.
PROJETO SEIS E MEIA— Show com Paulinho
da Viola e Monarco da Portela. Direção de
Albino Pinheiro. Teatro João Caetano, Pça
Tirodentes (221-0305). De 2o a 6o, às
18h30m. Ingressos a CrS 60. Último dia.

Com Maria Leopoldina, Claudia Kendall,
Guildó, Nórika e Desirré. Teatro Brigitte Blair,
Rua Miguel Lemos, 51. (521-2955). De 3o o
6o, às 21hl5m, sáb., às 20hl5m e 22hl5m e
dom., as i vh i om e 11 h 15m. ingressos ae f
a 5a e dom., a Cr$ 250 e 6a e sáb., a Cr$ 300.
ALL THAT GAY/MIMOSAS DEVEM CONTI-
NUAR— Direção de Brigitte Blair. Espetáculo
de travestis com Camily, Shirley Montenegro,
Edy Starr, Alex Mattos e outros. Teatro Serra-
dor, Rua Senador Dantas, 13 (220-5033). De
3a a sáb., às 21hl5m, dom., às 18h e 21 h.
Ingressos de 3o a 5°, a Cr$ 250 e Cr$ 150,
estudantes e 6o a dom, a Cr$ 250.
TEM COISA NA ABERTURA — Revista musi-cal de Colé e Álvaro Marzullo. Com Colé,César Montenegro, Iara Silva. Participação
especial de Nilza Magalhães e MoniqueLamarque. Teatro Cario* Gome», Pça. Tira-dentes (222-7581). De 3o a 5o e dom, às 21 h,6o e sáb, às 20h e 22h. Ingressos de 3o a 5o, oCr$ 300, Cr$ 200 e Cr$ 150 e de 6a a dom, aCr$ 400, Cr$ 300 e Cr$ 150. Até domingo.

com a orquestra comandada pelo baterista
Wilson das Neves. Sede do Flamengo, Morro
da Viúva (289-3122). Sextas-feiras, a partirdas 22h. Ingressos a Cr$ 250 (individual), •„
Ci$ 350 (lubul) ti Cií 130 (eJluiJuiiltKi).

a Cr$ 80, homem, (mulher não paga) mesas
a Cr$ 100.

de cortesia. Rua Cupertino Durão, 177 (294-2298). Couvert de Cr$ 500, na sexta e no
sábado.

Epitácio Pessoa, 1560 (267-0113 s 287-
3514). Sem couvert e sem consumação mi-

PARA DANÇAR
CLUBE DO SAMBA — Música para dançar

CARNAVAL DO BOLE BOLE — Show com o
conjunto Ritmo 7, a cantora Hilce de Paula e
as mulatos do Bole Bole. Aberta de 3o a dom,
a partir das 22h. Show, às 24h. Bierklause,
Rua Ronald de Carvalho, 55 (237-1521).Couvert Cr$ 400.
RIO'S — Aberto diariamente, com música de
fita, a partir das 20h30m. De 5° a sáb., a
partir das 22hm, música ao vivo, com orques-
tra e se revezando. Anexo piano-bar, cerve-
jaria e restaurante de cozinha francesa, aber-
to diariamente. Parque do Flamengo, em
frente ao Morro da Viúva (285-3848 e 285-
4698). Consumação mínima da boate Cr$
500, sem couvert.

GAFIEIRA TIRADENTES — Música ao vivo
para dançar às 5as, às 21 h, a Orquestra
Reverson, às 6°s. e sábs. a orquestra Gim-
Bossa e, aos dom. o saxofonista Paulo Moura.Pça. Tiradentes, 79/1" (232-1149). Ingressos

CARINHOSO — Bar e restaurante aberto,
diatlumuiile, u puilii dos 20h, com uiósicu üü
vivo com Ed Lincoln e sua orquestra e o
con|unto Carinhoso. Rua Vise. de Pirajá, 22
(287-0302 e 287-3579). Couvert de dom. a
5a, a Cr$ 250 e 6a e sáb. a Cr$ 350, sem
consumação mínima.

ELITE BAR DANCING GUANABARA—Aberto
todas as 6°s e sábs., das 23h, às 4h e dom.,
das 18h às 3h. Com animação dc conjunto de
Silvio Mongol. Rua Frei Caneca, 4 (232-3217). Ingressos a Cr$ 130, homem, Cr$ 20,mulher, e Cr$ 150, mesa.
NOITES CARIOCAS — Aberto 6a e sáb., a
partir das 22h, com música de fita com odiscotecário Dom Pepe. Morro da Urca, Av.
Pasteur, 520. Ingressos a CrS 300 e CrS 250
(estudantes); sábado a Cr$ 350 e Cr$ 300
(estudantes).
MIKONOS — Aberto di ariamente a partir de22b, para serviço de bar e restaurante, commúsica de fita. Depois das 2h, macarronada

nima.

PARA OUVIR

O TECLADO — Aberto de 2° a dom., das 21 h
às 4h. De 33 a sáb., música ao vivo a partirdas 22h, com o cantor Pery Ribeiro. Av.
Borges de Medeiros, 3207. Lagoa (266-1901). Couvert de 2o a 5o, a Cr$ 200, 6o e
sáb. a Cr$ 250., dom., sem couvert.
CLUBE 48 — De 3o a dom., música ao vivo.
Às 22h, a cantora Ana Mazzoti. Às 23h30m,
a cantora Helena de Lima e o conjunto de
Ronnie Mesquita. À lh, o compositor e violo-
nisto Lúcio Alves. Av. Gen. San Martin,
esquino de Rainha Gullhermina (294-2915).Couvert de 3° a 5a e dom., a Cr$ 300 e 6o e
sáb., Cr$ 400.

CHIKO'S BAR — Aberto diariamente a partirde meio-dia. Músico ao vivo às 20h, com o
pianista, cantor e compositor Johnny Alf e
seu conjunto. Participação de Cidinho Teixei-
ra (piano), e Maurício Ramos (baixo). Av.

revista
GAY GIRLS — Revista musical com Nelia
Paula, Veruska, Marlene Casanova, Claudia
Celeste e Eduardo Allende Teatro Alasca, Av.
Copacabana, 1241. De 3° a 5o, às 21 h30m.
6o às 22h, sáb, às 21 h e 23h e dom, às
19h30m e 21h30m. Ingressos de 3°, 5°, e
dom., a Cr$ 250 e Cr$ 200, estudantes, 6°., e
»áb., a Cr$ 300.
ESTA NOITE AS CALÇAS VOAM — Show de
travestis com texto de Geórgia Bengston.
Direção de Geórgia Bengston e Edson Farr.

. )

1=====

f
fMB -

O 
OUTRO espetáculo
que sai de cartaz neste
domingo é TV Croque-

te Canal Dzi no Café Concer-
to Rival. Mas é retirada tem-
porária porque o espetáculo

retorna dia 7, próxima quar-
ta-feira, no Teatro Ipanema.
Amplamente reformulado e,
esperamos, bem mais ade-
quado aos inegáveis talen-
tos de seus intérpretes.

BOM 
programa. Até do-

mingo ainda é possível
assistir ao espetáculo de

Simone no Canecão. Uma tem-
porada que se encerra com su-
cesso de público mesmo tendo
entrado no vasto noticiário po-
licial desta atribulada cidade.

Mas nem o assalto ofuscou o
brilho do show da cantora, pela
primeira vez convencendo co-
mo intérprete, e os excelentes
arranjos de Eduardo Souto Ne-
to para todo o respeitável re-
pertório do espetáculo.

CLUBE 21 Aberto dioriomente a poitii da»
18h. Músico ao vivo às 22h com apresento-
ção de Osmor Milito (piano), acomponhodo
de Nilson Marta (contrabaixo), Nivaldo Or-nellas (sax e flauta) e os cantores Bibo
Ribeiro, Luci Newell, revezando com o pianis-to Paulinho. Todas as 2°s feira», Noite de
Jazz. Rua Maria Angélica, 21 — Jardim
Botânico (286-8338): Sem couvert e consu-
moção minima. 6o e sáb., a CrS 400.
FOSSA PIANO BAR— Aberto de 3o a domin-
go, a partir das 21h, com música ao vivo,
com um conjunto e uma banda. A meia-
noite, show com a cantora Waleska e partici-
pação do cantor Mano Rodrigues, acompo-
nhados de conjunto. O ihow é escrito e
dirigido por José loureiro. Rua Ronald de
Carvalho, 55/A — Io andar. Couvert de Cr$
400.

COISAS NOSSAS —Show do grupo de choro
Com Casca e Tudo. Serviço de restaurante e
ti^a-gostos. 6o e sábados, às 22h30m. Estrada
de Jacarepaguá, 6473 (342-0377). Couvtri
de Cr$ 400.

ZEPPEUN TERRASSE BAR — Aberto de 3o a
domingo a par'ir das 19h com música ao
vivo. Anexo o restaurante Zur Katz de espe-
cialidade alemã e cozinha internacional.
Estrada do Vidigal, 471 (Io entrada à direita
depois do hotel Sheraton) 2^4-1549. Couvert
4° e dom, a Cr$ 100. 6° e sáb. a CrS 150.

TURÍSTICOS

OBA OBA—Show com Oswaldo Sargentelli,
as Mulatas Que Não Estão No Mapa, ritmis-
tas e cantores. Todos os sábados, a partir de
meio-dia, feijoada musical com a participa-
ção do Regional índio. Rua Vise. de Pirajá,
499 (239-2647 e 239-8049). De 2o a dom.,
às 22h30m. Consumação mínima de Cr$ 450
e couvert de CrS 700.

