
JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro — Segunda-feira, 19 de janeiro de 1981 Ano XC — N° 284 Preço: Cr$ 20,00

TEMPO
NO RIO — Parcialmente nubla--do a nublado, sujeito a chuva» •trovoodo» à tarde. Temperaturaestável. Ventos: Norte fracos amoderados, Máxima, 36, Rea-Jengo; mfnima, 22.2, alto da BoaVista.

O Salva mar informo que omor ectó calmo com corren-I» d* Sul para o Int*. AC temperatura do égua(quente) é d» 27 jfkiui den-tro da Bato e foro do barro.'Temperatura referente às Olti-mas 24 horas
(Mapai na página 14)

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio d* Janeiro
Dias úteis Cr$ 20,00
Domingos Cr$ 20,00
Minas Garai» / Sâo Paulo •ÈtpfrHo 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
Outro* Estado*
• Território*:
Dlòs úteis Cr$ 40,00
Osmingos Cr$ 40,00

Cynthto Brito

510
ACHADOS E

PERDIDOS

¦FORAM PERDIDOS _ Todo» oslivros de escrituração MI-M2-M3 do Ministério cto Agrícultu-ro DEMA RJ. Gel pia RJ. dePerdigão Guanabara Comer-ciai e Importadora Ltdo. Gratifi-•ca-se muito bem a quem en-contra-lo e devolve-(os R. PedroAlves, 108 Santo Cristo. A/ C Sr."Paulo leitão Tel. 243-8884.
Perdeu-se — Passaporte fran-às de HENRI ROVER DE LABASTIE. Favor quem ochar en-
;trar em contato tels 222-5933.'Gratifica-
10.000,00 CR$ — Recompensa
.por uma Gatinha siamesa 2meies, perdida Av. Atlântico3186/ 101 dia 10 janeiro. Tel.236-7737.

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

A AG. MERCÚRIO -
256-3405/ 235-3667.

, Domésticas efetivas'"diaristas. Av. Copa,
, 534/ 301.

ACABE Ú SÈUPRÕBLf-
MA ,DE EMPREGADA,
BABA—Solicite s/ pro-
fissional do lar ao GA-
BINETE DE PSICOLOGIA
EbSON COELHO. Sele-
cionadas e testadas
realmente pI psicólogo.
Rçfs. comprovadas.
Preserve s/ família e s/
lar. Não é aaência. Ta
xa fixa 5 mil. Garantia
6 meses. Telefone pI
237-9712 e obtenha
maiores informações.
ACERTE AQUELA EM-
PREGADA—Babá, etc.
Sélecionadas por psicó-
logos através de testes
psicológicos, entrevis-
tas e comprovação de
referências. GABINETE
DE PSICOLOGIA empre-
sa pioneira em assesso-
ria doméstica científica
no Brasil. Não é agên
cia. Somos outra opção.
Conheça com seguran
çà quem entra em sua
casa. Aprov. 385 Secr.
de Saúde. Taxa fixa 5
mil. Garantia 6 meses
Ti 235-7825, 236-
3340, 237-8510. Não
temos filial.
AGÊNCIA ATiNDE HOJE— "PRO LAR" — Coiir

nheiras, babás, copeiro
(a), acompanhante*,
mo». caseiro* (caiai), go-v«manta, mordomo, • t/
nivíço pi o lar. Damos
prazo adaptação com
Termo Permanência. To-
dos com acima 4 ano* de
refs. Avalia mo* todo*
Pro lar servindo a 10
ano*. Av. Copacabana,
861 / 9° Tel: 255-7744 /
237-0197. Peça já si
lerviçal.

AGÊNCIA AMIGA DO LAR— Oferece empregada*
caprichosa* para todo
serviço., babás,, carinho-
tas, cozinheira* gabari-
todas, acompanhantes
paciente*, motorista*
atenciosos, cateiro*, etc.
Todos c/ referincias sóli-
das, garantimos 6 meses
247-3915 e 247-3197.

AGENCIA MINEIRA —
Tem domésticas para ca-
pa, cozinha, babá*, prá-
ticas e especializada*,
enfermeiras, governan-
tas, chofer, caseiro*, etc
Com referencia*, checa-
dás, da mo* prazo de
odaptação. Garantimos
ficarem. Tel.: 236-1891,
256-9526.

A BABÁ — Preciso moço ou sra.carinhoso d exp. p/ cuidar domeu filho. 11.000,00. Bar. Ri-beiro, 774/ 709, trazendo doe.e ref.
AGÊNCIA DE COLOCAÇÕES ofe-rece doméstico c. doe. ref taxo

pór 1 ano tel 232-4039
ACOMPANHANTE Com práticode enfermagem oferece-se pa-ro-tomai conto de pessoas ido-

sos ou doentes o partii de
1.500, por turno Tel. 242-7611.

> ^ .  '

A experiência de levar o tênis ao público foi um sucesso e seus promotores já pensam em repeti-la

Juniores vencem

Paraguai e se

Flamengo empata

em 0 a 0 e sai

sagram campeões vaiado de campo

O Brasil sagrou-se campeão do
Torneio" Internacional Paulo Macha-
do de Carvalho, de juniores, ao derro-
tar o Paraguai, em Ribeirão Preto,
pór 2 a 1, gols de Beto e Zizinho.
A Seleção Brasileira começou mal
mas melhorou na segunda etapa,
quando os paraguaios iniciaram uma
série de agressões.

O jogo foi encerrado aos 37 mi-
nutos, por ter o árbitro expulsa-
do cinco jogadores do Paraguai. O
presidente da CBF, Giulite Couti-
nho, achou ótimo o resultado para
o Brasil. O técnico Telê Santana
declarou que, se o zagueiro Edinho for
mesmo vendido para a França, con-
vocará outro, pois não pode depender
de sua dispensa pelo clube francês.

PDS monta sua

reforma sobre

velhos projetos
O PDS requisitou 57 projetos sobre

modificações eleitorais, apresentados
no Congresso a partir de 1960. Preten-
de aproveitar os melhores para formali-
zar uma proposta de reforma da legisla-
ção. O pacote inclui projetos dos dirl-
gentes pemedebistas, Ulysses Guima-
rães e Franco Montoro, sobre adoção do
voto distrital.

Entre os projetos que o PDS exa-
minará estão os que tratam da extinção
e da extensão da sublegenda à eleição
de governador; do voto vinculado e de
modelos de cédula única. Sobre o voto
distrital, o único projeto iião requisi-
tado é o do Deputado Rafael Baldacci
(SP), feito com a ajuda do Ministro
Golbery do Couto e Silva. (Páginã 3)

Volkswagen só

espera melhores

vendas em 1982

O diretor-comercial da Volkswa-
gen do Brasil, Bernhard Elland, não
acredita que o mercado automobilís-
tico tenha, este ano, o volume de
vendas de anos anteriores. Para ele,
só se recuperará a partir de 1982, pois,
hoje, os brasileiros estão-sé adaptan-
do às novas condições econômicas do
país e reduzindo o consumo.

Para os produtores de bicicletas, o
ano passado foi muito bom, pois a
produção cresceu 51% em relação a
1979, e os revendedores encerraram o
ano sem estoques. Para 81, entretan-
to, as previsões são de um crescimen-
to de 5%, explica o diretor-supe-
rintendente da Monark, Sílvio Mar-
zagão. Atribui a expectativa de queda
às restrições ao crédito e aos juros
altos dos financiamentos. (Página 12)

Com péssima atuação — saiu do campo
sob vaias —, o Flamengo não conseguiu
derrotar a jovem equipe do Santos, que
jogou desfalcada de seu maior nome: Pita.
Após meia hora de forte calor, o time san-
tista cansou e passou a atuar na retran-
ca, mas nem assim o Flamengo conse-
guiu marcar. O jogo, sem gols, teve renda de
Cr$ 4 milhões 375 mil.

, Nos demais jogos pela Taça de Ouro,
o Botafogo, jogando em Vitória, surpreen-
deu, goleando a Desportiva Ferroviária por
4 a 0. O América obteve sua primeira vitó-
ria, em Niterói, ao derrotar o Americano por
3 a 1. O Bangu, em casa, empatou em 0 a 0
com o Colorado. E o Fluminense, em Cuiabá,
não foi além. do empate com o Mixto.

Borg derrota

Lendl e ganha o

Master de Tênis \
O sueco Bjorn Borg conquistou o Master

de Tênis dos Estados Unidos, ao vencer
facilmente o tcheco-eslovaco Ivan Lendl por
6 a 4, 6 a 2 e 6 a 2, no Madison Square
Garden, em Nova Iorque. Borg, cinco vezes
vencedor de Wimbledon e do Aberto Fran-
cês, ganhou um prêmio de 100 mil dólares
(aproximadamente 7 milhões).

No Rio, o brasileiro Thomas Koch e
o dinamarquês Torben Ulrich fizeram
uma demonstração na praia de Ipanema,
num gigantesco tablado armado sobre a
areia. Com grande público e show de
escolas de samba, enquanto a partida era
disputada, um locutor explicava os lances.
Em Santos, começa hoje o Hollywood Cias-
sic, com 32 tenistas, alguns internacionais.

O noticiário de Esportes está nas páginas 15 a 22

Rogério Rtie
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O ataque do Santos chegou a ameaçar, como no lance em
que Rubens Feijão (8) quase marca, apesar de Marinho

Acordo garante

libertação dos

reféns no Irã

Os Estados Unidos e o Irã che-
garam a um acordo definitivo na
madrugada de hoje (hora de Teerã)
para a libertação dos 52 reféns nor-
te-americanos, o que poderá ocorrer
a qualquer momento. O anúncio ofl-
ciai da conclusão do acordo, e seus
termos, se dará primeiro em Argel, e
depois em Washington pelo Presi-
dente Jimmy Carter.

Os reféns deverão ser enviados à
Capital argelina, de onde seguirão
para a base norte-americana de
Wiesbaden, na Alemanha Ociden-
tal, e tudo indica que para lá se
dirigirá o Presidente Carter. A lenti-
dão do acordo estaria relacionada
com "problemas de ordem técnica"
que, no entanto, não "seriam obs-
táculos", disse uma fonte. (Página 9)

Ivete oferece

a Magalhães

o PTB mineiro

O secretário "nacional do PTB, Ário .
Teodoro, confirmou que a ex-Deputada
Ivete Vargas convidou o presidente de
honra do PP, Magalhães Pinto, para assu-
mir o comando do Partido Trabalhista
Brasileiro em Minas. Revelou que o plano
foi orientado pelo ex-Presidente Jânio
Quadros, que poderá vir ao Rio, em feve-
reiro, para aprofundá-lo.

No inicio de janeiro, para uma reunião
anunciada como avaliação da crise econô-
mica, Ivete foi ao apartamento de Maga-
lhães na Avenida Atlântica, acompanha-
da do ex-Goverhador do Amazonas, Gil-
berto Mestrinho, e convidou o líder da
extinta UDN para trocar o PP pelo PTB.
Não recebeu resposta, mas garantiu que o
PTB, em Minas, será sempre uma alterna-
tiva para o grupo de Magalhães. (Pág. 2)

Abi-Ackel acha

insulto ligar

crime à pobreza
O Ministro da Justiça disse em

Porto Alegre que é "um insulto à
pobreza" considerar os pobres como
criminosos. por destino. "Acontece
apenas", comentou, "que o braço da
Justiça dificilmente alcança o rico, e
isto nos dá uma dimensão inexata e
uma conclusão falsa a respeito das
causas do crime".

Para o Ministro, o policiamento
ostensivo e visível nas grandes ci-
dades e uma sociedade mais justa é
que garantirão eficácia no combate
ao crime e à violência. O banqueiro
de jogo do bicho Aniz Abraão David,
indiciado no inquérito sobre o seqües-
tro de Luís Carlos Jatobá e Misaque
José Marques, passou o fim de se-
mana em São Lourenço. Seu advoga-
do prometeu apresentá-lo hoje à Pro-
curadoria-Geral de Justiça. (Página 7)

Medo domina a

praia do Pepino

Qüem percorrer os 4 mil metros
de extensão da praia do Pepino, mes-
mo num domingo de sol, constatará
que cada vez mais o medo vai substi-
tuindo o prazer entre seus freqüenta-
dores, sejam eles banhistas, pratican-
tes do vôo livre, turistas estrangeiros
ou dos Estados, guardadores de carro
ou vendedores: estão todos preocupa-
dos com os assaltos.

Embora nunca se tenha visto tan-
to policial no caiçadão—ontem eram
20 a pé, seis motorizados, alguns
em helicópteros, isso onde até bem
pouco não havia nenhum — é indis-
farçável o receio de que se repitam
episódios como o assassinato do ca-
pitão da Marinha, há duas semanas.
Os banhistas começam a se retrair, os
turistas se agarram a seus perten-
ces, a clientela dos vendedores ambu-
lantes já caiu em 30%. (Caderno B)

A DOMÉSTICA — Todo serviço.O resfs. e does. Sol., 12 milmais INPS. R. Figueiredo Maga-Ihôes, 219/ 1004. Copocabana.
A BABÁ — 9/ 2 crianças, 1 nocolégio. Refs. 1 ano mesmacosa. Boo aparência, goste debfincor Tel.: 235-5381.
A BABÁ — Carinhosa d resfs. edoes. Experiência anterior. Sal.16 mil. R. Figueiredo Moga-Ihôes, 219/ 1004 Copocabana.

A BABY SfTTING — Tomo contade seu bebe em minha casaTelefone: 541-7790.
A EMPREGADA—Cozinhe bem,

p/ casal, sal..- 9 mil. Does., refs.Rua Presidente Corlos Campos,115 BI. 2 ap. 602. Tel.- 205-6005.
A EMPREGADA MAIOR 25ANOS —Soibo lavar, passar, t.serv. uma senhora, não dormenem faz jantar. Carta refs. 221-1434.

AG. NOVAK - 237-
5533, 255-8767 você
pode confiar. Diaristas
e dom. efetivas. Garan-,
timos. Feliz Ano Nqvo.
A EMPREGADA — Americana

precisa, todo serv., soiba cozi-nhar e goste de criança, d refs.1 ano e does. Av. ViscondeAlbuquerque, 171/ 202, Le-blon. T. 274-8964.

A COZINHEIRA — e mais servi-
ços, com referências, poro cosalfolga semanol, paga-sé muitobem. Rua Barão da Torre, 615Cob. 01. Ipanema.

A DOMÉSTICA - Espécie de
governanta p/ todo serviço Po-
go Cr$ 11.000,00. Tratar comdoe e ref. à Bar. Ribeiro. 774/709.

ACOMPANHANTE — Poro umosenhora Rua das laranjeiras n°40 — 703.
a-«A

A COZINHEIRA — Triviol vario-do. Cl resfs. e does. sal. 15 milmais INPS. R. Figueiredo Maga-lhães, 219/ 1004. Copacabana.
ACEITO EMPREGADA—O refs.,
que durma. Pompeu Loureiro,98/ 501 continuação de Tonele-ros, Copocabana

A COZINHEIRA — Crí 10 mil.Exige-se: does., refs. recente ca-sa troto. 25/ 48 anos. Fim sem.livre. R. Prud. Morais, 1204 op.201 — Ipanema.

A COZINHEIRA O. FAÇA
PEO. SERVIÇOS Pracito
folgas Mm., Ord. 8.000.
Av. Copa, 610 */ loja
205.

A CASAL SÓ —Prec .cozi-
nheira e copsira 8 a 10
mil d doe. e ref. Av.
Copacabana, 1085/202
2? andar.

I

À AGÊNCIA RIACHUELO — Há46 anos servindo o RJ, oferece
coz., cop-arms., babás, etc.Tels.: 231-3191/ 224-7485.

A ARRUMADEIRA — Crí 6.000começar. Does., refs. recente oo-
sa trato. Fim semana livre. 23/
35 anos. R. Prud. de'Morais,1204/ 201.

ARRUMADEIRA — IPANEMA —
Precisa-se à R. Prudente de Mo-róis, 1224 apto 101. Poga-sebem. Tel.: 247-9552.

H

ARRUMADOR(a) - Copeiro(o)d prática em casa de famíliaoomprov. Cr$ 15.000,00 pestoafino traio. Bar. Ribeiro 774/ 710
A COZINHEIRA — pI auxiliarcasa de família, d prática, co-mida caseiro — doe. ref. Cr$
,11.000,00. folga sem Bar. Ri-beiro. 774/ 710.
BABY SiiltK— Moça com cursosuperior e prática. Toma contade seu filho por hora. Tel: 227-4800.

BABÁ — Referência mínima )ano. Paga-se 9 mil + cart.assinoda + 13°. Tel: 247-1444. R. Barão da Torre, 263/202, Ipanema.
BABÁ / EMPREGADA— Para ap.
pequeno e tomar conta menino2 anos. Experiência. Doe. e ref.— Tel. 234-3272 — Tijuco.

COPEIRA-ARRUMADEIRA — Po-ro rasai. Exigem-se referências.Av. Vieira Souto, 546, cob. Ipo-nema.
A*6
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Coisas da política

Da Constituinte

para 
a recessão

Flamarion Mossri
Brasília — O PMDB está mudando,

ou querendo mudar. Na certa porque os
tempos são outros, de "vacas magras".
Deixando de lado sua habitual postura
udenista e bacharelèsca, de só sé preo-
cupar com temas políticos-
institucionais, o maior Partido de Oposi-
ção começou a movimentar seu leme em
outras direções. O barco de Ulysses Gui-
marães, de Teotónio Vilela, de Miguel
Arraes, de Pedro Simon, de Francisco
Pinto parece que está entrando nas tur-
bulentas águas do social e do econô-
mico.

O PMDB revela que vai debater,
também, a violência urbana, a ameaça
de desemprego, de recessão. O pacote
de reformas eleitorais casuísticas, a uni-
dade dos Partidos oposicionistas, a
campanha eleitoral, a convocação da
Assembléia Constituinte, embora temas
político-eleitorais relevantes, possam
esperar um pouco.

O Partido sabe qúe um enorme con-
tingente eleitoral, que alimentava o
MDB nas eleições, era formado de eleito-
res do contra. O voto era a arma do
protesto. Havia o AI-5, os cassados, os
banidos, os exilados, os perseguidos.
Havia a censura, a violência, a tortura.

Havia clima de guerra. Mas o país
. mudou e a Oposição precisa e quer

mudar. O AI-5 foi revogado e a anistia
concedida. Os perseguidos não têm
mais perseguidores e os que estavam lá
fora voltaram todos aqui para dentro.

O voto de protesto ainda podê exis-
tir e pesar muito. Mas com outro objeti-

. vo, outros alvos. Clama-se hoje contra o
• preço dos alimentos, contra a falta de
¦ alimentos) Contra a correção monetária
nas prestações do BNH, contra os abu-

. sos e o desperdício da administração,
contra os privilégios. Contra a carestia,
contra os preços do gás, da luz, do
telefone, da gasolina. Contra a falta de
segurança pessoal. Contra a violência
nas ruas.

O povo, hoje, pode reclamar, protes-
tar, pedir justiça. O "milagre econômi-
co" já era. As janelas estão abertas para
fora e para dentro.

O PMDB sabe que não haverá mais
milagres" eleitorais. Se, não houver

"mágicas", as eleições serão disputadas
no voto. (Não é assim, Sr Aureliano?)

Diante do novo país o PMDB quer
ser um Partido novo, moderno, dinámi-
co. A opinião pública não aceita mais
ouvir denúncias, protestos, reclamações
dos oposicionistas. Quer saber o que a

VOposição pode fazer, se ganhar. Quer' 
que o Partido aponte o que está errado e
como seria o certo. Caso contrário, nin-

. çuém terá os votos da massa.

:¦¦¦ No problema surgido há dias numa
\ indústria automobilística em São Paulo,
. o PMDB, o PP, o PDT e o PTB ficaram
. mais na velha retórica. O PT de Lula foi

mais prático;falando na necessidade de
garantir a estabilidade, na criação do
seguro-desemprego. Os veteranos e ex-
perientes políticos jdo PMDB foram sur-
preendidos. Notaram que o Partido está
perdendo o terreno que havia sido con-
quistado pelo MDB — então dono do
monopólio oposicionista.

Teótõnio Vilela e Miguel Arraes, que
em 64 estavam em campos opostos, hoje
parecem afinados. Estão conseguindo
sacudir a direção nacional do PMDB.

Nem só de denúncias contra prorro:
gação de mandatos vive o eleitor. E
evidente que o eleitor quer votar em
Senador, em Governador, em Prefeito
das Capitais, em Presidente da Repúbli-
ca. Quer conhecer os candidatos, vê-los
e ouvi-los num livre debate no rádió e na
TV — desde que fora do horário das
novelas...

Se haverá ou não o voto distrital, ou
o distritão, se será obrigado a votar em
candidatos de um viesmo Partido para
todos os cargos, se haverá coligação ou
sublegenda, não parece o mais impor-
tante. Pelo menos por enquanto. Nem se
Nélson Marchezan pode ganhar de Djál-
ma Marinho a presidência da Câmara
ou se Marinho pode ganhar de Marche-
zan, contando com dissidentes do PDS.

No momento o PMDB, demonstran-
do sensibilidade, nota que a sociedade
está em crise. Com a onda de violência,
os crimes de morte, os roubos, os assai-
tos. A insegurança das ruas disputa o
primeiro'lugar com o custo de vida.

O PMDB, ao que tudo indica, quer
sair da defensiva, de só discutir o que o
palácio propõe, e partir para a ofensiva.
Violência urbana, desemprego, custo de
vida — podem ser as bandeiras da nova
Oposição. Deve trocar a Constituinte
pela recessão.

Ivete 
prevê 

"decolagem" 
do

PTB e nega ajuda do PDS
São Paulo — Depois de garantir que o

aviào do PTB "vai decolar dia 8, com a
realização das suas convenções municipais, a
81a Ivete Vargas negou que o PDS esteja
qjudando a formação do seu Partido em al-
guns Estados. "Os organizadores do Partido
são pessoas vinculadas & nossa tradição tra-
balhista. O que se pretende é pichar o PTB."

A ex-deputada negou também que o PTB
no Maranhão esteja se organizando com a
colaboração do Senador José Sarney (PDS).'
Mostrou carta em que o presidente do dlretó-
rio regional local, ò médico Cesârlo Coimbra
lhe encaminhou, contando suas relações de
amizade com Getúllo Vargas. Ivete desmen-
tiu também que o PTB baiano tenha sido
ajudado pelo Governador Antônio Carlos Ma-
galhães.

Getulista
Com 70 anos, médico e Coronel reformado

do Exército, Cesário Coimbra, revela na carta
que, quando Getúlió foi derrubado em 1945,
era Tenente e servia em Santo Ãngelo.To-
mou um Jipe para visitar Getúllo Vargas na
Fazenda Itu, no Rio Grande, mas devido às
chuvas, lã chegou, fardado, armado, e sujo de
barro. O ex-Presldente o recebeu de cara
fechada, depois descontraiu-se, com a obser-
vação do Tenente: "Presidente, viemos aqui
porque somos getüllstas, nada temos a ver
com a sua queda. Aqui estamos para hlpote-
car-lhe solidariedade."

Na carta, afirma: "Para que se cumpra a
profecia de sua Carta-Testamento, através de.
um instrumento político do povo, esse povo

de que foi escravo não mais serã escravo de
ninguém."

A Sra Ivete Vargas revelou que. o médico
Cesãrio Coimbra reconheceu ser o Maranhão
um Estado difícil para se constituir Partidos"porque lá o Governo é multo forte". O dlri-
gente do PTB maranhense esclarece que ape-
sar de não estar ligado ao Govemo estadual,
não pode radicalizar posições e nem agredir a
ninguém, pois se assim agisse, não formaria o
PTB.

Ivete garante que não teve qualquer en-tendimento com o Governador Antônio Car-
los Magalhães para formar o PTB e informa
que a Bahia é' o Estado que mais investiu
recursos pessoais, do Deputado . Jorge Cury
(Cr$ 200 mil). Quando percebeu as ligações dodiretório baiano com o Governador, decidiu
dissolver o PTB.

Instruções
A presidenta do PTB aguarda para hoje o

retorno do mensageiro que enviou ft fazenda
onde está o Sr Jânio Quadros, para receber
instruções a respeito da festa do próximo dia
25, que poderá marcar o lançamento da can-
didatura Jânio Quadros à sucessão do Gover-
nador Paulo Maluf.

O jantar que será oferecido em nome de
um Movimento Popular pró-Jânio Quadros,num restaurante de São Bernardo, custará
Crê 550 por pessoa. O jantar serã à base de
frango com polenta, e haverá bebidas. São
Bernardo é o município do ABC de onde
emergiram o PT e a liderança de Lula.

Partido pensa em Magalhães
Rogério Coelho Neto

O ex-Governador do Amazonas, Gilberto
Mestrinho, telefonou de Manaus, há sete dias,
para um dirigente nacional do PTB, que se
encontrava no Rio e que tem relações de
amizade com o Senador Tancredo Neves,
para lhe recomendar que desse um conselho
ao presidente nacional do PP. "Diga a ele
para sair do caminho do nosso Partido em
Minas, se não quiser ser prejudicado em ou-
tros Estados."

Confirmou, ao mesmo tempo, que a Sra
Ivete Vargas, num encontro no último 3, no
Rio, com o Deputado Magalhães Pinto, não se
limitou a avaliar a situação política e econô-

^ mlca do país. Ela procurou, na verdade, con-
vencer o presidente de honra do PP a mudar
seu rumo político e lhe ofereceu, para Isso, o
PTB mineiro e fatias do trabalhismo em ou-
tros Estados.

Olhos abertos
Esta semana, o secretário nacional do

PTB, ex-Deputado Ário Teodoro, não des-
mentiu nem confirmou a informação de quefoi o ex-Presldente Jânio Quadros quem pe-dlu para a Sra Ivete Vargas vir ao Rio, conver-
sar com o Sr Magalhães Pinto, sobre a polltl-ca mineira, para lhe abrir os olhos quanto aos
projetos do Senador Tancredo Neves.