BALANCE 80 — Show com o sambista Luís
César e participação de mulatas e passistas.De 2a a sábado, a partir das 22h30m. A casa
está aberta diariamente para almoço e tem
música ao vivo para ouvir e dançar, a partirdas 19h. Solaris, Rua Humaitá, 110 (246-7858 e 286-9848). Couvert de Cr$ 600, por
pessoa.

BRAZILIAN FOLIES — Apresentação do Show
Século XX — Século de Ouro, com Lysia
Demora, Rosita Gonzalez, Victor Cantero,
Dina Flores, Getúlio Sardy, Clóvis Mariano,
Alberto Gino, o coral de Abelardo Maga-
Ihães, Dylson Fonseca Cholr, The Seven Mar-
velous Show Girls e 50 Black and White
National Rio Dancers. Figurinos de Arllndo
Rodrigues e Marco Aurélio. Coreografia de
Leda Luki. Cenários de Fernando Pamplona.
Arranjos musicais de Ivan Paulo. Hotel Nacio-
nal Rio, Av. Nlemeyer, sIn" (399-0100 R.69).
São Conrado. De 3o a 5o, e dom, às 22h, 6o e
sáb., às 21h30m e 0h30m. Couvert de Cr$
900.

BRASIL MARAVILHA — Show apresentado
por Ivon Cury, com o elenco liderado porRogério. Samhâo e Sinhà, Rua Constante
Ramos,. 140 (237-5368). De 3o a dom., às
,23h. Couvert de Cr$ 700, sem consumação
mínima. No térreo, restaurante de cozinha
brasileira, com apresentação dos Cantores de
Sinhá. O jantar completo custo Cr$ 700.

SAMBA, MULATAS E CARNAVAL—Show 6°
e sáb, com Sapoti da Mangueira e Tumba
Samba. Diuiiunlente, o partir da» 19h, com
música ao vivo para dançar com a cantora
Geisa Reis, Lorena Alves e o cantor Cy
Manifold. Rincão Gaúcho da Ti|uca, Rua
Marquês de Valença, 83 (264-6659). Show
4a e 5o, à» 22h30m, 6o, às 23h e sáb., às
23h30m. Couvert artístico de domingo a 4° a
CrS 100. 5a a CrS 250.6o a CrS 350 e sábado
a CrS 400.

Carnaval

ENSAIOS, RODAS E 

"SHOW" 

DE

MARTTNHO DA VILA

Diana Aragão

DEPOIS 

das festas de Na-
tal e Ano-Novo a cidade
ficará por conta dos en-
saios das escolas de
samba, programa obri-

gatório do calendário do verão ca-
rioca. A maioria das escolas ensaia
hoje e amanhã, exceto o Salgueiro
que tem ensaio somente no domin-
go. Quem não quiser se deslocar até
o subúrbio, sede de todas escolas,
pode ir nos ensaios da Beija-Flor,
amanhã no Posto Manequinho do
Mourisco e segunda feira no Morro
da Urca, no da Mangueira, domin-
go, no Clube Sírio e Libanês e no
ensaio da Portela, no Mourisco,
amanhã. A média do preço do in-
gresso é de Cr$ 100 para os homens
e entrada franca para as mulheres.
E a mais nova escola de samba do
Rio de Janeiro, Unidos do Arpoa-
dor, ensaia em frente ao Barril 1800,
a partir das llh da manhã de do-
mingo. * * *
Para quem gosta de samba, do bom
mesmo, um ótimo programa de fim
de semana é a roda de samba da
Mangueira — Rosas Pro Cartola —
promovida pelo Babaú da Man-
gueira, um dos fundadores da sua
Velha Guarda. Amanhã, das 20h às
33h, com entrada franca, pode-se
apreciar a reunião dos bambas co-
Mo Carlos Cacnaça, xangó, PadeK
rinho, Zagaia, Preto Rico, Nelson
Sargento e ainda Cleusa, filha de
Cartola, corihecedora de inúmeras
composições inéditas do mestre
Cartola. A mesa, para quatro pes-
soas, custa CrS 200 as reuniões são
realizadas no segundo andar do Pa-
lácio do Samba, no restaurante.

Ganhadoras da concorrência pa-
ra a decoração carnavalesca das
ruas do Centro da cidade como Av.
Rio Branco e Marquês de Sapucai,
as arquitetas Rosa Magalhães (ela
já foi figurinista da Portela) e Lícia
Lacerda usarão o tema Passa Passa
Gavião, Passarinho Passarão. As
autoras afirmam, na exposição do
projeto, que "... é na plumagem dos
nossos pássaros que os Índios brasi-
leiros sempre encontraram os mais
bizarros enfeites com que se fanta-
siam em suas festas. E foi por isso
mesmo que, querendo dar um to-
que nacionalista à sua indumentá-
ria de gala, o Imperador Pedro n
vestia opulento manto adornado
com a plumagem de papos de tuca-
no. Nesta época de defesa da ecolo-

. gia e de proteção à natureza, a
imaginação das autoras do projeto
preferiu voltar-se para os pássarosem liberdade, como os da cantiga
infantil que todos conhecem: Pas-
sa, passa, gavião..."

O disco de Martinho da Vila can-
tando os melhores sambas-enredos
por ele selecionados como Chico
Rei (Geraldo Babão-Djalma Sabiá-
Jarbas Soares), O Grande Presiden-
te (Padeirinho) e Ao Povo em For-
ma de Arte (Wilson Moreira-Nei Lo-
pes), um dos melhores lançamentos
deste ano, vira show a partir do dia
13 deste mês. Com o mesmo título
do LP, Samba-Enredo, o ótimo can- -
tor e compositor apresenta-se no
Teatro Carlos Gomes até o final de
fevereiro dirigido por Teresa Ara-
gão, com cenário de Elifas Andréa-
to. E em cada semana o cantor
receberá um compositor convidado
de escolas de samba. É espetáculo
do tipo imperdível.

GRUPO I—A
Unidos da Tijuca — Seu enredo,
dos carnavalescos Paulo César Car-
doso Pires, Laíla e Renato Lage, é O
que Dá pra Rir, Dá Pra Chorar que
tem ainda como subtítulo A Peleja
do Caboclo Mitavai contra o Mons-
tro Macobeba. Ela é a primeira es-
cola a desfilar no domingo de car-
naval e tem um dos mais belos
sambas deste carnaval, junto com o
da Portela e Imperatriz Leopoldi-
nense. Ela ensaia amanhã na qua-
dra da Tijuca, na Rua São Miguel,
430.
Unidos de Vila Isabel — Do Jardim
do Éden à Era de Aquarius é o seu
enredo contando a criação do mun-
do e chegando até os nossos dias.
Não é novo, mas se repetir o belo
desfile do ano passado terá chances
de uma reabilitação total. Ela en-
saia amanhã e hoje acontece a tra-
dicional roda de samba, Casa de
Bamba, reunindo seus composito-
res e convidados na quadra da Rua
Teodoro da Silva, no Campo do
América.
Mangueira — A vida e a obra do ex-
Presidente Juscelino Kubitschek
estão presentes no enredo De Nonô
a JK, em samba que não honra as
tradições da escola. A sua novidade
são as alegorias criadas pelo arqui-
teto Oscar Niemeyer. A escola en-
saia hoje e amanhã na sua quadra
da Rua Visconde de Niterói e do-
mingo. no Clube Sírio e Libanês, na
Rua Marquês de 01indã738rBota-
fogo.
Império Serrano — Ê outra quevem tentando a sua reabilitação no
chamado grupo das grandes esco-
Ias e para isso levará para o desfile
o samba-enredo Na Terra do Pau-
Brasil nem Tudo Caminha Viu,

mostrando as coisas e fatos quePero Vaz de Caminha não chegou a
conhecer. Ele não deve sentir a me-
nor falta e a escola ensaia somente
amanhã em sua quadra de Madu-
reira, na Rua Ministro Edgar Ro-
mero, vizinha da estação.