O dirigente trabalhista acabou revelando
que o Sr Jânio Quadros se preocupa, não só
com a sua eleição para o Governo de São
Paulo, mas com a sorte do Sr José Aparecido
de Oliveira, que foi seu secretário particularna Presidência da República e pretende con-
correr à sucessão do Sr Francelino Pereira. O
ex-Presldente teria passado a Sra Ivete Var-
gas informações que comprovavam o avanço
da corrente liderada pelo Senador Tancredo
Neves no PP mineiro, distanciando-se da cor-
rente do Sr Magalhães Pinto.

A presidenta nacional do PTB, na reunlôo
que manteve com o Sr José Aparecido e o Sr
Magalhães Pinto, no apartamento do segun-
do, pintou "uma situação de multidão", de
acordo com a versão de um advogádo que!>h freqüenta1 sutí casia. Esse mesmo advogado,'reproduzindo depois palavras da Sra Ivete
Vargas, disse, que "o homem balançou", refe-
rlndo-se ã reação do Sr Magalhães Pinto ao
saber da real situação do PP mineiro, cujas
principais bases estariam em mãos dos segui-
dores do Sr Tancredo Neves.

Legenda alternativa
O PTB só pôde se organizar em Minas, na- fase inicial do processo de registro da sigla no

TSE, porque a Sra Ivete Vargas, para ganhara batalha judicial que travou com o Sr Leonel
Brizola, contou com o apoio do grupo políticodo Sr Magalhães Pinto. Ultimamente, porém,o Senador Tancredo Neves conseguiu instalar
algumas cunhas em comissões municipais do
Partido e o seu comando regional acabou
destituído.

Até chegar ao encontro do último dia 3,
com o Sr Magalhães Pinto, a Sra Ivete Vargas
realizou articulações preliminares. Uma delas
foi.por ocasião do lançamento do seu livro —
Por que fui cassada? — que contou com a
presença do presidente de honra do PP e do
Sr José Aparecido de Oliveira. Na Livraria
Muro, entre um autógrafo e outro, a presiden-ta nacional do PTB estimulava correligioná-
rios a contarem ao presidente de honra do PP
que ele estava perdendo, pouco a pouco,importantes posições para o Sr Tancredo
Neves.

A reunião entre a Sra Ivete Vargas e o Sr
Magalhães. Pinto só foi presenciada pelo ex-
Governador do Amazonas Gilberto Mestrl-
nho e pelo Sr José Aparecido. O Sr Magalhães
Pinto não aceitou o convite para trocar o PP
pelo PTB. Mas não desprezou, porém, a hlpó-

tese de usar a legenda trabalhista no futuro,
caso não consiga impor ao Partido Popular o
candidato da sua corrente à sucessão do
Governador Francelino Pereira.

Coincidência

Em Minas, se não fosse a ajuda do grupo
do Sr Magalhães Pinto, a Srà Ivete Vargas
não teria conseguido, na fase ainda em quebrigava .pela posse da sigla com o Sr Leonel
Brizola, o número mínimo de comissões pro-
vlsórlas para ir ao TSE. Parte dessas comls-
soes serão agora destituídas, dentro de um
trabalho de reavaliação do trabalhismo no
Estado.

Já caíram, por exemplo, os dirigentes re-
glonais do PIB. E a derrubada, comandada
de São Paulo pela presidenta nacional do
Partido, ocorreu, cinco dias após a visita queo Sr José Aparecido, candidato a governador
pelo grupo Magalhães Pinto, fez ao Sr Jânio
Quadros.

Sobre os trabalhistas mineiros pesava a
suspeita de um discreto envolvimento com a
corrente peplsta liderada pelo Senador Tan-
credo Neves. Nos trabalhos de reavaliaçôo,
que começarão a ser feitos daqui a dois dias,
serã possível identificar quem é quem em
cada uma das bases trabalhistas montadas
na Capital e interior. Os que forem ligados ao
presidente nacional do Partido Popular serão
expulsos.

Quase certeza
O secretârio-geral do PTB, Ário Teodoro,

acha que o caminho natural do grupo Maga-
lhães Pinto serã realmente o que conduz ao
trabalhismo. Em sua última conversa com a
Sra Ivete Vargas, ele disse ter tomado conhe-
cimento de uma série de dados que compro-
vam a dificuldade que o grupo Magalhães
Pinto terá para sobrepujar o do Senador
Tancredo Neves, ijuma convenção, regional."O Magalhães e'o seu'grupo" — afirmou o
dirigente trabalhista — "não estão prepara-dos para aceitar uma derrota e nem poderãoengolir, na guerra que será a sucessão minei-
ra, um candidato peplsta Oriundo do PSD. É
ai que nós entoamos. A Ivete aposta no racha
entre as duas correntes de liderança do PP
mineiro e eu acho que ela está certa. O dado
mais importante para mostrar que as diver-
gências existem é a indecisão do Sr José
Aparecido, que até hoje não assinou a ficha de
inscrição no Partido Popular." *

Uma forra
Sem a discrição do Sr Ulysses Guimarães,

que nega até hoje sua reunião com o Ministro
Golbery em 1975, a Sr" Ivete Vargas, duas
semanas depois da conversa reservada quemanteve no Rio com o Sr Magalhães Pinto,
fez questão de contar detalhes da, reunião,
sublinhando, com a nítida preocupação de
expô-las publicamente, as divergências entre
o ex-Chanceler do Governo Jãniò Quadros e o
Senador Tancredo Neves.

Por estas inconfidências, a ex-Deputada
paulista chegou a ser repreendida por alguns
companheiros de direção nacional. Mas çxpli-cou, a um por um, que havia tomado uma
decisão proposital:"Eu tinha uma forra antiga para tirar com
o Tancredo. Ele nunca apoiou a minha luta
pela conquista da sigla dó PTB e sempre
rendeu homenagens ao Brizola, quando, na
pior das hipóteses, deveria manter-se neutro.
Botei a sua briga com o Magalhães, em torno
da sucessão mineira, nas ruas. E quero ver ele
desmentir, com provas, que ela não existe. Ao
PTB interessa esse racha, porque estamos de
olho no Magalhães."
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Marinho decide não

sair de Brasília até

a eleição da Câmara
Brasília — Ao contrário do líder Nélson Mar-

chezan, que percorre o país em busca de votos, o* candidato independente à Presidência da Câmara,
Deputado Djalma Marinho, não pretende mais
sair de Brasília aité o dia 26 de fevereiro, quandohaverá a eleição.

Aos jornalistas, o Sr Djalma Marinho tem
explicado que decidiu suspender o ciclo de via-
gens que havia programado e iniciado por Sâo
Paulo e Rio de Janeiro, porque constatou que as
posições dos candidatos já estão consolidadas e
não mais se alterarão até a eleição.

Táticas diversas
, Para obter os votos necessários à sua eleição o

Deputado Nelson Marchezan precisa visitar os
Estados a fim de desfazer os bolsões de resistência
que existem dentro do PDS à sua candidatura.
Apesar de saber quase com certeza absoluta aon-
de se localizam estes bolsões, Marchezan preferiucobrir o país inteiro, para evitar descontentamen-
tos de última hora, que possam surgir na boca da
uma, beneficiando seu adversário.

Não quer correr risco algum, porque sabe queá campanha se assenta numa gangorra que tem,
de um lado, a questão da obediência cega que o
Palácio dò Planalto exige dos políticos governis-
tas, e, de outro, o caráter emocional e o respeito
que a figura do Deputado Djalma Marinho impri-
me a parlamentares tanto do Ooverno quanto da
Oposição.

Marchezan já visitou 10 Estados: Amazonas,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do
Sul, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,
Paraíba e Rio de Janeiro. Já arrumou as malas
para seguir segunda-feira para Curitiba. No dia 23
irá à Bahia.

Marinho
No início da campanha, o Deputado Djálma

Marinho preparou-se para a grande peregrinação
que supunha necessária fazer pelo pais em busca
dos votos dissidentes da bancada pedéssista. Nu-
ma festa na casa de um parlamentar há 20 dias.
Marinho dizia que até já havia parado de fumar e
de beber, para enfrentar a maratona de viagens
pelo pais. Seus 72 anos não suportariam o repuxo
se não tomasse pelo menos essas providências. Foi
ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Voltou satisfeito,
como o seu adversário, quando retorna dos Esta-
dos que visita. De repente, com viagem marcada
para o Rio de Janeiro, decidiu suspender tudo e
deu umà guinada de 180 graus na estratégia de
campanha: permanecerá em Brasília, seu "quar-
tel-general", como diz, de onde não pretende mais
sair "nem para as cidades-satélites".'

Nas rodas do cafezinho da Câmara, onde insta-
lou seu comitê de campanha, Marinho diz confl-
dencialmente que saindo de Brasília exporia seus
eleitores por onde andasse, o que permitiria ao
adversário identificar os "rebeldes" e sobre eles se
desencadearia a formidável força da pressão do
Palácio do Planalto, sob o comando do secretário
particular do Presidente Figueiredo, Heitor Fer- •
reira, que articula a candidatura Marchezan.

O Deputado Djalma Marinho, então, passou a
agir o mais discretamente possível. Não se encon-
tra com companheiros do PDS na Câmara ou em
qualquer lugar público. Revela a existência de três
ou quatro apartamentos de deputados amigos, '
aonde se reúne com os seus principais "cabos
eleitorais" do PDS e da Oposição.

Não recebe ninguém em sua própria casa.
Cerca-se de todos os cuidados possíveis para não
permitir que o adversário conheça as áreas ondè
age e planta os pés em Brasília: "Aqui é o meu
lugar, é o meu terreno, é o meu habitat. Tenho de

. permanecer é aqui, dentro da instituição que é a
razão de ser da minha campanha" — enfatiza.' Sua esperança é que a votação é secreta, mas
diz, irônico, exatamente o contrário. Acha que o
grande beneficiado com a votação secreta é Mar1-
chezan: "Na votação aberta muitos deputados
ficariam constrangidos em votar num mau candi-
dato."

Enquanto os dois candidatos preparam seus
esquemas de campanha, as previsões dos especia-
listas nestes assuntos, como o Deputado Daso
Coimbra, do PP fluminense, continuam indicando
uma vantagem que pode superar os 15 votos a
favor de Marchezan.

— Mas a votação é secreta. Tudo pode aconte-
cer — lembra Daso.
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Marinho

PP e PT traçam

esquemas no Rio
O lider do PT na Câmara dos Deputados, Aírton

Soares, em férias no Rio, reuniu-se ontem à tarde com
dirigentes e lideres fluminenses do Partido dos Trabalha-
dores, para concluir, depois de uma análise da situação
política nacional, que qualquer tentativa de reforma da
legislação eleitoral vigente, esbarra numa indagação:"Quem serã o futuro presidente da Câmara?"

Enquanto o Sr Aírton Soares reunia-se com o PT,
presente o presidente regional do Partido no Estado,
Deputado José Eudes, o secretário nacional do PP, Depu-
tado Miro Teixeira, num encontro com 15 deputados
federais 'da sua agremiação, chegava a uma conclusão
parecida com a do parlamentar paulista. Para ele, tam-
bém, "o país só contemplará novas medidas casuísticas, a
nível de legislação política, se o Planalto conseguir eleger
o novo presidente da Câmara".

Uma encruzilhada

O Sr Aírton Soare=, que acredita na vitória do candi-
dato dissidente do PDS e das oposições, Sr Djalma
Marinho, por uma margem de 20 a 30 votos, é de opinião
que se o resultado da eleição beneficiar, contudo, o Sr
Marchezan, "o Planalto continuará a fazer o que quiser
dentro do Congresso".

Essa visõo do líder do PT é idêntica à do secretário
nacional do PP, este julgando, ainda, que o Sr Djalma
Marinho não pode mais ser apresentado como um candi-
dato de contestação ao regime, "desde que o seu principalcoordenador, o atual presidente da Câmara, Flávio Marci-
lio, foi convidado para integrar a comitiva oficial do
Presidente Figueiredo nas viagens à França e Portugal".

Vai haver patrulha

Os Srs Miro Teixeira e Airton Soares, nas reuniões
diferentes das quais participaram, admitiram que as
oposiçòes instituirão uma espécie de patrulha eleitoral e
poderão denunciar, em conjunto, como traidores da insti-
tuiçào parlamentar, os seus membros que faltarem à
eleição ou que votarem no candidato oficial do PDS.

A idéia inicial para que as patrulhas oposicionistas
tenham êxito é a de convencionar senhas na hora da
votação: parlamentares sob suspeiçáo poderão, por
exemplo, receber sobrecartas levemente marcadas.

Pires

reassume

hoje
Brasília — O Presidentt

João Figueiredo recebe ho-
je às 17h, o Ministro do
Exército, Walter Pires, que
reassume sua Pasta após
três meses de licença para
tratamento de saúde.

O Ministro Walter Pires
reassumirá a Pasta do
Exército às 15 horas, em
solenidade no Ministério,
recebendo o Comando do
General Ernane Ayrosa,
que o substituiu.

O Ministro Walter Pires
submeteu-se a uma cirur-
gia de ponte-safena, nos
Estados Unidos e chegou a
pensar em pedir exonera-
ção do cargo, mas o Presi-
dente Figueiredo, que ti-
nha certeza de seu pronto
restabelecimento, não con-
cordou.

O Presidçnte e o Minls-
tro retornaram Juntos, ao
final da tarde de ontem, do
Rio de Janeiro.

Erasmo dá

procuração
a jornal

S&o Paulo — O Deputa-
do Erasmo Dias (PDS-SP)
autorizou a quem quer que
seja a retirar o dinheiro
que o jornal Hora do Povo
garante possuir deposita-
do em banco suíço. "O pes-
soai desse jornal pode reti-
rá-lo, se eu tiver, e entregar
ao Partido Comunista, que
eles representam".

Ele afirmou que não tem
grandes recursos e tudo o
que possui está registrado

•no Imposto de Renda."Desafio a provarem o con-
trário, mas se o fizerem po-
dem cassar meu mandato
imediatamente. A verdade
é que essa lista publicada
pela Hora do Povo visa en-
xovalhar a dignidade das
autoridades e subverter o
regime, como é hábito dos
comunistas".

O Sr Erasmo Dias reve-
lou que está processando o
Jornal, que "tem de pagar
pelo que fez", mas comen<
tou não ter muita esperan-
ça no desfecho do pro-
cesso.

Estou na Justiça con-
tra um outro Jornal O Re-
pórter, que me acusou de
ter colocado uma bomba
no O Estado de S. Paulo,
há dois anos, e até agora
não consegui nada.

Ele acusou a chamada
imprensa nanica de "de-
sinformar a população" e
disse que apoia a decisão
do Ministro Abi-Ackel, que
mandou recolher a edição-
extra da Hora do Povo.

Deputado

rejeita

comenda
Brasília — O Deputado Car-

los Alberto Chiarelli (PDS-RS)-
telegrafou ontem ao chefe do
cerimonial do Governo de São
Paulo, Ministro ítalo Mastro-'
giovani, comunicando que não
irá receber a comenda da Or-
dem do Ipiranga, que lhe foi.
outorgada pelo Governador.
Paulo Maluf.

O Sr Carlos Chiarelli é o se-
gundo Deputado a recusar for-
malmente a homenagem queteria sido oferecida por Maluf a' mais de 30 parlamentares. In-
formou-se ainda que o Deputa-
do Paulo Ferraz (PDS-PI) tam-
bém recusará a comenda.
OPOSIÇÃO

O primeiro parlamentar a re-
jeitar a medalha foi o Deputa-
do Carlos Nelson Bueno
(PMDB ÔP), que assim se jus-tiflcou: "Maluf quer envolver
os Deputados oposicionistas,
transformando-os em comen-
dadores mas estamos cons-
cientes de mais esta jogada e
por isso não aceito."

No oficio endereçado ao che-,
fe do cerimonial do Palácio^
Bandeirantes, o Deputado diz
que "se o objetivo de Maluf é'
homenagear-nos pelas criticas'
que fazemos ao seu Ooverno,'
então deve dá-las também a'
centenas de outros parlamen-tares".

Recentemente, o Deputado'
Paulo Lustosa (PDS-SP) co-
mentava no Congresso, a al-
guns amigos, que se havia sur-
preendldo por ter sido home-
nageado com a Ordem do Ipl-
ranga. "Que me lembre, não
tenho nenhum trabalho espe-
ciai feito em prol de São Pau-
lo". dizia surpreso.

TELEGRAMA
No telegrama que enviou ao

governador, o Sr Carlos Chia-
relli agrâdece mas declina da
homenagem que lhe seria pres-tada pelo "Conselho de Mêri-
tos e Honrarias Estado de SãO'
Paulo, no prõpximo dia 25. •

O Deputado expressou seu'"apreço às dignas personallda-des, particularmente colegas,
parlamentares que serão agra-,
ciados com a referida honra-,
ria" e sua "profunda admira-
çáo ao nobre e trabalhador po-vo paulista". Ao Governador
Paulo Maluf, Chiarelli envia,
apenas um comprimento con-
vencional: "Cordiais saúda-'
çôes".

Ele nâo quis explicar as ra-
zôes que o levaram a recusar a
comenda. Alegou apenas queelas foram "de foro Íntimo".
Mas soube-se que o parlamen-tar gaúcho não se afina com os
métodos de aliciamento politi-co do Governador, com quemnunca trocou uma palavra.
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PDS reúne 
projetos para fazer 

reforma eleitoral

Brasília — Um pacote
grosso e pesado, contendo
todos os projetos referen-
tes a mudanças eleitorais,
propostos ao Congresso a
partir de 1960, sem excluir
os arquivados, chegou na
última sexta-feira às mãos
do presidente e do secretá-
rio-geral do PDS, Senador
José Sarney e Deputado
Prisco Viana. O volumoso
embrulho pesa mais de 20
quilos e é o ponto de parti-da para os estudos que os
pedesistas realizarão em
torno das reformas poli-ticas.

Os projetos, entre eles al-
guns apresentados pe}os
principais lideres da Opo-
sição—os Srs Ulysses Gui-
marães e Franco Montoro,
do PMDB —, dois versan-
do sobre o voto distrital,
serão encaminhados à co-
missão especial criada pe-lo PDS, na última reunião
de sua Executiva Nacio-
nal, com a finalidade de
propor um ou mais ante-
projetos de reformas elei-
torais.

A gama de projetos é a
mais variada possível. Há
propostas para todos os
gostos. Parlamentares do
Governo ou das oposições
querem, ao mesmo tempo,
a extensão ou a extinção

Maria Inês Nassif
pura e simples da suble-
genda, um instituto que só
vigora para a eleião de se-
nador e prefeito. Existem,
ainda, os que sonham com
a padronização dos gastosdas campanhas eleitorais,
limitando-os, e os que aspi-
ram promover uma ampla
reforma do TSE e dos
TREs.

O secretário nacional do
PDS, Deputado Prisco
Viana, garante que os estu-
dos do Partido não serão
conclusivos. Explica qué a
preocupação dos pedessis-
tas é a de abrir, em cima de
teses concretas, o debate
sobre,as reformas eleito-
rais. Mas é indiscutível queexiste uma grande possibi-
lidade desses estudos se
tornarem oficiais e se
transformarem em posição
oficial do Governo.

No pacote de 57 projetos
que o PDS examinará es-
tão os que tratam da ado-
ção do voto distrital no
jpaís, menos o do Deputado
Rafael Baldacci, um dissi-
dente do Partido, que foi
elaborado com a ajuda do
Ministro Golbery do Couto
e Silva. Esses projetos pio-
põe o novo sistema de elei-
ção parlamentar em todas
as suas formas. -

Voto distrital puro

O único projeto no "pa-
cote" que institui o siste-
ma distrital puro—onde o
Estado é dividido em dis-
tritos vencendo pelo voto
majoritário os candidatos
eleitos em cada um — é o
de autoria do Senador Jo-
sé Sarney, presidente do
PDS, apresentado em
1979.

Pela sua proposição, os
Estados sáo divididos de
acordo com ò número de
vagas a que tenham direi-
to na Câmara, e cada dis-
trito elege um deputado fe-
deral e três deputados es-
taduais. São poupados do

sistema majoritário os ve-
readores.

O Senador permite que
os Partidos inscrevam dois
candidatos em cada distri-
to, mas cada candidato po-
derá concorrer apenas em
um distrito. O preterido
nas convenções partldá-
rias terá, por lei, o direito
de requerer a sua inscrição
ao pleito diretamente ao
Tribunal Regional Eleito-
ral, cujo pedido deverá ser
assinado por 3% do eleito-
rado do distrito, sem pre-
juízo da? vagas de seu Par-
tido.

Voto distrital proporcional

A manutenção da vota-
ção proporcional, apesar
de proposições de divisão
dos Estados em distritos,
para fins eleitorais, é obje-
to de preocupação de nú-
mero razoável de parla-mentares.

i O primeiro a apresentar
projeto neste sentido foi o
ex-Senador Milton Cam-
pos. Em parte individual!-
zada do pacote, a íntegra
de seu projeto traça o queconsidera um "sistema
eleitoral menos elitizante"
que o vigente, o qual, a
partir do crescimento do
número de eleitores, ten-
dia a abolir a cédula escri-
ta e instituir novamente a
preenchida à mão, em pre-
juízo dos eleitores menos
letrados.

A proposição do Sena-
dor Milton Campos é clara:
divide-se o eleitorado por
distritos, cada Partido es-
colhe o seu candidato paracada região — e os candi-
datos poderio inscrever-se
em'até três. Mas a divisão
de cadeira será feita pelovoto proporcional. A le-.
genda não perdera, por-
tanto, com a divisão.

O Senador Franco Mon-
toro, em proposição apre-
sentada quatro anos de-
pois, vai pelo mesmo cami-
nho. Para a Câmara dos
Deputados, Assembléias
Legislativas e Câmaras de
Vereadores (de localidades

com mais de 500 mil habl-
tantes), os Estados são dl-
vididos em distritos cor-
respondentes à metade
dos lugares a que tenha
direito o Estado (ou muni-
cípio) em cada Casa Legis-
lativa. As cadeiras são atri-
buídas proporcionalmente
à legenda, e preenchidas
pelos vencedores dos dis-
tritos. As vagas restantes
são completadas pelos no-
mes relacionados em uma"lista partidária", cuja or-
dém — e candidatos — é
escolhida em convenção
da agremiação.

Ainda neste 'projeto, o
atual secretário-geral do
PMDB determina a extin-
ção de Partidos que não
tenham obtido pelo menos
5% da votação total, mas
lhes dá a chance de fundi-
rem-se com outros nas
mesmas condições, até
seis meses após as elei-
ções. Proíbe também as
coligações partidárias em
eleições.

Da mesma forma, o De-
putado Alfeu Gasparirti,
em 1973, propôs a adoção
de eleições por distritos,
sem mexer, contudo, no
sistema proporcional.
Também é o caso do Depu-
tado Oscar Corrêa, em pro-
jeto datado de 1963, quealém disto estabelece limi-
tes e prazos para doações a
campanhas eleitorais.

Sistema distrital

Num projeto datado de
1963, o Deputado Cunha
Bueno propõe a adoção do
sistema distrital. Sua pro-
posta pouco tem de con-
creta. Sequer define se o
cômputo dos votos seria
pelo sistema proporcional
ou pelo majoritário.

Entretanto, na justifica-
tiva do projeto o Deputado
deixa a cargo das comis-
sões encarregadas de da-
remo parecer à proposição
a iniciativa de discutirem e
optarem entre os três tipos
existentes de voto distri-
tal: o puro (que denomina"distrialista puro"), no

qual ganha o candidato
mais votado do distrito, in-
dependente da votação
partidária; o "distrialista-
preferencial-proporcio-
nal", chamado distrital
misto, onde parte dos re-
presentantes é eleito pelo
voto proporcional e o res-
tante pelo majoritário; e o"distrialista proporcio-
nal", sistema no qual os
Partidos mantêm o direito
ao número de cadeiras cor-
respondentes - à votação
Obtida pela legenda, ape-
sar da divisão do Estado
em distritos.

Voto distrital misto

A idéia do voto distrital
misto passou a exaltar in-
tegrantes do PDS, a partir
de 1977, depois que o Sena-
dor Tarso Dutra apresen-
tou proposta nesse senti-
do. A partir de 1979 mais
três foram anexados a este
do Senador gaúcho.

Pelo projeto do Senador
Tarso Dutra, metade da
Câmara dos Deputados e
dois terços da bancada das
-«ssembléias Legislativas
seriam eleitos pelo voto
distrital — majoritario — e
o restante pelo voto pro-
porcional.

Em 1979. o Deputado
Rubem Figueiró (PDS-
MS) apresentou proposta

semelhante, estendendo-a
inclusive às Câmaras de
Vereadores, e instituindo
que até 70% das bancadas
do Legislativo, em todos os
níveis, fossem eleitos pelovoto distrital (majoritário).

Em 1980 a Mesa da Cã-
mara recebeu dois projetossemelhantes: a do vice-
líder do PDS, Deputado
Cantídio Sampaio — queestabelece meio a meio pa-ra o voto majoritário e pa-ra o voto proporcional em
todos os níveis de disputa— e do vice-líde* Jorge Ar-
bage, com a mesma pro-
porção, mas apenas para
as eleições de deputados
federais,e deputados esta-
duais.

Mrquivo — \i r I if

Ulysses e Montoro também pleitearam o voto distrital

Voto majoritário

Dos 57 projetos, apenas dois pro-
põem a adoção do sistema majoritário,
sem a divisão dos Estados em distritos,
para as eleições parlamentares. Ambos
sáo de 1980. O do Deputado Walber
Guimarães (PP-PR) requer o voto majo-
ritário apenas nas eleições em que sáo
permitidas as sublegendas; e o do Depu-
tado Stoessel Dourado (PDS-BA) para
todos os níveis.

A proposta do Deputado Stoessel
Dourado é a que se convencionou cha-
mar distritào. Por ela, cada Estado é
um distrito, onde serão eleitos os candi-
datos mais votados individualmente,
independente da votação da legenda
em que estiverem inscritos.

Neste sistema, por exemplo, se o
PMDB tivesse conquistado 30% da vo-
tação global para a Câmara dos Depu-
tados em um Estado com direito a 30
cadeiras — o que no sistema proporcio-
nal vigente lhe daria o direito a nove

vagas — elegeria apenas os mais vota-
dos entre todos os Partidos, numa lista
onde seriam numerados os classificados
de um a 30. Se nesta lista apenas oito da
agremiação estivessem relacionados,
perderia uma cadeira em relação ao
sistema vigente. Os suplentes também
obedeceriam ao mesmo critério de con-
vocação.