Beija-Flor —Comandada pelo óti-
mo carnavalesco Joãozinho Trinta
é hoje a escola que mais ensaia no
Rio de Janeiro. Seu samba-enredo é
o Carnaval do Brasil: a Oitava das
Sete Maravilhas do Mundo e certa-
mente o desfile contará com o mag-
nífico visual, marca registrada da
escola. Seu samba é fraco e é en-
saiado amanhã na sede de Nilópo-
lis, na Pracinha Wallace Paes Le-
me, perto das Casas Sendas. Para ò
pessoal da Zona Sul há o ensaio do
Posto Manequinho, também ama-
nhá, e na segunda-feira, ela sobe o
Morro da Urca com direito à roda
de samba e um show com passistas,ritmistas e mulatas, além dos des-
taques e ala das baianas comanda-
das por Dona Iolanda. Os ingressos,
tipo preço turista, custam Cr$ 350
(homens) e Cr$ 250 (mulheres).
Portela — Seu carnavalesco Viriato
Ferreira que trabalhou com Joãozi-
nho Trinta no Salgueiro e na Beija-
Flor criou o enredo Das Maravilhas
do Mar Fez-se o Esplendor de uma
Noite, que tem como ponto alto a
apologia do carnaval. Seu samba é
um dos melhores e a escola, depois
de dois belos carnavais, pode ser
apontada;, tranqüilamente, como a
grande favorita do carnaval deste
ano. Até mesmo nos ensaios sente-
se toda a empolgação de uma esco-
la que está bem pois é um dos mais
concorridos. Ela ensaia hoje e ama-
nhã no Portelão, na Rua Arruda
Câmara, 81, ensaiando ainda ama-

nhã, na Zona Sul, na quadra do
Botafogo, no Mourisco.
Salgueiro — A tradicional escola
tijucana não anda muito bem e
parece, pelo fraco movimento dos
seus ensaios, que o entusiasmo não
anda essas coisas. Seu enredo é
bom — Rio de Janeiro — e é ensaia-
do apenas no domingo na quadrado Clube Confiança, na Rua Silva
Teles, 104. \
União da Ilha — Depois de mudar
várias vezes de enredo, fixou-se, fi-
nalmente, em 1910 — Burro na Ca-
beça, retratando esta década no
Rio de Janeiro. Burro na Cabeça
não tem nada a ver com o jogo do
bicho, tratando-se apenas de uma
gíria usada naquela época. Ela en-
saia amanhã na quadra do Esporte
Clube Cocotá, na Ilha do Gover-
nador.
Imperatriz Leopoldinense — Virá
com força total apresentando enre-
do de Ar lindo Rodrigues, Lá, Lá, Lá
de Lamartine Babo, cantando a
vida e a obra do ótimo compositor.
Seus ensaios também são concorri-
dos e acontecem na quadra de Ra-
mos, na Rua Professor Lacè, 235.
Padre Miguel — Mesmo sem Mestre
André no comando da sua bateria,
a escola deverá vir bem exibindo-se
com o enredo Abram Alas pra Fo-
lia, Ai Vem a Mocidade mostrando
o carnaval do Zé Pereira, blocos de
sujo, o corso e as grandes socieda-
ãesTErisãia amanhã na quadra da
Rua Coronel Tamarindo, 38.
União de Jacarepaguá — Tem co-
mo enredo Mauricéia em Noite de
Festa ensaiado amanhã na quadrada Rua Cândido Benicio, em Jaca-
repaguá.

Acadêmicos de Santa Cruz — Os
mistérios e as lendas da Amazônia
são os temas do seu samba-enredo
ensaiado amanhã na quadra da
Rua do Império.
Caprichosos de Pilares — Seu enre-
do é Amor, Sublime Amor mos-
trando os amores célebres como o
de Lampião e Maria Bonita e é
ensaiado na quadra da Rua dos
Faleiros, vizinha do Viaduto, em
Pilares.

Unidos do Cabuçu — Tem também
um bom enredo histórico — De
Daomé a Sáo Luiz, a Pureza da
Mina Jejé — contando o desenvol-
vimento dos cultos religiosos afri-
canos no Brasil. Ela ensaia na qua-dra da Rua Dona Francisca, no
Lins de Vasconcelos, vizinha daRua Araújo Leitão.

Arranco — Seu enredo Ou Isto ou
Aquilo, baseado em poema dé Ceei-
lia Meireles, é ensaiado na quadrado Engenho de Dentro, na Rua
Adolfo Bergamini, 196.

Império da Tijuca — A escola con-
tinua sem quadra própria, usando a
do Salgueiro, no Clube Confiança,
na Rua Silva Teles, 104. Seu enredo
é Cataratas do Iguaçu, Lenda de
Tarobá e Naipi.
Arrastão dc Cascadura — Rudá,
Deus do Amor é o seu enredo en-
saiado na Rua Maria Passos, pertoda Praça de Cascadura;
Unidos de Bangu — Ela também
contará a história do carnaval no
enredo É Hoje, a História do Car-
naval, ensaiado na quadra da Av.
Conêgo Vasconcelos, a principal do
bairro.
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Televisão
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Os filmes de hoje

¦m NTREVISTADO há
alguns anos, Pierre
Granier-Defèrre de-
clarou: "Não procu-
ro estar na moda. O

cinema acrobático, de travei-
lings e zooms, não é minha es-
pecialidade. O desempenhos
dos atores sob minhas ordens".

Um dos diretores comerciais
mais bem-sucedidos da Franca,
Granier-Defèrre ganhou desta-
que em 1970 quando os astros
de seu filme, O Gato, Jean
Gabin (que dirigira um ano an-
tes em La Horse) e Simone Sig-
noret (que voltaria a orientar
no ano seguinte em A Viúva)
foram considerados os melho-
res intérpretes no Festival de
Berlim.

Em A Cela, o realizador jun-
ta o casmurro Lino Ventura e a
sueca Ingrid Thulin para con-
tar a história de um casal di-
vorciado que se reúne sob um
pretexto quando a realidade é
outra. A sensação de isolamen-
to no porão faz lembrar às ve-
zes o excelente filme japonês A
Mulher de Areia e no duelo in-
terpretativo, ponto forte do di-
retor, a estrela de O Silêncio
mostra o que aprendeu com
Ingmar Bergman. Nunca exibi-
do comercialmente no Brasil,
La Cage não chega a entusias-
mar, mas demonstra a habíli-
dade do diretor em manter o
interesse por um relato com
apenas dois personagens em
cena. (HUGO GOMEZ)

O ARQUEIRO MISTERIOSO
TV Globo — 14h30m

(The Son of Robin Hood) —
Produção norte-americana de
1959, dirigida por George Sher-
man. Elenco: David Hedison,
June Laverick, David Farrar,
Marius Goring, George Coulou-
ris. Colorido.

Os ex-companheiros de Ro-
bin Hood se surpreendem
quando chega à floresta de
Sherwood, para liderá-los na
luta contra um tirano, a filha
(Laverick) do defensor dos
oprimidos, que eles julgavam
ser um rapaz. Inédito na TV

QUANDO OS BRAVOS SE
ENCONTRAM

TV Studios — 21h
(Valdez is Coming) — Produção
norte-americana de 1970, dirigi-
da por Edwing Sherin. Elenco:
Burt Lancaster, Susan Clark,

Frank Silvera. Colorido.
Cansado de uma série de

atentados e humilhações, paca-
to xerife (Lancaster) de vilare-
jo entre o México e o Arizona
volta a empunhar uma arma

para defender sua vida e a de
seus amigos. Inédito na TV.

O MESTRE DA MORTE
TV Bandeirantes — 21hl5m

(The Death Master) — Produ-
ção norte-americana de 1972,
dirigida por Ray Danton. Elen-
co: Robert Quarry, Bill Ewing,
Brenda Dickson, John Sell,
Freda T. Vanderpool, Tari Ta-
bakin. Colorido.

Para escravizar os membros
de uma comunidade hippie que
vive em floresta próximo ao
litoral californiano, vampiro
(Quarry) se faz passar por guru
para melhor se infiltrar no gru-
po. Inédito na TV.

OS DOBERMAN ATACAM
v TV Globo — 23h20m

(Trapped) -4' Produção norte-
americana dè 1973, dirigida por
Frank DeFelitta,' Elenco:, Ja-
mes Brolin, Susan Clark, Èarl
Holliman, Robert Hooks, Ivy-
Jones, Bob Hastings, Tammy
Harrington. Colorido
?? Depois de se despedir da
mulher e da filha, proprietário
de loja (Brolin) é assaltado e
deixado inconsciente. Ao acor-
dar, vê-se num local desconhe-
cido, trancado e vigiado por
cães especialmente treinados
para matar. Feito para a TV.

A CELA
TV Bandeirantes — 0h40m

(La Cage) — Produção francesa
de 1975, dirigida por Pierre Gra-
nier-Defèrre. Elenco: Lino Ven-
tura, Ingrid Thulin, William Sa-
batier, Dominique Zardi. Colo-
rido
?? Chamado pela mulher
(Thulin) de quem está divor-
ciado e não vê há dois anos —
que lhe acena com a proposta
de compra da casa de campo
onde vive sozinha, promotor
(Ventura) vai visitá-la. Ao en-
trar na sala, cai num porão
bem instalado e é submetido a
um interrogatório.

NA SENDA DO CRIME
TV Globo — lh20m

Produção brasileira de 1954, di-
rigida por Flaminio Bollini.
Elenco: Miro Cerni, Cleide Yá-
conis, Marli Buéno, Sílvia Fer-
nanda, Renato Consorte, Nel-
son Camargo, Giuseppe Guer-
reiro. Preto e branco.
? Bancário (Cerni), sobrinho

um banqueiro, não se con-
forma com a vida modesta que
leva e se liga a assaltantes na
esperança de ganhar dinheiro
fácil e poder largar o emprego.
Mas, a realidade é diferente
dos sonhos.

%r "v" •'*.

Manhã
@1 —Jornal Nacional.

55 0 —Um Homem Muito Es-

Burt Lancaster em "Quando os Bravos se Encontram"
(canal 11, 21h)

Os de amanhã

PRODUÇÃO 
inédita reconstituiu-

do a bem-sucedida operação-
resgate dos passageiros de um

avião da Air Françe desviado por se-
qüestradores para o aeroporto de Ugan-
da, em 1976, Vitória em Entebbe è, no
fundo, um filme de aventuras. A Warner
conseguiu vencer a'Fox na disputa e
estrear primeiro esse fantástico reide
israelense.

Racismo e preconceito na Inglaterra
vitoriana são os temas básicos de Raízes
Que Não Morrem, produção da TV brita-
nica igualmente inédita com atores des-
conhecidos.

Baseado em peça de Tennessee V,'il-
liams, Doce Pássaro de Juventude conta
o romance tempestuoso de uma estrela
de cinema decadente e um gigoló inte-
ressado em abrir caminho em Holly-
wood às suas custas. O desempenho de
Geraldine Page, apesar dos vícios tea-
trais, é uma garantia de qualidade.A vida de uma negra centenária, queconheceu a escravidão, a liberdade e

ainda conseguiu assistir ás lutai pelosdireitos dos negros na América sáo as
fundações de Memórias de Jane Pitt-man, com Çicely Tyson num tour deforce justamente premiado. (H.G.i.
21hl5m — Canal 4 — Vitória em Enteb-be (Victory at Entebbe). Americano (76).de Marvin Chomsky. com Helmut Ber-
ger. Theodore Bikel, Linda Blair. (Cor)23hl5m — Canal 4 — Raízes Que NàoMorrem (The Sailor's Return). Británi-co, (78) de Jack Gold, com Tom Bell,Shope Shodeinde, Mick Ford. (Cor)
OhOpm — Canal 7 — Obsessão (The GreatNiagara). Americano (74) de William Ha-le, com Richard Boone. Michael Sacks,Randy Quaid. (Cor)
lhl5m — Canal 4 — Doce Pássaro daJuventude (Sweet Bird of Youth). Ame-ricano (61) de Richard Brooks, com Ge-raldine Page. Paul Newman. (Cori
2h05m — Canal 7 — Memória de JanePittman (The Autobiographjí' of MissJane Pittman). Americano (74) de JohnKorty, com Cecily Tyson. (Cor)

7.15 2] —Teleeurso 2o Grau.
30 E] —TVE. Ginástico com Yo-

ro Voz.
45 mj — Ginástica. Com Yôro

Voz.

8.15 [4] —Teleeurso 2o Grau.
O — Cozinhando com Arte.

30 5] —Sítio do Pica-Pau-Ama-
relo. Hoje: A Rainha
das Abelhas. Reprise!

O — Papa-Léguas. De-
senho.

40 [7] — O Despertar da Fé.

9.00 0 — TV Mulher.
IO — Boio. Humorístico.

10 [7] —O Poder da Fé.
30 [7] — Mary Tyler Moore. Se-

riado.
O — Os Caçadores de Fan-

tasmas. Desenho.

10.00 [T] — Emergência .' Seriado.
IO — Super Robin Hood. De- ,

senho.
30 O —Smokey, o Guarda Le-

gal. Desenho.

11.00 [7] —Cara a Cara. Reprise
da novela.

10 — A Turma do Pica-Pau.
Desenho.

30 O — Popeye. Desenho.
55 [7] — Discomania. Com M.

Lima.

pecial. Nomeie, de Ru-
bens Ewald Filho. Dire-
ção de Atilio Riccó e
Antônio Abujamra.
Com Rubens de Falco,
Bruno Lombardi e Isa-
bel Ribeiro.

8.00 [2] — A Conquista. Novela
didática.

10 — Sessão Bangue-Ban-
gue. Os Novatos. Se-
riado.

10 @] —Coração Alado. Novela
de Janete Clair. Dire-
ção de Roberto Taipa e
Paulo Ubiratan. Com
Tarcísio Meira, Walmor
Chagas, Débora Duarte
e Tetê Medi na.

45 21 —Teleeurso 2a Grau.
S — Jornal Bandeirantes.

9.00 2]

o

05 S
10 ei

15 m

TV Ano 30. Hoje: Os
Bastidores da TV Tam-
bém Têm Suas Histó-
rias Engraçadas.
Sessão das Nove Pre-
miada Filme: Quando
os Bravos se Ençon-
tram.

Mundialito ao Vivo.
• Os Amores de Castro

Alves.
Sexta no Cinema. Fil-
me. O Mestre da
Morte.

Tarde

10.00 gf —
io a -

45 m -

1980. Jornalístico.
Carga Pesada. Hoje: O
Anjo da Morte.
Retrospectiva Jornalfs-
tica Internacional.

Os de domingo

PRODUZIDO 
pela Solar Produc-

tions. de Steve McQueen, As 24
Horas de Le Mans era um velhosonho do ator, grande admirador do

esporte e da velocidade. Depois de qua-trq anos arquivado e da troca do diretor— originalmente John Sturgcs — LeMans foi filmado in loco, mas as princi•
pais rp?ws dn cnrridn foram inseridas,
aproveitadas de documentários.

Ao contrário de Sweet Bird of Youth,
exibido ontem, Geraldine Page tem me-
nos oportunidade em Coração Querido.comédia dramática com elenco eficiente,
mas dirigida sem inspiração por Delbert
Mann. A atriz sofre forte concorrência

de Angela Lansbury, cujo papel lhe dámais chances de brilhar.
Para o público infanto-juvenil, O Ho-mem de Button Willow, desenho anima-

do. poderá ter algum interesse. IH.G.)
15h — Canal 4 — O Homem de ButtonWillow (The Man from Button Willow).
Americano (65) de David Detiege. Dese-nhn (Cnri
22h30m — Canal 4—24 Horas de LeMans (Le Mans). Americano (71) de LeeH. Katzin, com Steve McQueen, ElgaAndersen, Ronald Leigh-Hunt. (Cor)0h30m — Canal 4 — Coração Querido(Dear Heart). Americano (64) de DelbertMann. com Glenn Ford. Geraldine Page.

, Michael Anderson Jr. (Cor).

W.OO [O — Bozo. Humorístico.
25 U] — Bandeirantes Esporte.
30 [4] —Globo Cor Especial. O

Homem Elástico.
[O — Maguila, o Gorila —

Desenho.
40 [7] — Primeira Edição.

1.00 [4] — Globo Esporte.
[T] — Programa Edna Sava-

get. Variedades.
10 — Elo Perdido. Seriado de

aventura.
15 [5 —Hoje. Noticiário.
30 |0 — Johnny Quest. De-

senho.
45 j4] —Vale a Pena Ver de

Novo. A Sucessora.

2.00 [O — O Povo na TV. Varie-
dades.

m —Aqui e Agora. Varie-
dades.

30 Í4T Sessão da Taide. Huje:
O Arqueiro Misterioso.

11.00 10 —Sala Especial.
10 [4] —Jornal da Globo.
15 [7] —Atenção.
20 [4] — Sessão Dupla — Fil-

mes. Os Doberman
Atacam e Na Sendo do
Crime.

[7] — Mundialito 80. Com-
pacto de Argentina x
Alemanha.

40 [7] — Police Woman.

Madrugada

0.00 [2] — Especial. Os Melhores
momentos do progra-
ma Decisão Pública.

[O —Jornal da Noite.
40 [7] — Cinema na Madruga-

da. Filme: A Cela.

Novelas
Resumos das novelas apresentadas nas emissoras do Riò

As Três Marias — TV Globo,
18h — Jandira se veste melhor
que o de costume e se dirige à
empresa em que Guta trabalha
para tentar conseguir um em-
prego. Jonas a contrata como
intérprete e autoriza a comprar
roupas nas lojas mais elegantes
em nome da firma. Maria José e
Guta continuam sendo hostis
uma com a outra. Aluízio tenta
apaziguar Cézar que continua
sem se alimentar e se mantém
trancado no quarto. Alzira che-
ga ao restaurante em que Guta
e Raul jantam.
Plumas e Paetês — TV Globo,
19h — O acompanhante de Luí-
za reconhece Marcela, que che-
ga ao mesmo restaurante com
Edgard. Caio diz ter pensado
que a moça seria uma go go girl
chamada Rosely que ele conhe-
ceu na boate Boca do Túnel em
Belo Horizonte. Luíza anota tu-

do. Renato fica sério quando
Amanda fala sobre Marcela di-
zendo que ela amou um tal de
Paulo ém Minas. Em conflito,
Renato fica rondando o telefo-
ne mas desiste de telefonar pa-
ra confirmar se Marcela é a
mesma que ele conheceu. Luíza
reserva passagem para Minas
para o dia seguinte.
Coração Alado — Gabriel não
convence Roberta a voltar para
ele. Bartira não tem coragem
para dizer à Maria que irá mo-
rar com os pais de Carlito.
Leandro, disposto a separar Ju-
ca e Vivian, procura Luzia e a
convence a interferir no caso.
Strauss acata a sugestão de Da-
núbia e faz Elza preparar uma
recepção, para tentar ser admi-
tida no clube de Crystal. O vi-
gia do hotel procura por Ka-
rany.

Cara a Cara — TV Bandeiran-
tes, llh — Zé Roberto surpreen-
de-se com a decisão de Reginj-
nha. Esta explica-lhe as condi-
ções em que se casou com To-
nho e lhe impõe suas exigências
para se casar: morar com Juli-
nho e Tia Milú, para protegê-
los. Tonho vai à casa de Taty
entregar-lhe o carro que ela lhe
emprestara. Natércia conversa
com os dois, que depois saem
para passear. Tarquinio con-
versa com Johnny, procurando
saber mais sobre a vida de In-
grid. Zé Roberto e Regininha,
depois de jantarem, vão à dis-
coteca. Tarquinio sai para jan-
tar com Ingrid, Fran segue-os e
fica furioso ao vê-los juntos. To-
nho recebe Regininha e Zé Ro-
berto na discoteca.
Um Homem Muito Especial —
TV Bandeirantes, 19h55m —

Nenê sai do Cassino, Déti a
puxa para trás de um arbusto.
Fernando, que vinha chegando,
vê a cena. Ataca Déti, consegue
dominá-lo e salva a moça. em-
bora os dois saiam feridos no
braço. Fernando e Nené alge-
mam Déti e o escondem no fun-
do do cassino. Nené vai para
casa e fica à espera de Luiz com
um revólver. Quando ele chega
ela conta-lhe que tem um negó-
cio a propor. Padre Albino con-
fessa a D Cardoso que, para
ajudar Marta, infringira o códi-
go da Igreja. D Cardoso o per-
doa e diz-lhe que agora preci-
sam impedir D Araújo e os ou-
tros padres de fazerem o mes-
mo. Bóris consegue conquistar
e possuir Alcina. Berenice diz
para Drácula que o ama. Fala o
mesmo a Rafael e isto lhe dói.
muito.