O Deputado Walber Guimarães, do
PP paranaense, propõe o voto majoritá-
rio para todos os pleitos onde sáo permi-
tidas as sublegendas — Governadores,
Prefeitos e Senadores — justificando
que sua vigência, nestes casos, acaba
por derrotar o candidato mais popular,
pelo fato de sua sigla náo haver conquis-
tado maior número de votos que as
demais.

O projeto determina que "nas elei-
ções majoritárias em que houver suble-
gendas considerar-se-á eleito o candida-
to mais votado, independente dos sufrá-
gios obtidos por cada Partido".

Voto vinculado

Desde 1967,12 projetos de lei foram
apresentados à Câmara dos Deputados,
suprimindo a figura do voto vinculado
nas eleições para deputados estaduais e
federais, e apenas dois estendendo-a a
todos os níveis de disputa.

A primeira proposição extinguindo a
sublegenda é a de autoria do Deputado
Paulo Freire (1967). Depois dele, apre;;
sentaram propostas iguais os Depu-
tados Laerte Vieira (1973 e 1977), José
Camargo (1973), Norberto Schmidt

(1973), Octávio Ceccato (1973), Israel
Dias Novaes (1977). Laerte Vieira (1977),
Lúcia Viveiros (1979), Gomes da Silva
(1979), Paulo Torres (1979), Paulo Torres
(1979) e Osvaldo Melo (1980).

Os dois projetos que estendem a vin-
culação de votos — obrigatoriedade de
escolha, pelo eleitor, de candidatos do
mesmo Partido — a toçlos os níveis de
disputa são os Deputados Dayl de Al-
melda, ambos datados de 1968.

A sublegenda

Das propostas apresentadas, relati-
vas à sublegenda partidária, nove revo-
gam-na, três estendém-na a outros ní-
veis e uma a institucionaliza.

Os projetos que propõem sua revoga-
ção são todos de oposicionistas: José
Costa (1979), Getúlio Dias (1979), Fer-
nando Coelho (1979), Pacheco Chaves
(1979), Lúcia Viveiros (1979), Luiz Leal
(1979), Airon Rios (1972), Francisco
Amaral (1971) e Roque Aras (1979).

O Deputado Jorge Arbage, em 1980,
tentou estendê-lá, na proporção de três
por Partido, para as eleições de gover-nador de Estado, senador e prefeito.
Está na Comissão de Constituição e
Justiça. Proposta semelhante havia si-

do apresentada em 1973 pelo Depütado
Adhemar Ghisi. Em 1967, projeto do
Deputado Garcia Neto admitia "regls-
tro de candidatos em sublegenda* parti-dárias nas eleições diretas".

A mais original das propostas relati-
vas às sublegendas anexadas ao pacoteeleitoral é de autoria do Deputado Ru-
bem Figueiró, de 1979. Ele propõe a
Institucionalização do Instituto como"órgãos permanentes e fundamentais
dos Partidos políticos, eià número de
três, distintos em sua organização fim-
cional nos âmbitos municipal e esta-
dual". A sublegenda seria um Partido
dentro do Partido, com direito a nome
próprio (acompanhado com a sigla da
legenda) e convenções autônomas.

Voto de legenda

O Deputado Jorge Arbage, em 1980,
foi o único a apresentar projeto de lei
tornando nulos os votos dados exclusi-
vãmente à sigla partidária, sem indica-
ção do nome ou do número do candi-
dato.

Nele, o parlamentar justifica que é"uma distorção a escolha da sigla", pois^
a eleição "pressupõe a escolha do me-
lhor candidato, na opinião pessoal do
eleitor".

Alterações gerais

O PDS examinará, ainda, projetos
dos seguintes parlamentares:

Laerte Vieira (197?): altera a mecâni-
ca de distribuição de números por can-
didatos.

Jeronimo Santana (1979): extingue a
proibição de registros de Partidos com
siglas de agremiações jã extintas.

Benedito Vaz (1960): regula a distri-
buiçáo de nomes de candidatos nas
cédulas partidárias, de tal sorte quecada um figure o mesmo número de
vezes no primeiro lugar e nos lugares
subseqüentes.

Benedito Vaz (1960): institui cédula
única nas eleições pelo sistema de re-
presentação proporcional.

Wilson Calmon (1960): determina
prazo de apenas trésmesespara julga-
mento, pelo Tribunal Regional Eleito-
ral, de recursos e representações relati-
vas às eleições. Findo o prazo passa à
competência do Tribunal Superior Elei-
to ral. Caberá representação contra o
Tribunal faltoso.

Cunha Bueno (1964): fixa os seguin-
tes quesitos para a nomeação de juizes
de Tribunais Eleitorais: o magistrado
não poderá ser aposentado, exercer car-
go público, ser proprietário ou sócio de
empresa beneficiada com privilégios, fa-
vores e isenções da administração pú-
blica, e não poderá estar exercendo
qualquer mandato político.

Valério Magaihâes.<1974): não permi-
te inscrição de candidatos que não se-
jam eleitores inscritos em sua c ire uns-
crição: já no mínimo há um ano, salvo"se figurar pela primeira vez rio alista-

mento eleitoral do pais ou estiver no
exercício do mandato legislativo".

Eurico de Oliveira (1964): exige ates-
tado de bons antecedentes e cadastro
bancário idôneo a candidatos a qual-
quer cargo eletivo.

Ulysses Guimarães (1964): Fixa um
máximo de despesas eleitorais a cada
candidato.

Erasmo Martins Pedro (1969): Modlfi-
ca o número de candidatos a serem
apresentados em cada Partido, nas elei-
ções legislativas; dobro dos lugares a
preencher na Câmara dos Deputados;
triplo nas Câmaras Municipais; quádru-
pio nas Assembléias Legislativas.

Francisco Amaral (1972): Diminui os
prazos estabelecidos para as filiações
partidárias de pessoas que queiram se
candidatar para até quatro meses antes
do pleito.——

Dayl de Almeida (1967): Torna válido
o voto cuja legenda constar erradamên-
te ao lado dç candidato, computando-o
a ele. *

Álvaro Dias (1979): Institui que nas
eleições majoritárias, quando houver
sublegenda e o eleitor assinalar os no-
mes de dois ou três candidatos do mes-
mo Partido, o voto será computado pa-ra a agremiação. •

Alberto Hoffman, (1979): Estabelece
que o Vice-Prefeito será escolhido pelomesmo critério dos suplentes dos Sena-
dores: no caso de eleições com suble-
gendas, ele será o segundo mais votado
pelo Partido; disputando um único can-
didato, será escolhido em convenção
partidária.

Nilson Gibson (1980): Define o voto
cumulativo nas convenções partidárias.
¦§: >

Pemedebista critica

dirigentes e reclama

pela Constituinte
Brasília — O vice-líder do PMDB, Deputado

Fernando Lyra, tem criticada a direção nacional
do Partido, pela folta de uma decisão para dinami-
zar a campanha pela convocação da Assembléia
Constituinte. Na reunião de terça-feira passada, o
assunto só não foi omitido devido à intervenção do
Deputado Francisco Pinto (BA).

Ele foi o único da comissão executiva nacional
a abordar a Constituinte, tese que já completou 10
anos. E o fez para censurar alguns "cristãos-
novos" do PMDB, como os ex-pedessistas goianos
liderados do ex-Govemador Irapuan Costa Júnior,
que discordam da tese. O Sr Francisco Pinto acha
que todos os filiados do Partido têm d dever de
lutar pela convocaçfio da Constituinte.

Projeto alternativo

A tese da Constituinte não foi o único tema
político que a direção nacional do PMDB deixou
de discutir, pelo menos em prohmdidade na sua
última reunião. Pouco se falou, ou nem se falou, na
prorrogação de mandatos, no voto distrital, na
eleição de presidente da Câmara, na Lei Falcão, e
na sublegenda.

A direção nacional do PMDB, ao decidir elabo-
rar um projeto alternativo de Governo, criticou
indiretamente os chamados "candidatos natu-
rais" do Partido às eleições diretas de governado-
res em 82. Dirigentes do PMDB revelaram que o
Partido não quer "vedetes", nem "vedetismo" na
campanha. Os candidatos deverão enquadrar-se
nas diretrizes partidárias, que serão elaboradas. O
documento será a Unha básica da campanha.-- -Exaltar mais a legenda e menos a auto-exaltação.

Um dirigente do PMDB comentou, antes da
reunião, que em São Paulo há condições de as
oposições marcharem unidas, com candidato úni-
co ao Governo. "Mas desde que una os Partidos
oposicionistas, o que nâo parece ser o caso de
Franco Montoro, de Jânio Quadros ou de Orestes
Quércia." Para o mesmo oposicionista, os nomes
mais adequados "parecem ser o caso de Ulysses
Guimarães, de Freitas Nobre ou de Mário Covas".

Sobre os prefeitos e vereadores, eleitos em
1976 e que agora poderão exercer o mandato até
1982, não se disse nada. Na véspera o ex-Deputado
Alencar Furtado, 2° vice-presidente do PMDB,
informou que abordaria a questão. Ele não concor-
da com a orientação de algun| dirigentes, reco-
mendando que os prefeitos e vereadores que opta-
ram pelo PMDB cumpram a prorrogação. Na sua
opinião, fica quem quer, renuncia quem desejar.

Pedessistas fazem
convenções em 12 » .

municípios gaúchos
Porto Alegre — O PDS do Rio Grande do Sul

realizou, ontem, convenções em 12 municípios
gaúchos, onde por falta de quórum ou documenta-
ção, não haviam sido realizadas em outubro, e
tornou-se o primeiro Partido estruturado em todo
o Estado.

, Nesta semana, ò diretório regional receberá a
documentação e analisará as eleições, para enca-
mlnhar o pedido de registro definitivo ao Tribunal
Regional EleltoraL

Ação política
O presidente regional do PDS, Deputado Vic-

tor Facclonl, afirmou ontem, logo após o encerra-
mento das convenções, que o Partido poderá ago-
ra dinamizar seu plano de ação política.—O PDS torna-se importante pela sua organi-
zação e disposição em ser o verdadeiro canal das
reivindicações populares das comunidades do Rio
Grande do Sid — observou o Deputado Victor
Facclonl. O líder do PDS na Câmara, Deputado
Nelson Marchezan, acompanhou, juntamente com
o presidente regional do Partido, o desenrolar da
convenção na Cidade de Rio Pardo. Hoje, o Depu-
tado Nelson Marchezan vai ao Paraná, para pfos-
seguir sua campanha pela presidência na Câmara.

As convenções-do PDS foram realizadas nos
municípios de Barros Cassai, Rio Pardo, São Va-
lentim, São Francisco de Assis, Liberato Salzano,
São Marcos, Formigueiro, Tapejara, Arrolo do
Tigre, Viadutos, Fontoura Xavier e Nova Araca.

Ao PMDB, que também já realizou suas con-
venções, falta eleger cinco diretórios municipais,
enquanto que o PDT, PP, PT e PTB começarão
suas convenções nos próximos meses.

Baiano defende união

das oposições para
derrotar o Governo

Salvador — O Partido Popular vai tentar unir
as oposições para que saiam com candidato único
ao Governo da Bahia, anunciou ontem o Deputa-
do Carlos Santana (PP-BA). Se isto ocorrer, ele
acredita que as oposições vão ganhar o Governo
estadual nas eleições do próximo ano.

Na sua opinião, atualmente o candidato que
reúne as condições necessárias para o triunfo nas
umas é o ex-Govemador Roberto Santos, "por se
destacar em prestigio a nível nacional e dispor de
maior peso junto as bases". Mantendo-se ò pacto
de união em tomo de questões gerais, que tem sido
respeitado pelo Partido da Oposição até agora,
segundo o deputado, ele acredita que em setembro
próximo os Partidos oposicionistas devem reunir-
se para escolher apenas um candidato ao Governo
do Estado e um ao Senado.

Receita
Apesar do Governador Antônio Carlos Maga-

lhães ter afirmado diversas vezes que o PDS
ganhará as próximas eleições na Bahia com mais
de um milhão de votos de vantagem, o Deputado
Carlos Santana está confiante numa vitória da
Oposição. "As oposições baianas têm condições de
ganhar o pleito de 82, desde que tenham compe-
tência e concorram com um candidato que reúna
as melhores condições.

Ao comentar o apoio do Deputado Elquisson
Soares (PMDB-BA) à candidatura do ex-
Governador Roberto Santos (presidente regional
do PP) ao Governo do Estado, disse que seu colega
tem visão de realidade e defende também o princí-
pio de.que as oposições devem apresentar candi-
dato único. "É preciso haver um consenso, deixan-
do-se de lado a postulação de uma candidatura
utópica, doutrinária e incapaz de vencer nas
urnas."