4.30 [5] — Ginástica. Com Yara
Vaz.

GG — Em Busca da Felicida-
de (última parte).

5.00 [5] — Teleeurso 2o Grau.
B — Show das Cinco. Po-

peye, Pernalonga, Tom
e Jerry.

20 [2] —Turma do Lambe Iam-
be. Com Daniel
Azulay.

25 2] — Globinho.
30 21 — Sítio do Pica-Pau-

Amarelo. Hoje: A Rai-
nha das Abelhas.

55 [7] — Atenção. Jornalístico.

Noite

m

CASTRO ALVES, O MELHOR

S Amores de Castro Al-
ves é a mais importan-

¦ m te atração de hoje. Es-
peramos que o autor
deste especial, Doe

Comparato, tenha-se lembrado
também que o baiano além de na-
morador era poeta. A direção do
programa, Rede Globo 21 horas, é
de Fábio Sabag, sempre uma ga-
rantia de bonitas imagens, com To-
ny Ramos no papel principal. Pare-
ce-me com pouca força para o per-
sonagem. E mais Dina Sfat, Sérgio
Brito, Angela Leal, Stenio Garcia,
Ney Santana e dezenas de outros.
No mesmo horário, a TV Educativa
continua com seu TV Anos 30. Com
o capítulo Os Bastidores da TV
Também Tem suas Histórias En-
graçadas. Ê muita especialização.
Às 22hl0, Rede Globo, a última
aventura de Carga Pesada. Com o
significativo titulo de "O Anjo da

Morte". História e direção deAlber-
to Salvá com Clarice Piovesan,
Bernardo Maurício, Oswaldo Lou-
reiro e outros no elenco convidado.
Parece-me uma reapresentação. O
seriado nunca foi bom mas podeaté deixar saudades porque no pró-
ximo ano teremos Obrigado Dou-
tor, revivendo o velho titulo de Pau-
lo Roberto, e, cruzes, algo batizado
como Edu Homem. Às 22h45m, a
Educativa continua a relembrar
quando todos os outros já para-
ram. Às 23h20m nào satisfeita com
a quase dedicação exclusiva da
televisão ao futebol nestes dias, a
Bandeirantes mostra o compacto
de Argentina e Alemanha realizado
no dia anterior. E vai repetir este
feito durante todo o Mundialito. In-
digestão.

Às cinco da tarde de sábado ela
continua com a transmissão direta
de Itália e Uruguai. A Rede Globo

* •*>
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Ibrahim Sued no '"Canal

Livre"

faz Quem é Quem antes e Bate Bola,
mesa-redonda, depois. A ariálise no
futebol ninguém acha demais.

No domingo, o Programa Silvio
Santos, TVS, anuncia distribuição
de seu troféu Imprensa. Que vai ser
muito prejudicado pela transmis-
sào direta da estréia do Brasil, con-
tra a Argentina, no Mundialito. Até
agora ninguém sabe ao certo se vai
ser ás três da tarde ou seis da noite.
Certo mesmo é a Educativa come-
çar a agitar o carnaval a partir das
sete da noite. Mostrando seus pré-
eventos ou como diria Vagalume, o
animador da festa nas págijias an-
tigas do JORNAL DO BRASIL, os
prodomos da folia. Às dez da noite
outro acontecimento que dizem ter
sido muito engraçado. A entrevista
de Ibrahim Sued no Canal Livre
tendo entre os perguntadores José
Carlos Oliveira e Joáozinho Trinta.
(M. H. D.)

6.00 2] — As Três Marias. Novela
de Wilson Rocha. Dire-
ção de Herval Rossano.
Com Glória Pires, Na-
dia Lippi e Maitè
Proença.

• O Meu Pé de Laranja-
Lima. Novela de Ivani
Ribeiro. Direção de An-
tonino Seabra e Edson
Braga. Com Alexandre
Raymundo, Dionisio
Azevedo e Baby Gar-
roux.
Era Uma Vez. Hoje: O
Caçador de Lobiso-
mem, de Joel Rufino
dos San'os.
Sítio do Pica-Pau-Ama-
relo. A Máscara do Fu-
turo.
Daniel Boone. Seriado.
Jornal das Sete.
Atenção. Noticiário.
Dulcinéia Vai à Guer-

ra. Novela de Sérgio
Jockyman. Direção de
Henrique Martins. Com
Dercy Gonçalves, Paulo
Gonçalves e Renata
Fronzi.

20 ü]

45 2]

45 O
50 [£J

0
55 a

7.00 21 —Plumas e Paetês. No-
vela de Cassiono Ga-
bus Mendes. Direção
de Jardel Mello. Com
Ary Fontoura, Elizabeth
Sovalla e José Lewgoy.

20 [2] — João da Silva. Novela
didática.
O Pica-Pau. Desenho.
Atenção Noticiário.

45 O
só m

Rádio Jornal

do Brasil

AM

940KHz

9h05m — Debate. Apresentação de
Eliakim Araújo, Participação de An-
dré Luiz Azevedo e apoio do Departa-
mento de Radiojornalismo.

FM Estéreo

99,7MHz

HOJE

20h — Abertura da ópera Eu-
ryanthe, de Wetaer (Bernstein —
9:00); Cinco Poemas de Mathilde
Wesendonk, de Wagner (Jessye
Norman — 23:361; O Galo de
Ouro — Suite, de Rimsky-
Korsakoff (Ormandy — 23:55);
Concertos em Dó Maior, para
Bandolim, Cordas e Continuo, e
em Sol Maior, para Oois Bando-
Uns, Cordas e Continuo, de Vi-'
valdi (Takashi e Silvia Ochi com
a Orquestra Paul Kuentz —
19:07); Sinfonia n° 95, em Dó
Menor, de Haydn (Dorati —
21:30); Variações, Interlúdio e
Finale, sobre um tema de Ra-
meau, de Paul Dukas (Yvonne
Lefébure — 16:40); Concerto n".4,
em Ré Menor, para Violino e
Orquestra, de Paganini (Gru-
miaux — 28:00); Partita n° 5, em
Sol Maior, de Bach (cravista
Stanislav Heller— 13:35); Sinfo-
nia Concertante, em Sol Maior,
para Duas Flautas e Orquestra,
de Cimarosa (Rampal e Clemen-
tine Scimone — 16:55).

AMANHÀ

20h — Psalmus Hungaricus,
Op. 13, de Kodaly (Lajos Kosma,
Coros de Festival de Brighton,
Sinfônica de Londres e Istvan
Kertesz — 22:45); Concerto em
Do Maior, pára Oboé, Cordas •
Continuo, P. 41, de Vivaldi (Hol-
liger e I Musici — 14:47); Notur-
nos n°.s 16 a 21, de OhopiniArrau
— 32:10); La Périchole, de Offen-
bach (Regine Crespin, Vanzo,
Bastin, Filarmônica de Stras-
bourg e Alain Lombard —
lh42:38).

h
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A próxima semana

CINEMA!

METAFORA COM

DUAS PERNAS

Rogério Bitarelli

¦ M lançamento pro-
I ¦ missor na primeira

I semana de 1981: Jo-
nas que Teíá 25
Anos no Ano

2000/Jonas qui Aura Vingt-
Cinq Ans en L'An 2000, de
Alain Tanner. Maio de 1968 e
contracultura gostas em
questão.
- O diretor explica as suas in-
tenções: "Se eu disser que Jo-
nas é uma comédia, será um
pouco por provocação e tam-
bém porque certas situações

-são levadas em forma de comé-
dia ao nível do texto. Mas Jonas
poderia ser também um filme
realista, romântico, político ou
uma tragédia leve. Poderia ser
também um filme de ficção
científica para as pessoas que
não o compreendessem. Os per-
sonagens não são verdadeira-
mente personagens, são metá-
foras com duas pernas. Não se
trata de um filme vinculado a
uma realidade, tampouco natu-
ralista ou realista — mas de um
trabalho muito mais ao nível do
alegórico: oito personagens, oi-
to anos depois de maio de 1968
e o que aconteceu em suas men-
tes durante estes oito anos"..
Com roteiro e diálogos de John
Berger e Alain Tanner, este fil-
me suíço de 1976 apresenta no
elenco'Jean-Luc Bideau, My-
riam Boyer, Myriam Mezieré,
Rufus, Roger Jendly, Jacques
Denis, Miou-Miou, Raymond
Bussières e o menino Jonas.
Produção francesa de 1976. Se-
gunda-feirá: Bruni Ipanema.