é

Ministro

deixa

hospital
São Paulo—Bem-humo- f

rado e vestido com um ter- ;
no cinza, o Ministro do \
Trabalho, Murilo Macedo, >
deixou ontem os quartos *
601 e 602 do Hospital Gas-
troclínica, onde estava in-
ternado desde a última
quarta-feira, com suspeita •
de aneurisma cerebral. O •
Ministro saiu do hospital :
andando normalmente. ;

O Sr Murilo Macedo teve
alta no sábado à tarde,
mas como ainda precisava'
realizar alguns exames, .
sua mulher, Dona Majur- .
ca, preferiu que ele deixas- -
se o hospital apenas on- -
tèm. O Ministro seguiu pa- [
ra. seu apartamento, no :
Jardim Paulista, e deve ir '
hoje, ou nos próximos dias, ;
para seu sitio na cldáde de ¦:
Atibaia, Interior paulista. í
Ele ficará descansando *
cerca de 20 dias, antes de "
reiniciar suas atividades ¦
normais.

r

Alagoano

aposta

em eleição
Maceió — O Deputado -

Antônio Ferreira, coorde-
nador da bancada federal
do PDS alagoano, admitiu
náo haver unanimidade no
apoio à eleição do Deputa-
do Nelson Marchezan à
presidência da Câmara,"mas a maioria que lhe
apoiou garante sua vitó-
ria." O parlamentar está
tão certo disto que aceita
até apostar na vitória do
candidato governista: "Ele
já ganhou."

Ele não quis comentar o
apoio de alguns setores da
Oposição ao candidato ofi-
ciai, que teria sido conse-
guido através de gestões
feitas pelo seu amigo inse-
parável, Deputado Dlval-
do Suruagy (PDS-AL). "O
problema não é meu. £ de
cada um dos deputados do
PMDB."

Governador

supera

crise
Maceió—O Governador

Guilherme Palmeira con-
tomou a ameaça de crise
no PDS alagoano, e rea-
proximou-se do seu pzesí-
dente, Deputado José Ta-
vares, magoado pelo veto
ao seu projeto de equipara-
ção de vencimentos dos
procuradores jurídicos da
Assembléia, que também o
beneficiava. O Governador
explicou que o projeto era
inconstitucional e náo po-
deria ser sancionado por-
que "abriria um preceden-
te muito arriscado".

A crise ensaiou-se quan-
do o presidente do PDS de
Alagoas, numa sexta-feira
à tarde, avisado da visita
do Deputado Nélson Mar-
chezan (PDS-RS) três dias
depois, não compareceu à
recepção ao visitante com
a desculpa de que fora ba- ¦
tlzar um afilhado no inte-
rior.

O Deputado José Tava-:
res luta para ter seu nome "
lançado ao Governo esta-;
dual, mas choca-se com o"
Deputado Divaldo Surua-
gy, até aqui, considerado o '
maior nome político do Es-'
tado. O Governador, para
preservar a unidade do -
Partido, recomendou à í
seus auxiliares menos dis-
cussões sobre a sua su- -
cessão. I

. *

Vereador

do PP

apoia Ney
Curitiba — O secretário >

do Partido Popular no Pa- ¦
raná, ex-Deputado Anibal
Khuri, afirmou que a ma-"
nifestação de apoio à can-
didatura do Governador
Ney Braga à Presidência, '
prometida pelo ex-•
Governador Roberto San-
tos, da Bahia, "foi apenas -
uma atitude para irritar o
Governador Antônio Car-
los Magalhães, que tam-
bém é um pretendente ao í
Palácio do Planalto".

Segundo o Sr Anibal
Khuri, manifestações de
simpatia pessoal por qual-
quer pretendente não tra-
rá qualquer problema parao PP, até o momento em
que o Partido lance, ofi- :
cialmente, o seu própriocandidato. Em Curitiba, o
Vereador do PP, Gil Leão, ''
manifestou seu apoio à
pretensão do Governador
Ney Braga, que enviou a
ele telegrama de agradeci-
mento, mandando-o publi-car nos principais jornaisda cidade.
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Esquivei vai a Recife dias 9 e 10

Salvador — Wagner EUrbtr

¦ Recife — Adolfo Perez Es-
qulvel, Prêmio Nobel da Paz
de 1680, que está no Brasil em
férias, virá a Recife nos dias 9 e
10 de fevereiro, onde manterá
contato com o Arcebispo de
Olinda e Recife, Dom Hélder
Câmara, Comissão Justiça e
Paz e grupos que trabalham
em defesa dos direitos huma-

nos. Uma ampla programaçãoestá sendo elaborada pela Ar-
quidlocese para receber Esqui-
vel, estando' praticamenteacertado que ele visitará uma
favela dá cidade, para ver de
perto a situação das famílias
que nèla habitam, e uma área
onde haja problema com a
posse de terra.

Lideres sindicais marcam encontro
Porto Alegre — Os particl- lhadores não concordam com

pantes do Encontro Nacional
de Dirigentes Sindicais decidi-
ram marcar para a primeira
quinzena de fevereiro a realiza-
çâo, em São Paulo, da reunião
preparatória da Conferência
Nacional das Classes Traba-
lhadoras — Conclat — onde
sèrão apresentados anteproje-
tos para a elaboração de um
código de trabalho. Os traba-

o substitutivo ã CLT que será
encaminhado ao Congresso. O •
encontro preparatório da Con-
clat coincidirá com o Julga-
mento dos lideres sindicais en-
quadrados na Lei de Seguran-
ça Nacional e eles pretendemformar uma caravana até Bra-
silia para acompanhar o julga-mento.

Arcebispo assaltado se interna
Belo Horizonte — Dois dias

após ter sido assaltado portrês homens encapuzados e ar-
mados com revólveres e facas,
no Palácio Episcopal de Ube-
raba, o Arcebispo daquela ci-
dade e presidente da Regional
Leste n da CNBB, Dom Bene-
dito Ulhoa Vieira, foi interna-
do em uma clinica de repouso,
cujo nome a cúria se negou a

revelar, para "se restabelecer
de uma gripe". O delegado de
Uberaba, Mário Zucatto, disse
não ter nenhuma pista dos la-
dróes e considerou estranho
não terem sido arrombadas as
portas e nem o cofre do Palá-
cio São Luís. Disse que o anel
do Bispo, um crucifixo de ouro
e'40 dólares levados pelos as-
saltantes facilitarão a prisão.

Limoeiro lança Projeto Algodão
Recife — Para aumentar a

produção e produtividade da
cultura algodoelra no Estado,
dentro da meta da recém-
lançada Campanha da Safra-

.81, que prevê a articulação das
entidades públicas e privadascom as lideranças comunitá-
rias e produtores rurais, foi
lançado na cidade de Limoei-
to, a 76 quilômetros desta Ca-

Padre e prefeito
Maceió—A policia continua

de sobreaviso no município de
Feira Grande, a 145 quilôme-tros da capital, para impedir
qualquer manifestação contra
ou a favor do Padre Dermeval
Lima, que voltou á cidade
na semana passada após qua-se dois meses ausente, porhaver brigado com o Prefeito
.Veridiano Santos (PDS). Não é¦ permitida aglomerações á por-ta da igreja, nem.da Prefeitura,. de acordo com a determinação

; do 8ecretário de Segurança,
Coronel José de Azevedo- Amaral. O padre se desenten-

Vigilantes gaúchos exigem abordo
Porto Alegre — Os vigilan-' tès gaúchos ingressam hoje na

Justiça do Trabalho com uma
ação de cumprimento de acor-
do trabalhista contra 89 em-
presas de vigilância do Estado
que ainda não pagaram o au-
mento de 44% previsto no dis-
SldlO de 1979, e O piSO ralaria!
de Cr$ 6 mil fixado no dissídio
do ano passado. Segundo o
presidente da Associação dos

Flagelados da seca fazem queixa-Maceió — A burocracia, a'discriminação política e o de-
sapareclmento i de alguns ca-
minhões-pipas são as queixas•íhals freqüentes dos agriculto-' res alagoanos, atingidos, na re-'giáo do agreste e serato, por

Codevasf prejudica agricultores
Maceió — Cerca de 700 pe-

qüenos e médios agricultores,
que foram obrigados a vender

;suas terras â Companhia de
Desenvolvimento do Vale do
São Francisco — Codevasf —

; querem tê-las de volta e bri-
gam com a Companhia, ale-' 
jgando que cederam ás propos-tas de venda confiando na pro-
;messa de r&eberem depois as
terras beneficiadas com drena-

Aprenda

com 
quem

fez.

Cursos de janeiro e fevereiro
TÉCNICA DE AUDIO VISUAL
24 horas aula inicio 6/1
PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING
24 horas aula.' início 19/1
INTRODUÇÃO AO MARKETING
30 horas aula i.. inicio 20/1
TÉCNICA E PRÁTICA DE PROPAGANDA
123 horas aula  inicio 20/1

¦ PLANEJAMENTO MÍDIA
60 horas aula  inicio 2/2
PRODUÇÃO GRAFICA '
24 horas aula início 3/2

mim» Escola de Propaganda e
HÜ 6113?keting do Rio de Janeiro
Praia üe Botafogo 210/1105 1108 Túls 551 7449 551 6499

. | . . ....

pitai, o Projeto Algodão. Na
solenidade, que contou com a
presença de agricultores e lide-
res políticos, o Secretário da
Agricultura, Aloisio Sotero, ln-
formou que a implantação do
pólo têxtil no Nordeste prevê a
criação de mais de 1 milhão
200 mil füsos, em acréscimo
aos 1 milhão 400 mil Já exls-
tentes.

brigam em AL
deu com o prefeito por causa
de uma missa de Inauguração
da estátua do Padre Cícero
Romào Batista, que se re-
cusou celebrar. Em. seguida, o
Prefeito Veridiano Santos, de-
voto do Padre Cícero, tentou
fazer uma procissão coqjunta,
Nossa Senhora da Conceição e
Padre Cícero, mas o vigário
outra vez recusou. A igreja
amanheceu arrombada, os al-
tares vasculhados e sujos. O
Padre Dermeval acusou o pre-feito de "profanar" o tempo
religioso e armou-se a con-
fusão.

Vigilantes, Ari da Silva, há cer-
ca de 8 mil vigilantes que estão
sendo prejudicados com o não
cumprimento dos acordos tra-
balhistas. A Delegacia Reglo-
nal do Trabalho, por sua vez,
não se responsabiliza pelas lr-regularidades e o chefe da Se-
ção Sindical, Said Vieira Pires,
alegou que não compete &DRT a fiscalização do cumpri-
mento de dissídios.

uma seca violenta. Há locali-
dade em que,o camlnháo-pipa
não passá há um mês, apesar
de estarem às margens da BR-
316, e outras em que o abaste-
cimento é feito de três em três
dias.

gem e irrigação, para plantio
de duas safras anuais de arroz.
Na área do Vale do Boacica, no
município de Igreja Nova, 'a
200 quilômetros de Maceió, a
Codevasf desapropriou 6,5 mil
hectares de pequenos e médios
agricultores, mas está enfren-
tando, na Justiça, os grandes
proprietários, que se recusam
a ceder suas terras.

É cada vez maior nas
-¦ : ,-V : V- •

Walesa e

Lula se

encontram
Araújo Netto

Corrttponcfcnta
Roma—A Insistência de Lu-

la venceu a relutância de Lech
Walesa, líder dos sindicalistas
independentes da Polônia, que
chegou a Roma decidido a en-
contrar-se somente com o Pa-
pa João Paulo n e com os
sindicalistas italianos. Ontem,
ás 23h de Roma, Luís Inácio da
Silva e mais três de seus com-
paheiros do Partido do Traba-
lhador conseguiram um en-
contro que parecia Impossível
com o líder sindicalista polo-
nês, que há quatro dias vem
sendo a grande vedete interna-
cional presente em Roma.

O encontro entrou pela ma-
dragada e à lh da manhã de
Roma Walesa e Lula continua-
vam a conversar no Hotel Vic-
tória, próximo da Via Veneto,
onde se hospeda a delegação
de sindicalistas poloneses. O
intermediário que conseguiu a
realização do projeto de Lula,
desembarcado na noite de sá-
bado de um vôo procedente de
Estocolmo, foi a Federação de
Trabalhadores Metalúrgicos
Italianos, sindicato mais im-
portante da Itália, que é tam-
bém o responsável pela pre-
sença da delegação do Partido
do Trabalhador neste momen-
to na Itália.

Walesa teve um dia ontem
multo movimentado. De ma-
nhã cedo assistiu a uma missa
na capela privada do Papa
João Paulo n e, nà hora do
almoço, teve o privilégio de
sentar-se ã mesa do Papa. À
tarde visitou a cidade de Assis.Hoje, segunda-feira, deve re-
gressar ã Polônia ao meio-dia
de Roma. Lula, ao contrário,
permanecerá na Itália ainda
por uma semana. Quarta-feira,
está prevista uma entrevista
coletiva de Lula, que se reali-
zaria provavelmente na sede
da. Associação dos Correspon-
dentes Estrangeiros, onde sá-
bado passado Walesa conce-
deu sua coletiva.

Olinda terá

11 dias

de carnaval
Recife—O carnaval de Olln-

da este ano terá 11 dias de
duração, começando com o
tradicional desfile das Virgens
do Bairro Novo (bloco de rapar
zes travestidos), dia 22 de feve-
reiro, para terminar com o des-
file dos Ouarda-Noturnos, na
noite de Quarta-Felra de Cin-
zas. A Prefeitura de Olinda jácomeçou a promover encon-
tros com dirigentes das agre-
miaçóes carnavalescas, asso-
ciações de moradores, lideres
comunitários e artistas plãsti-cos, para motivar os foliões a
aderirem as promoções da se-
mana que antecede o car-
naval.

Echeverría

abre debate

do Cebrap
São Paulo — Com a presen-<ça do ex-Presldente do Méxi-

co, Luís Echeverria, o Cebrap
(Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento) Instala hoje,
em São Paulo, um seminário,
sobre Estilos de Desenvolvi-
mento Econômico e Regimes
Políticos na América Latina",
que termina na terça-feira.
Não está prevista palestra do
Sr Echeverria, cuja chegada a
São Paulo será hoje.

O primeiro dia do seminário
tratará da Economia Interna-
cional no Pós-Guerra e a In te-
graçáo Econômica na América
Latina, pelo professor Luciano
Coutlnho, da Unlcamp; A Ten-
dência Autoritária e a Dlversi-
dade dos Regimes da AméricaLatina, com Hélio Jaguaribe,
além da participação de Gra-clela Cnachenevsky, da Uni-versidade de Colúmbia, JaimeEstevez e Juan Henrique Vega,ambos do México, que falarão
sobre A Nqva Ordem Econò-
mlca Internacional e os Regi-mes Políticos da América Lati-
na. Na terça-feira, o seminário
contará com o presidente doCebrap, Fernando Henrique
Cardoso, Maria Hermlnla Ta-
vares, da Unicamp, Roberto
Frankel, da Argentina, e Jerò-nimo de Sierra do Peru. No
encerramento, um painel so-bre o desenvolvimento econò-
mico e os regimes políticos da
América latina.

ppnipii
estradas o número de caminhões transportando cargas perigosas

Caminhão não obedece

normas para as cargas

químicas e petroquímicas
Salvador — A maioria das empresas transportadoras

de cargas químicas e petroquímicas—57%—desconheceas exigências da Associação Nacional de Normas Técni-
cas, sendo que 29% não obedecem a qualquer norma parao transporte de produtos venenosos, tóxicos, corrosivos e
inflámávels, e as 71% restantes ficam na dependência de
instruções das indústrias.

Isto foi constatado pelo Centro de Pesquisas e Desen-
volvimento (Ceped), em pesquisa sobre o transporte rodo-
viário de cargas perigosas e o intercâmbio de produtosentre 09 pólos petroquímicos de São Paulo e Camaçari. O
estudo constatou a falta de uma legislação que regule a
movimentação de cargas perigosas e unifique as ações das
autoridades.

Advertência
O Plano Operacional de Transporte de Produtos

Petroquímicos, elaborado pela Empresa Brasileira de Pia-
nejamento de Transportes (Qelpot), através de um convê-
nlo entre o Ministério dos Transportes e a Secretaria de- Planejamento da Bahia, vai mais além e adverte que"tor-na-se necessária a implementação, a nível nacional, de
uma legislação de emergência, antes que aconteça uma
catástrofe de repercussão mundial.

Não há estatísticas sobre os acidentes com cargas
química e petroquímica. Porém, recentemente, em Minas
Gerais, uma carreta que transportava eteno tombou num
afluente do rio Jequitinhonha, a carga espalhou-se nas
águas e contaminou os reservatórios de abastecimento de
cidades próximas. Em 1980, em duas oportunidades, na
área do Pólo de Camaçari, houve ameaça de explosão de
carretas acidentadas.

Pelo menos 57 produtos perigosos são manipulados e
transportados em estradas, passando por áreas densa-
mente povoadas. Segundo o estudo do Ceped, com rela-
ção a itinerários preestabelecldos, somente 14% das trans-
portadoras estabelecem pontos de apoio com pnmHa»obrigatórias, e apenas 29% evitam passar com caminhões
carregados por grandes centros e áreas densamente po-voadas.

Mais ainda: 29 não possuem recomendações para o
estacionamento do veículo e as 71% restantes fazem
recomendações gerais e verbais aos motoristas.

Ignorância
A concepção de acidente rodoviário envolve elemen-tos tais como açáo do motorista, ação de pedestre, falhasdo veiculo, condições da rodovia e condições ambientais.No entanto, a folha humana tem sido responsável pelamaioria dos acidentes quando, a partir das própriasempresas transportadoras, surgem as folhas. Seus cri té-rios de seleção de motoristas, segundo o Ceped, "não

Incluem conhecimentos mínimos sobre as característicasdas cargas perigosas a serem transportadas".
A estimativa da frota para transportar cargas perigo-sas é de 1 mil veículos, mas apenas 40% das empresasusam o tacógrafo, aparelho que registra o "histórico" daviagem de um produto químico ou petroquímico entre aorigem e o destinatário. Tanto estas empresas, quanto astransportadoras de derivados de petróleo, em nível de30%, não estabelecem procedimentos formais para ocarregamento e descarregamento de produtos.Segundo o Ceped, 46% das transportadoras de cargas

químicas, petroquímicas e de derivados de petróleo "des-
conhecem dispositivos de segurança que devem existirnas áreas de carregamento e descarregamento dos produ-tos, além de não terem unificado o limite de velocidadenas estradas para os veículos. A maioria — 57% — limitaem 80 quilômetros/hora e as 43% restantes em 60 qullóme-tros/hora.

Certificado
O levantamento Incluiu o comportamento das indús-trias produtoras de cargas químicas e petroquímicas emrelação ao transporte. Apenas 37% delas exigem dastransportadoras motoristas capacitados e treinados; so-mente 50% assinam contrato com empresas especializa-das e 25% exigem equipamentos que satisfaçam as especl-flcaçôes técnicas de normas oriundas dos Estados Unidos.Por outro lado, somente 25% fornecem aos motoristasfichas com Instruções para emergências e 37% fazeminspeções periódicas nos equipamentos de transporte.Também as fábricas de equipamentos de transporteforam pesquisadas. Conclulu-se que estão habilitadas a

produzir os diversos tipos de equipamento para o trans-
porte rodoviário de cargas perigosas, mas hão existeórgão governamental para fornecer certificado de quali-dade. As fábricas seguem duas normas da AssociaçãoBrasileira de Normas técnicas e inúmeras de procedênciaestrangeira.

O fluxo de caminhões com cargas perigosas nasestradas, sobretudo a BR-116 e a BR-101 (Rlo-Bahla) temaumentado com a consolidação de Camaçari. Em 1979,com a produção de 2 milhões de toneladas de produtoslíquidos e sólidos, houve um fluxo diário em direção a SãoPaulo de 43 caminhões carregados de produtos líquidos e75 caminhões com produtos sólidos.

PREFEITURA
DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

RIOTUR - Empresa de Turismp do Município do Rio de
Janeiro S.A.

Concorrência n° 14/80
Serviços de sonorização de apoio e operação dosserviços de telefonia na pista de desfiles da Rua- Marquês de Sapucal — Carnaval 81.A RIOTUR — Empresa da Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. fazsaber aos interessados que se acha aberta a licitação por concorrência acima,referente ao fornecimento de materiais, instalação e operaçáo dos serviços desonorização de apoio e do sistema de telefonia na pista de desfiles da RuaMarquês de Sapucai. por ocasião do carnaval de 1981 (processo administrativon° 01-12.708/801.
Os serviços a serem executados acham-se orçados em Cr$ 4.910 000.00(quatro milhões, novecentos e dez -mil cruzeiros).O capital mínimo das empresas licitantes será de Cr$ 500 000,00 (quinhentosmil cruzeiros)
Nâo serão admitidos consórciosA licitação terá lugar no dia 4 de fevereiro de 1981 (quaaa-feiral, és 10 00 horas,no Pavilháo de Sâo Cristóvão (entrada pelo portão n° 5).A Cópia do edital competente será entregue a partir do dia 16 de laneiro de1981. mediante apresentação do comprovante de pagamento da importânciade Cr$ 2 500.00 (dois mil e quinhentos cruzeiros), a ser feito na tesouraria daRIOTUR —Rua Sâo José n° 90—10° andar, nos dias úteis, das 9 00 às 12 00 edas 13 00 às 16 00 horas.
Quaisquer informações sobre a licitação serào prestadas aos interessados naGerência de Serviços de Engenharia, no Pavilhão de Sâo Cristóvão nos d'asúteis, das 9 00 às 12 30 e das 14 00 às 18 00 horasRio de Janeiro. 14 d§ janeiro de 1981João Roberto Esteves KellyDiretor-Presidente <p

fàO ÚTUR

B. Horizonte

cresce sem

Lei do Solo
Belo Horiionte — A Lei de

Uso e Ocupação do Solo, sau-
dada em dezembro de 1976 co-
mo a redenção da paisagemurbana desta Capital, sofreu
agora profunda cirurgia. A cl-
dade que ela devia ter protegi-do foi, nestes últimos cinco
anos, alfinetada Irremediável-
mente por milhares de espi-
gôes erguidos em lotes mini-
mos e a um custo de cònstru-
ção e manutenção altíssimo.

Segundo o Prefeito Maurício •
Campos, a lei—embora tenha
sido criada com a Intenção de
maior liberdade de concepção
aos arquitetos, liberar espaço
entre as edificações Eavorecen-
do a iluminação e ventilação
naturais, e criar áreas livres
para o lazer — se transformou
em Instrumento de especula-
ção Imobiliária numa cidade
que cresce 6,5% ao ano, e quedobrou sua população a cada
10 anos para chegar agora aos
1 milhão 700 mil habitantes.
LIMITES ABSURDOS

Explicou o Sr Maurício Cam-
pos que, ao dar ao construtor a
liberdade para utilização de
uma èquaçáo — o coeficiente
de aproveitamento de espaço:
relação entre a área construi-
da e a área do terrenochega-
se a limites absurdos: cerca de
45% dos pavlmentos do pré-dios chegaram a ser destina-
dos a escadas e elevadores.Esperávamos — disse o
Prefeito—que as restrições de
custos seriam suficientes paramanter a altura dos edifícios
dentro dos limites do racional.
Isto não ocorreu, pois nos últl-
mos anos, com o crescimento
de empreendimentos com ven-
da de unidades na planta, a
preço de custo, os incorpora-
dores tentaram obter o maior
número possível de unidades
(frações Ideais) com repasse
dos custos de construção e ma-
nutenção aos compradores.

Na prática, a aplicação da lei
possibilitou um excessivo au-
mento da área construída, des-
de que fosse ocupada menor
parte do terreno. A nova lei
estabelece limites para a redu-
ção da taxa de ocupação: um
máximo de 20%. Com Isso, im-
possibllita-se o acréscimo ex-cessiyo do coeficiente de apro-
veitamento. Na maioria dos
casos, o número hoje possível e
andares de um prédio ficará
diminuído á metade. Num lote
de 360 metros quadrados,construa-se prédios de até 12
pavlmentos; agora não com-
portará mais de sete.
REAÇÃO

O presidente do Sindicato
da Indústria da Construção Ci-
vil de Belo Horizonte, Mauri-
cio Roscoe, aceitou bem a no-va lei, pois "a proibição da
construção de espigftes é uma
questão de bom-senso. E, an-
tes de tudo, temos que pensarno bem geral da população".A Lei do Uso do Solo —
comentou — foi feita com oobjetivo de incentivar a me-
lhoria da qualidade,' aumeri-
tando o espaço entre os pré-dios e incentivando a fUsão delotes para a construção. Mas ouso exagerado do fator altura
levou a um momento Injustlfl-
cado, com cálculos de estrutu-
ra encarecidos pelos fatores ealtura.

O sindicato nomeou uma co-missão da área imobiliária,
que acompanhou as modifica-
çôes da lei. Mas o diretor desta
comissão, Márcio Araújo, é
pessimista. Acha que com es-
plgôes ou sem eles, a popula-
ção continuará pagando caro
por seus apartamentos, pois os
incorporadores aumentarão o
preço da fração Ideal paramanter seus lucros.

O secretário da Junta Admi-
nistratlva do Sindicato dosEngenheiros, José Pena Maga-lhães, acha que a correção che-
gou tarde, pois "em Belo Hori-zonte os prédios fazem luz unssobre os outros e, em alguns
casos, as luzes dos apartamen-
tos têm que ficar constante-
mente acesas". O maior critico
da nova lei é o presidente doSindicato dos Corretores deImóveis, Antônio Carlos Qua-dros Mala, para quem os auto-res da lei "não fizeram pesqul-sas populares, são tecnocratas
encastelados em seus gabi-netes".

Na sua opinião, os casos de-veriam ser analisados separa-
damente, por bairros. Acha
que em algumas regiões maisvalorizadas os lotes ficarão de-socupados por multo tempo, àespera de uma nova lei. Mas
ele nega que exista em BeloHorizonte especulação imobi-
liária, comparando sua situa-
ção com Rio e São Paulo:"Aqui um apartamento custa
Cr$ 2 milhões, lá Cr$ 4 milhóes
ou Cr$ 5 milhões."

FESTA
Os festejos religiosos de Se-

nhor do Bonfim tiveram on-
tem o seu dia maior. Às 5h jáhavia uma alvorada festiva e, a
partir dai, cinco missas foram
celebradas. No entanto, a par-
te mais Importante da pro gra-
mação foi á noite, quando o
cardeal celebrou a missa cam-
pai de encerramento.