Outros lançamentos: Elvis
Não Morreu/Elvis the Movie,
de John Carpenter. Não se trata
de documentário sobre o famo-
so cantor e compositor de rock
dos anos 50, morto em 1977,
mas de ficção baseado em fatos
reais desde a época em que

i-eo-

sical, e Larry Geller, cabeleirei-
ro particular, ambos conj parti-
cipação no filme. Kurt Russel, o
ator que interpreta Elvis, fez
sua estréia no cinema com um
pequeno papel em um filme que
tinha à frente do elenco o pró-
prio Elvis: Aconteceu no Final
do Mundo/ It's Happened at the
World's Fair. Isto foi em 1963,
quando Kurt tinha 11 anos.
Também no elenco: Shelley
Winters, Bing Russel, Robert
Gray, Season Hubley, Pat Hin-
gle, Melody Anderson, Ed Be-
gle, James Canning, Charles
Cyphers, Peter Hobbs, Les Lan-
non e Elliot Street. Segundo:
Studio Catete, Studio Copaca-
bana, Cinema III, Àrt Méier,
Lagoa Drive-in, Jacarepaguá
Auto-Cine, Casablanca e Santa
Rosa (Caixas).

O Trem na Neve/ Vlak u
Snijegu, de Mate Relja, tam-
bém autor do roteiro, é produ-
ção iugoslava dedicada ao pú-
blico infanto-juvenil. Trata-se
do segundo longa-metragem de
Relja, diretor originário de fil-
mes curtos infantis. Num pe-
queno vilarejo sérvio, as crian-
ças organizam uma cooperati-
va de trabalho artesanal, sob a
orientação do professor local.
Numa viagefm de recreio a Bel-
grado, o professor adoece e as
crianças são obrigadas a regres-
sar de trem à aldeia, desacom-
panhadas. Quando o trem blo-
queia o trem nas montanhas, a
experiência da cooperativa se
revela útil e reveladora. Elenco:
Eduard Perocezic, Ratko Dul-
jan e Antun Malis. Produção de
1976. Segunda-feira: Ricamar.

Barracuda, de Harry Ker-
win, tem história ambientada
numa pequena cidade costeira
da Flórida, onde peixes amea-
çam banhistas por terem sofri-
do processo de mutação bioló-
gica por causa da poluição pro-
vocada por produtos químicos
de uma fáhrioa Elenco

Jonas, de Alain Tanner, narra a
trajetória de oito personagens

originários do movimento estudantil
de maio de 1968

TEATRO I SHOW]

PARTIDA

A FRIO

Marisa Gata Mansa e Jamelão
na Sala Sidney Miller,
a partir de terça-feira,

por duas semanas

CROQUETE

OU FOLIAS?

Yan Michalski

mo presente de Natal, com 10
anos de idade, até o desfecho de
sua carreira. Segundo o mate-
rial de divulgação, "Elvis não é
uma típica dramatização ro-
mântica sobre a vida de um
artista famoso". O que levou o
produtor Anthony Lawrence e
o diretor John' Carpenter a uma
busca nos arquivos da MGM,
coleções particulares, fãs-
clubes, e outras diversas fontes.
Basearam-se também nos de-
poimentos das pessoas mais
prtjximas do cantor, destacan-
do-se dois antigos componen-
tes do seu grupo: Charlie Hod-
ge, integrante do conjunto mu-

David Crawford (co-produtor e
co-roteirista juntamente com o
diretor), Jason Evers, Roberta
Leighton, Cliff Emmich e Bo
Svenson, entre outros. Segun-
da-feira: Rex.

Uma reapresentação impor-
tante a partir de segunda-feira,
apenas em duas sessões notur-
nas, no Ricamar: A Nós a Liber-
dade/ A Nous la Liberté, clássi-
co de 1931 dirigido por René
Clair. As semelhanças com
Tempos Modernos são muitas e
o próprio Chaplin reconheceu
ter-se inspirado neste filme,
realizado cinco anos antes' do
seu.

inicio de janeiro ãin-
m m da carrega as conse-
I I qüências da virtual

parada que inter-
rompeu, ou pelo me-

nos fez ralentar considerável-
mente, quase todas as ativida-
des produtivas nos 10 últimos
dias de 1980 e nos cinco primei-
ros de 1981. As poucas produ-
ções na reta final dos ensaios
parecem ter atrasado os seus
cronogramas, e os serviços de
divulgação dos grupos e das
companhias parecem ter tirado
uma boas férias,

umicos ...
wqyr>n E assim aue o umco lança-

A outra estréia da semana é
apenas uma mudança de local:
a revista O Último dos Nukupy-
rus, que encerra domingo a sua
pioneira temporada no Cine
Show Madureira (pioneira no
sentido de ter sido este o pri-
meiro espetáculo teatral a ter
escolhido aquela sala para fazer
o seu lançamento original)
transfere-se, a partir de quarta-
feira, para o Teatro Rival. Como
o espetáculo estreou em Madu-
reira algo inseguro, e foi sofren-
do cortes e modificações no de-
correr da temporada, pode-se
supor que iniciará a sua nova
etapa, agora no Centro, consi-
deravelmente mais bem aca-
bado.

Maria Helena Dutra

DEPOIS 

do feliz ano
novo geral, outros
tempos, mas shows.
O ditoso 1981 se ini-
cia com algumas

atrações. Ainda não muitas por-
que ninguém é de ferro mas
shows que muito prometem.
Afinal ninguém pode começar
de novo sem otimismos. Mas
não é necessário forçar boas
vontades para acreditar que a
série Seis e Meia do Teatro João
Caetano vai continuar muito
bem. De segunda a sexta por lá
estarão se apresentando João

louquecida urbanização. Às seis
e meia, para ficar duas sema-
nas, estréia na Funarté espetá-
culo reunindo Marisa Gata
Mansa e Jamelão. Ambos exce-
lentes intérpretes também de
sambas-canções. Mais tarde,
21h30m, outra inauguração. O
conjunto MPB-4 auxiliado pela
dupla Kleiton e Kledir iniciam
temporada de 30 dias no Teatro
Teresa Raquel. O espetáculo es-
treou ano passado no Teatro
Ipanema com elogios gerais.

De quarta até dia 18, o Dzi
Croquete no Teatro Ipanema.
Sempre às 21h30m e anuncian-
do visitas importantes
Eduardo Dusek e Ney Mato-

mento possível, mas não confir-
mado, para a próxima semana
— mas certamente não antes da
próxima sexta-feira — é o de
Madame de Sade, do autor ja-
ponès Yukio Mishima, que
substituirá o excelente Cabaré
Valentin no horário normal do
Teatro Cândido Mendes. O es-
petáculo marcará a estréia en-
tre nós de um diretor francês
atualmente radicado no Rio,
Gilles Gaetan Gwizdek; terá ce-
nário e figurinos de Chico Oza-
nan; e será interpretado por um
elenco exclusivamente femini-
no: Maria Helena Imbassahy,
Jacqueline Laurence, Solange
Jouvin, Maria Helena Páder,
Beth Erthal e Aline Molinari.

Aviso importante para os es-
pectadores que adquiriram, nas
Kombi, ingressos para Morte
Acidental de um Anarquista,
para até o dia 10: a produção
convida-os a assistirem ao espe-
táculo na próxima segunda ou
terça-feira, dias 5 e 6, quando a
produção deixará cüfinitiva-
mente o cartaz. Problemas de
saúde do ator Jackson Leal mo-
tivaram a sua repentina substi-
tuição, e o ator-substituto não
pode permanecer no elenco de-
pois do dia 6. Quem tiver com-
prado ingressos para os dias 7,
8, 9 e 10 e não puder utilizá-los
nos dias 5 e 6 receberá o dinhei-
ro de volta.

Nogueira, um sambista que .
realmente sabe unir tradição—grosso-por exemplo — a caua
com a famosa linha evolutiva, e noite. Que tudo seja bem me-
Mário Lago. Personalidade há
muito ausente de shows apesar
de ser um dos mais importantes
letristas de nossa música popu-
lar. Na direção, Oswaldo Lou-
reiro. Apenas na segunda, a
Noitada de Samba inicia mais
um ano de batalha tendo como
artista convidado o cronista Di-
cró. O melhor samba da Báixa-
da Fluminense mesmo perten-
cendo à fulgurante Beija-Flor.

Na terça-feira, às cinco e
meia, na Praça Monte ^Castelo
no Centrão, perto da Rua Uru-
guaiana, se apresentarão três
grupos de Folias de Reis. Lu-
tando para manter uma tradi-
ção quase extinta em nossa en-

lhor do que foi no Rival. Para
ficar ao nível do talento do bri-
lhante Cláudio Tovar.

Na quinta-feira, para ficar
até março, estréia Alcione no
Canecão. Uma superprodução
que esperamos muito boa para
apagar sua imagem de apresen-
tadora de televisão e reacender
seu brilho como cantora. Tam-
bém na quinta, mas só até do-
mingo, o Quarteto em Cy inicia
pequena temporada no Horse's
Neck. O começo de um verão
muito atarefado para o grupo
que vai-se apresentar em vários
palcos da cidade depois desta
passagem pelo Rio Palace. Ope-
rárias-padrões.
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TELEVISÃO I

FUTEBOL E TEIAS

Trabalho
de José
Resende:
a escultura
como
problema

ARTES PLÁSTICAS

LIMITES DA ESCULTURA

Wilson Coutinho

Dançada 

no turbi-
lhão das festas nata-
linas e de Ano Novo,
a exposição de José
Resende necessita

de um recolhimento meditati-
voTÚItima mostra a ocupar o
Pavilhão Brecheret, no Parque
da Catacumba na Lagoa ela é
uma boa demonstração do que
está ocorrendo com a escultura
contempôrea. Trabalhando
com materiais como borracha,
pedra, tubos metálicos a expo-

sição de José Resende supera
as convenções regradas pela es-
cultura moderna. Ela joga com
os limites propostos pelas ques-
tões da cultura, esses proble-
mas nascidos em torno do espa-
ço, do movimento, da luz e do
tempo. Ela apela ironicamente
para essas organizações concei-
tuais, mas desorganiza sua lógi-
ca. Apoiadas nas paredes, insi-
nuando-se pelo chão, embrulha-
das em plástico, esses objetos
são esculturas, mas as são como
insinuações visuais dos seus
problemas. Elas insinuam os li-
mites e os contornos. Elas estão

lá, não como axiomas lógicos
ou matemáticos sobre a ques-
tão do espaço. Elas estão lá
como a comédia desses proble-
mas, com o humor calculado
desses problemas e portanto,
procurando a razão possível
desses problemas. A exposição
de José Resende, no Espaço
ABC, foi pensada mais como
uma demonstração de obras,
unia indicação do seu trabalho.
Mesmo assim, a mostra permite
ao espectador um relaciona-
mento útil com a atualidade da
escultura.

ELA terceira vez, em
BB menos de um ano de
¦ü^r vida, a TV Mulher da v
I Rede Globo altera
¦ seu horário. A partir

de segunda-feira estará ensi-
nando e aprendendo de 8h30m
da manhã até ao meio dia. Às
9h da noitç, TV Educativa, Tu-
do é Música avisa "E 0 samba
continua". Folgamos em saber.
As 22hl0m, estratégia global
cansativa. Nem Semana Um
nem seriados. A terceira ou
quarta reprise compactada de
novela. No caso, Duas Vidas es-
crita por Janete Clair. Vem ago-
ra em 20 capítulos. Arma de
audiência garantida mas que
pode, por estar sendo demais
usada, acabar cansando. As*22h45m, outra coisa também
muito esquisita da Educativa.
Volta e meia ela repete Concer-
to com a banda show da Mari-
nha dos Estados Unidos. Náo
podia ser a dos Fuzileiros Na-
vais nativos?

Na terça-feira as seis da noite *
Holanda e Itália. Segundo uma
saudosista, jogo integrante de
nada charmoso Mundialito.
Porque bom mesmo era a Copa
do Mundo no tempo em que o
Brasil ganhava. Às 9h da noite,
a Educativa apresenta Bachia-
nas Brasileiras. Não o ciclo mas
um semidocumentário sobre a
vida e obra de Heitor Villa Lo-
bos. Que faça justiça a um de
nossos poucos gênios. Às
21hl0m, canal 4, Globo Repor-
ter pela enésima vez discute o
problema populacional brasilei-

ro. Será espontâneo ou cam-
panha?

Questão que só pode ser res-
pondida por quem ainda tiver
paciência para o tema agora
focalizado em produção da
Manduri 35 e sob o título de"Filhos, ter ou não ter".

Na quarta-feira monopólio
do jogo Alemanha e Brasil às 6h
da noite. O favorito todos sa-
bem quem é. Às 21h, Educativa,
discute em Decisão Pública o
tema: Mulher, Esposa e Mãe.

Imaginem o festival de lugar
comum. As 22h45m a mesma
estação em Cabaret Literário se
lembra de Artur Azevedo. Que
mais deveria ser recordado.

Na quinta-feira, 22h45m, a de
vez em quando estranha Educa-
tiva estréia programa intitula-
do As Teias da Comunicação.
Virou aranha. Inaugura com o
tema as redes de TV dos Esta-
dos Unidos. Aguardamos traba-
lho sobre as do Nepal posterior-
mente. (M.H.D.)
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Francisco C.uoco: reprise em 20 capítulos
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Restaurantes
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<m<m PERNAMBUCO"
Ar4JtHMA

REVELAÇÃO
DE GUARATIBA

Júlio Bandeira

NA 

beira da estrada colorida com fiam-
boyants floridos e batidas multicores queleva à Barra de Guaratiba, funciona um
restaurante humilde na aparência, entre-
tanto rico em sua comida. Paredes caiadas

de azul-claro, O Pernambuco—apelido do proprietárioe nome do restaurante — nào freqüenta as colunas
sociais como seus primos da Pedra de Guaratiba, masa qualidade do peixe preparado com o carinho dodono é no mínimo equivalente.

Peixes, camarões, caranguejos, ostras e sir^ são
pescados na hora. Chega a ser irreal: Pernambuco jogasua tarrafa de dentro do restaurante e a traz carregada.
O paraibano Carlos Batista de Souza, vulgo Peruam-
buco, antigo estivador, jogador profissional de futebol
(rio Botafogo da Paraíba) e originalmente pescador em
Joáo Pessoa, aprendeu a lidar com os sabores do mar.

Ao chegar no Rio de Janeiro em 1961, sua primeiranatureza de pescador o levou para a Barra de Guarati-
ba e foi lá que lhe ofereceram na época um "barraco"
por 30 contos. ^

— Eu não tinha dinheiro e me venderam o lugar
fiado. Fui pagando cinco contos por mês até me tornar
proprietário.

A casa náo possui as qualidades que outrora
fizeram Pernambuco chamá-la de barraco. Arejada,
rústica, mas em absoluto miserável. O restaurante nâo
tem paredes, o que permite ver uma espécie de igarapé
do oceano Atlântico por onde navega de vez em
quando uma canoa. Para Pernambuco, acrescentar
qualquer sofisticação seria xingar o freguês.

Quem quiser pode abrir um engradado e escolher o
seu caranguejo. Pernambuco se encarregará de prepa-rá-lo.-Com uma precisão profissional, enfiará um estile-
te no coração do crustáceo. Separado dos caranguejos
comuns, o grande guaamu chega a pesar até 1 quilo e

À MESA, COMO CONVÉM!

LETACD'OR
Av. N. S. dé Copacabana. 435,1). 1 — Tel. 257-6652

deve ser contido à parte, para que não trucide seus
parentes mais fracos.

Depois, o cliente escolhe sua peixada de linguado,
badejo, robalo, garoupa ou pescada amarela. Embora
saiba cozinhar, Pernambuco deixa a tarefa para sua
mulher, Dona Lais Francisca do Nascimento, "que
cozinha com mão de ouro". Para completar, as batidas
sáo do maior ecletismo, desde capim gordura até a de
pêssego. A cachaça é esplêndida e destilada especial-
mente para o restaurante num sitio perto, afinal de
contas um bom nordestino não deixaria entrar qual-
quer "branquinha" em sua casa. Para os mais exigen-
tes, Pernambuco diz que freguês seu pode trazer o
acompanhante que desejar, do uísque ao vinho, que
não é cobrada a rolha.

Este simpático nordestino, com um sorriso e mãos
que lembram facilmente o personagem de O Velho e o
Mar, conta que a casa náo dá lucro, "mas dá paraviver". E com algum esforço tenta lembrar um cliente
ilustre: cita o compositor Jocaf. Para ele, sua oiientela
é composta de turista, pois assim considera todos os
habitantes de além fronteira da Barra de Guaratiba,
que se dividem em "nacionais e estrangeiros".

Vamos aos preços. A peixada, servida com enorme
fartura, não é cobrada pelo prato, e sim lembrando
algumas churrascarias, por cabeça. O freguês se senta
e cogje lentamente por Cr$ 400. E bom lembrar que o
preço dá direito a um acompanhamento de pirão com
camarão. Já o caranguejo é vendido a porção de 12 porCr$ 700 o que dá, segundo Pernambuco, para quatro
pessoas. A mesma quantidade, de ostras, é vendida porCr$ 100 e a dúzia do camarão por CrS 800 (Os camarões
têm o mesmo tamanho que os caranguejos).

Pernambuco lembra que no verão a casa está
quase sempre cheia, e como nâo tem telefone ele
aconselha a quem vai para a praia na região que avise,
sobretudo sábados e domingos, dizendo quantas pes-
soas são, o que desejam comer e a que horas deverá ser
servido o repasto.

Quem nào estiver com vontade de ouvir música
durante as refeições, fique o mais afastado possível de
uma vitrola automática, daquelas que normalmente
funcionam com moedas e que a inflação obriga a usar
fichas.

O endereço é Estrada da Barra de Guaratiba (40
minutos do Rio) n° 3953. Chegando à estrada, basta
perguntar pelo restaurante do Pernambuco, que fun-
ciona há quase duas décadas. Abre todos os dias, por
isso é melhor aproveitar as férias e fazer uma visita
num dia de semana. Seu horário de funcionamento é
das sete da manha às sete da noite. Um verdadeiro
horário para pescador.
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Sem sair de
casa, o dono do
restaurante joga
a tarrafa e traz
peixe, camarão
e caranguejos,
servidos na hora
a preços
razoáveis

i *

Apicius

T ENHO uma amiga culta e inculta —
coisas que, como sabe o leitor sábio, em
nada conflüam "uma com outra — que,
em tempos melhores, se distraia ten-

dando ser amáxtet Para faze-lo, quandorecebia, gostava de homenagear as pessoas quemais prezava com uma exclamação em francês
gue, qual social aranha, tecia entre os braços
abertos. Mas — oh! desditas da cultura incom-
pleta! — seu handicap era o francês. Ela achava
que hélas queria dizer "que alegria" e não "des-
graçadamente". E era grande o espanto entre as
gentes —principalmente entre as senhoras mais
velhas — quando ela as recebia com um sorriso
radiante e um catastrófico:

— Hélas/ Você veio!
Lembranças dela me vieram outro dia quan-

do convidei Ume H. e Mme O.C., douarière, para
jantarem no Tac d'Or, amável mistura de restou-
rante, sinuca e bar que há pouco, abriu as portas— e são várias neste quase clube em Copacaba-
na, no fundo de vasta galeria.

Temendo que Mme O.C. achasse que eu incor-
ria em engano semelhante à amiga acima, mal

lhe fiz o convite, expliquei-lhe, com ar entre
professoral e enfadado:

Ê claro que tac é tradução incorreta para"taco", mas serve para anunciar à clientela que
ali se joga bilhar. Mas serve ainda, (e creio que
foi por isso que a escolheram) como onomato-
péia: tac.tac... La queue d'or teria sido o termo
apropriado.

Por que fui explicar-me? Mal acabei minha
lição de francês, já a douarière — e eu me
esquecera que ela sabia o seu argot—se dobrava
em riso:

La Queue d'or?... La Queue d'or?.„ Ah! Só
se lá servissem... (E aqui me detenho, não tanto
por pudor, mas para evitar que, nesta época de
feminismo, exacerbado, jacquelines estripado-
ras fizessem, entre os varões, grande estrago.)

Foi rindo, pois, que entramos nas salas. São

vastas, são luxuosas, são corretas. Elegantes
até. Vastas demais, talvez? Náo creio. Só são
vastas demais salas vazias. E estas estavam,
pois Natal e Ano Novo apertavam o bolso das
pessoas que passeiam pela noite.

Foi por culpa do Natal, justamente — e por
suas brumas, que confundem não nossas ruas,
mas nossas cabeças — que, desprezando o bar e
o sinuca, sentamo-nos à mesa. Tínhamos fome.

H.'•• Mme. H., fome média: Pediu umas casqui-
nfias de SM r.nrr^nnnynfc hnrr^nhyflnf, Tfàçtg q -
ser louvado ou denegrido. Mme. O.C, um con-
sommé. que achou um pouco salgado e que
julguei bastante agradável. E eu uma vichyssoi-
se. Certa. Pesada demais, talvez, mas tão hones-
ta — eeu tão precisado de comida — que a sorvi
toda, com prazer.

Vieram depois três coisas que se resumiram
em uma coisa só. Não, leitor caro, não me tornei
esotérico nem gnóstico. Eram três coisas mesmo.
A saber: um pato que coube a Mme H. e que foi
degustado e desdenhado, pois ela andava pen-sando em outra coisa. Item; umas escalopes ao
Roquefort, que degustei, enquanto olhava para
o lado. E, por fim: umas costeletas de carneiro —
encomendadas por Mme. O.C. — que atraíram
todas nossas concupiscèncias^ de tal maneira
que já nem mais falávamos, nem pensávamos
muito em nossos pratos. A tal ponto que foinecessário esquecermo-nos deles e pedir mais
lamb chop, com sua adorável — e tão rara de se
encontrar aqui — geléia de menta.

Caros amigos ingleses: é sabido que os ingle-
ses comem mal e muito. (Não digo muito em-
quantidade, mas muito mal.) Mas uma coisa
comem bem: cordeiro. E, como é coisa rara de
encontrar-se, contentam-se em jejuar bebendo
bordeaux, que chamam claret e Porto, que cha-
mam Oporto. Creio que essas extravagâncias se
justificam pelo fato do dia-a-dia da cozinha
britânica ser penosa e dele se agravar, nos'
continentes, pela citada ausência dos cordeiros.
E esta ausência è tão triste que dos vinhos
escorregam os ingleses para o gim e acabam —
para escapar da cirrose — em uísque nacional.

Pois senhores, vos trago aqui a boa nova: è
possível comer um excelente lamb chop no Rio.

E o restaurante? É bom? Náo vamos a tanto.
Apenas desta bela exceção, não o diria. É corre-
to. E corretissimamente servido.

Nem deve ser (e excetuo o cordeiro que me
enternece o coração) restaurante com preten-soes à alta gastronomia. É um bar, é uma sinuca,
...é um clube.,É, antes de mais nada, um lugar,
para estar cheio. E o que é raro: tem condições
para tanto.
Aberto todos os dias para almoço e jantar
Aceita cheques e cartões de crédito.
COTAÇÕES
Cozinha: • ruim; •• regular; ••• boa; ••••
muito boa; ••••• excelente.
Ambiente: • simples; — confortável; — muito
confortável; —— luxo; —— muito luxo.

NA LAGOA, UM "PUB" EM HOMENAGEM AS PERNAS DA RAINHA
Diana Aragão

Aguiraldo Romot

A 

orla da Lagoa Rodrigo de Freitas e suas
belas casas vêm sendo preservadas graçasaos restaurantes e bares que a cada dia
mudam-se e nascem naquela área. O mais
novo empreendimento é o pub e restauran-

te The Queenís Legs (As Pernas da Rainha), funcionan-
do há mais de 15 dias apenas como bar, já que o
restaurante, que fica no segundo andar da casa da Av.
Epitácio Pessoa, 5 030, perto do Túnel Rebouças, será
aberto apenas em meados de janeiro, servindo seis
tipos de pratos entre os quais carneiro guisado será o
principal.

O pub e restaurante tem sua matriz em Sáo Paulo
há três anos e meio; e os mesmos sócios, os portuguesesAntônio Lacerda e Carlos Camacho, resolveram abrir a
casa no Rio diante do sucesso conseguido na Capital
paulista. O local é um típico pub inglês, adaptado ao
estilo nacional, pois as pessoas sáo servidas por gar-
çons, e decorado no belo estilo vitoriano. As bebidas—
caneca de cerveja a Cr$ 100 e os drinques, como
uísques importados, a Cr$ 400 — são o forte da nova
casa.

Instalado em uma espaçosa casa branca, toda
reformada, em frente da Obra do Berço, esquina da

:Rua Cícero Gois Monteiro, o local logo na entrada dá o
ar de sua diferença. Num pequeno hall, funciona a
caixa, onde os pagamentos são feitos na saida. O
cliente recebe um cartão onde sua despesa será marca-
da à medida que consome. Seu nome também é escrito
no cartão, para um atendimento personalizado e os
mais assíduos ganharão um cartão de sócio garantindoo fim de semana, quando geralmente, é difícil encon-
trar lugar em qualquer bar ou restaurante do Rio.

Ao se entrar no pub mesmo, dá-se de cara com o
bar espelhado e um outro balcão onde se pode ficar
sentado ou em pé.Os banquinhos são forrados de veludo vinho, o
mesmo revestimento dos estofados das 20 mesas quetém capacidade para 150 pessoas. Nos balcões, existem
10 banquinhos.

À esquerda de quem chega, junto ao balcão do bar,o cliente pode, além de beber, ficar jogando dardos,típica distração de um pub, e ainda tocar piano,instalado do lado direito do bar. Decorado em estilovitoriano, onde não faltam os lutres, as gravuras develeiros e caçadas, o tapete vermelho e o papel de
parede de riscas vermelhas, além das cortinas, The
Queen's Legs tem ainda um pequeno snack bar ondeserão servidos os mesmos pratos do restaurante e
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comidinhas rápidas. Este terceiro balcáo, do lado
direito do salào, tem quatro cadeiras e para urri dos
sócios, Antônio Lacerda,"é ideal para a pessoa quevem sozinha". Em tempo, homens e mulheres podem irsozinhos.

O nome As Pernas da Rainha foi inspirado em uma
brincadeira de amigos, admiradores das pernas deuma conhecida dos sócios, Beth. Discretamente ilumi-
nado, música de fita e ar condicionado, a casa trabalha
com 18 marcas de uísque e a cerveja é Skol, mas ò
barman Ari, trazido da discoteca e bar Papillon, tam-
bém tem suas receitas de outros drinques como o Old
Fashion. Para o acompanhamento das bebidas, as
pedidas ainda são poucas como as porções de queijos
(Cr$ 200), salames e canapés de camarão (CrS 250).
Quando o restaurante começar a funcionar, os preços
serão de Cr$ 400 para cima, contando apenas com seis
pratos servidos nas 12 mesas com capacidade para 40
pessoas. O restaurante fica no segundo andar e tem nadecoração o mesmo ambiente gostoso e aconchegante.

Antônio Lacerda, há cinco anos no Brasil, já traba-lhou no setor hoteleiro e está confiante no sucesso da
casa, pois em São Paulo foram obrigados a criar um' anexo para os clientes assíduos. Lá, a freqüência tem o
seu forte nos ingleses e escoceses, "vão até de saiote".Aqui, a previsão é de jovens casais. O local funciona de
segunda a segunda e fechará "no mínimo às 4h damadrugada", abrindo a partir das 19h. Ele explica queo pub foi adaptado ao estilo nacional porque o brasilei-ro não tem o hábito de se servir sozinho e assim a casa
conta com três garçons. Outra adaptação que teve deser feita foi a instalação da caixa na saída porque, em
São Paulo, quando ela ficava dentro do bar, multas
pessoas "esqueciam" de pagar a conta, deixavam a
caneca de cerveja no balcão e iam embora sem passarpelo caixa.

A casa ainda não conta com manobreiro, más oestacionamento é fácil. Náo aceita cartões de crédito,trabalhando apenas com cheques.
\

Por enquanto só funciona o bar do The
Queen's Legs. Em janeiro, o restaurante
servirá seis pratos, entre eles um especial
guisado de carneiro