O encerramento da parte re-
llgiosa ocorreu mesmo ãs 23h,

Primaz diz que esperança

é advertência ao Poder em

favor da condição humana
Salvador — "A esperança cristã traduz forte

advertência aos poderes públicos e particulares para
que sejam criadas, cada vez mais, condições em favor
do homem", afirmou ontem à noite o Arcebispo de
Salvador e Primaz do Brasil, D Avelar Brandão
Vilela,, durante sua pregação para milhares de fiéis e
autoridades que participaram da missa campal de
encerramento da festa de Senhor do Bonfim, a maior
festa religiosa da Bahia.

. Lembrou D Avelar Brandão ser a esperança algo
não alcançado e que ainda se busca. "Esta esperança
não é apenas aspiração nem linha de vida eterna, mas
algo que se mistura com o cotidiano". Dai o sentido
das promessas, segundo D Avelar. Sob um aspecto
pode parecer uma fuga, mas olhando com maior
profündidade, "revela o anseio do encontro com valo-
res maiores, importantes para a existência humana",
observou.

com um bonito espetáculo pi-rotécnico. Mas a festa do largo
não acabou. Apenas foi trans-
ferida, como ocorre anualmen-
te. Depois da animação nas
barracas por todo o dla, com
samba e cerveja, apesar da
chuva, ã meia-noite foi Inicia-
da a tradicional mudança das
barracas do Bonfim para a Ri-
beira, onde hoje se realiza um
verdadeiro carnaval, com blo-
cos, trios-elétrlcos e afoxés que
acompanharam a mudança.'I

Entidades médicas pedem
divulgação de auditoria em

clínica de Minas Gerais
Belo Horizonte — As sete entidades mineiras da

área de saúde signatárias do pedido de auditoria na
Clinica Serra Verde, em Vespaslano, a 20 quilômetros
desta Capital, enviam hoje ao Ministro da Previdèn-
cia e Assistência Social, Jair Soares, um documento
relatando a recusa da superintendência do INAMPS
em Minas em permitir a participação delas na visita à
clinica. Pedem que se façam públicas todas as audito-
rias já realizadas na clinica e os procedimentos utili-
zados.

Com a carta, será enviado o pedido de auditoria
feito no inicio de dezembro e recortes de jornais
relatando testemunhos de moradores das vizinhan-
ças sobre os maus-tratos aos pacientes fugitivos. Será
encaminhada ao superintendente do INAMPS em
Minas, Wilson Rocha Lima, a solicitação do resultado
oficial da auditoria num prazo de 48 horas, para que
possam ser tomadas as medidas cabíveis.

de Melo, autor do livro Saúde e
Assistência Médica no Brasil,
membro do Conselho Regional
de Medicina do Rio de Janeiro,
representante da Associação
Médica do Rio e professor, cop-
vidado da UFRJ, UERJ e Uni-
versidade Federal Fluml-
nense.

Segundo o presidente do
Sindicato dos Médicos de Belo
Horizonte, Céllo de'Castro, o
debate se fez necessário para
que se abra um espaço à parti-cipação da sociedade civil <e
entidades médicas na fiscall-
zação democrática das lnsti-
tuições oficiais. "Isto se toma
Importante, principalmentenos hospitais psiquiátricos
que, por sua natureza, se asse-
melham a asilos e prisões",acrescentou.

DEBATE
Já com uma assessorla júri-dica contratada, o Sindicato

dos Médicos de Belo Horizon-
te, a Associação Mineira de
Saúde Mental, a Associação
Mineira de Psiquiatria, o Con-
selho Regional de Assistentes
Sociais, o Sindicato de Assis-
tentes sociais, a Sociedade Ml-
nelra de Psicologia e a Asso-
claçáo de Profissionais de En-
fermagem promoverão um de-
bate na próxima quinta-feirasobre o Prev-Saúde e as suas
relações com a assistência psi-
qulátrica e o caso da Clinica
Serra Verde.

Participará do encontro o
ex-assessor do Ministério da
Saúde e do Planejamento, mé-
dico sanltarista Carlos OentUe

Encontro indígena acusa

a Funai de favorecer os

posseiros e multinacionais
Belo Horizonte — "A Funai só dá terras pelas

promessas dos jornais e favorece sempre os posseirose as multinacionais." Estas foram as principais con-
clusões da 1* Assembléia Indígena do Leste, encerra-
da sábado em Teófllo Otonl, e que contou com a
participação das lideranças de cinco tribos de Minai?,
Espirito Santo e Bahia, representando 6 mil Índios
sob a tutela da 11a Delegacia da Funai.

Os representantes das tribos Tuplniqulns, Guara-
nis, Maxacalls, Crenaques e Pataxós estiveram reuni-
dos de quinta-feira a sábado na Colônia Dom Bosco
de Teófllo Otonl, em encontro coordenado pela Dio-
cese e a Comissão Indigenista Missionária. Discuti*
ram os problemas da demarcação de terras, atuação
da Delegacia da Funai e problemas enfrentados pelaslideranças.
ÍNDIOS SEM VALOR cruz Celulose de reduzir a área

tuplnlqulm Pau Brasil de 1 mil500 para 900 hectares, e daCaieiras Vermelha de 2 mil 700
para 800 hectares, sem expli-cações.

Segundo o Padre Jerônlmo
Nunes, da Pastoral dos índios
de Teófllo Otonl, o encontro foium ponto de união entre astribos e uma injeção de ânimo
para os Indígenas, ao constata-
rem que, "mesmo vivendo emlocalidades distantes, sofremos mesmos tipos de pressões edesgraças, pontos comuns pa-ra o encaminhamento de umaluta comum num pais ondenão existe respeito pelos ln-dios, Já totalmente debilita-dos".

No documento, a ser encaml-nhado ao Ministro do Interior
e ao presidente da Funai, es-tão relatados os problemas dademarcação de terras dos Pa-taxôs, Tuplniqulns e Guara-
nis. Segundo Padre Jerônlmo,
a Funai, com grande propa-ganda nos Jornais, feia que es-tá doando terras para os Índios
mas "na realidade, a maior
queixa foi que a Funai estáretirando as terras deles."

— Os 1 mil 600 pataxós, vi-vendo no Sul da Bahia, ocupa-
vam 24 mil hectares de terra.Com a criação do Parque Na-cional .de Monte Pascoal, em1962, passa rama ocupar 17 mil
e agora, com a nova demarca-
ção. ocupam 8 mil hectares deareia e campos nativos, tiran-do suas terras férteis para agri-cultura e deixando as matas
para o IBDF.

Padre Jerônlmo afirmou
que, como os pataxós vivem
da agricultura de subsistência,
estão sendo empregados como
assalariados nas fazendas dasredondezas. Com a Injeção dedinheiro e cadernetas de pou-pança como indenização, sur-
gem graves conflitos internos,
criando diferenciações entreÍndios ricos e pobres.

A situação dos 600 tuplni-
qulns e dos 60 guaranis tam-bém é mencionada no relato-rio. Com duas aldeias, em Ara-cruz, a 50 quilômetros de Vitó-ria, estão enfrentando gravesproblemas, pois a Funai pro-meteu demarcar a area atémaio de 1980. mas nada foifeito ainda. Eles acusam a Ara-

DONOS DAS TERRAS *

Os crenaques, no munlclpfò
de Resplendor, Vale do RioDoce, reclamam da pequenadisponibilidade de terras — 60hectares — e denunciam a De-legacla da Funai de estar fa-zendo pressões'para a sua per-manêncla no exílio que lhesforam Impostos em vários pon-tos do pais e na Fazenda deGuarani, no município de Car-mésla (MG). Eles apresenta-ram uma carta de 1920, doentão Presidente Artur Beí-nardes, que lhes doa 4 mil hec-tares na região.

Quanto á atuação da 11» De-legacla Regional da Funai, osÍndios reconheceram que e?-tão sendo feitos projetos dfedesenvolvimento com propôs»-to nítido de erradicar suas cul»turas e emancipá-los. Os 500maxacalls, vivendo no municfc
pio de Bertópolls, no Nordestede Minas, criticam um projetoda Funai, com assessorla daantropóloga Nely Penha e umaequipe da Universidade Fed&ral de Juiz de Fora e do flnm.mer Instltute Linguistic, deNova Iorque. '

Segundo eles, estão senddalterados os costumes, com AIntrodução de uma moeda sdutilizada na reserva, restrliH
gindo as compras â cantina dàFunai As seis aldeias, em í milhectares, estão sendo transfe--ridas para o posto da Funaicomo única forma de sobrevl-vêncla. Das roças de subsla-'tóncia os índios são levado^
para as grandes plantações,utilizando tratores e equipa-*mentos mecânicos. *

As lideranças pataxós, tupi-"nlquins e guaranis denunciam"ameaças para que aceitem as'diminuições nas áreas, afir->mando que os funcionários da^Funai os agridem dizendo:-"Vocês não valem nada, são só iíndios."
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^s aerobarcos fazern o percurso Rio—Niterdi em seis minutos
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Cada um dos capacidade para 85 passageiros

VUACENDEIt AStUEMPRESA
Estamos acertdendo uma luz nos Paraerandes empresas, super-

seus problemas de ilumina?ao. mercacfo,"magazines, escritorioe,
Lumm^riasKeitemamais iividstrias, ^ e a kfeia mais
con^Meta linha de lumirii- a ¦¦¦ luminosa.

. rias, reatOTes e lampadas I PjFjW A^ai«kdforec»pr(^et3a6' fluOTescentes, HO e c^todo I i 3 I de ilumitia$ao completes. :^f
trio, para pronta-rentr^a. 14" T I E acende sua anpresa.;
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Fundrem fará concorrência

para o Grande Rio ter

água nos próximos 25 anos
Para garantir o abastecimento de água à Região

Metropolitana nos próximos 25 anos, a Secretaria Esta-
dual de Planejamento, através da Fundrem, vai realizar,

,dia 21, concorrência para elaboração da primeira fase —
levantamento de recursos hídricos—do Plano Diretor de

^-Abastecimento de Agua da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro, no valor de Cr$ 16 milhões 500 mil, com prazo
de sete meses.

Segundo o Secretário Estadual de ^Planejamento,
^Valdir Garcia, a meta é atingir o objetivo do Governo
Jederal, que pretende abastecer 80% dos habitantes de
/todos os municípios brasileiros. "Por isso, a elaboração
,deste Plano tornou-se um dos principais objetivos do
..Governo do Estado, pois permitirá que os 9 milhões 600
mil habitantes que ocupam os 6 mil 464 k* da Região
Metropolitana tenham água suficiente, à medida que o
Plano for sendo implantado".

.'UMA NECESSIDADE
-c O objetivo desse trabalho,
.diz Waldir Garcia, 6 fazer o
planejamento da distribuição' i de águas para os 14 municípios

..da Região Metropolitana nos
.próximos 25 anos, quando a
população da área será dobra-
da para 16 milhões 700 mil'.habitantes e haverá necesslda-
de de aduçâo de 130 m' por-segundo, beneficiando uma
população de 6 milhões 210 mil
habitantes, aproximadamente
70% dos habitantes da região.

Baseado nesses dados, o Qo-
vemo do Estado sentiu que o
«umento populacional— qua-se 10 milhões de habitantes
nos próximos 20 anos exigirá,
também, o aumento de abaste-
cimento de água da região•que, no momento, segundo o
Secretário de Planejamento,
jsó é satisfatória para os muni-
cipios do Rio (82% abastecida)
e Niterói e São Gonçalo (70%).'¦ Também o presidente da'Fundrem, Pawler de Mello,¦disse preocupar-se em tomar o
Plano' viável o mais rápido
possível. Explicou que, após
examinar os dados elaborados
pela Secretaria Estadual de-Planejamento, constatou que

^> Estado do Rio de Janeiro'possui hoje uma população ur-
bana estimada em 12 milhões"de habitantes; sendo que 80%-concentrada na Região Metro-
politana, oU seja, 9 milhões 600
mil habitantes.

Segundo Pawler de Mello, as
previsões para os próximos 20"anos são de que essa popula-
Sistema Guandu
Sistema Ribeirão das Laces'.'Sistema de Acari ou Mnh«« Pretas"Sistemade imnpaw»
Outros sistemas
Total....

ção urbana total do Estado se
transforme-em 11 milhões 600
mil pessoas com 90% concen-
tradas na Região 06 milhões
700 mil) o que significa queestará duplicada. Admitiu o
presidente da Fundrem que,ao ser examinada a infra-
estrutura existente, ficou
constatado que ainda é precá-ria, conflrmando-se a necessi-
dade de elaborar um Plano
que garanta o abastecimento
para os próximos anos.

De acordo com as pesquisas- da Secretaria de Planejamen-
to, os niveis atuais de abasteci-
mento de água no Estado são
os seguintes: Região Metropo-
lltana, 68%; Rio de Janeiro (ci-
dade), 82%; Municípios da Bai-
xada Fluminense, 35%; Niterói
e São Gonçalo, 70% e outros
municípios, 68%.

Ressaltou o presidente da
Fundrem que a maior carência
de abastecimento de água
ocorre nos municípios da Bai-
xada Fluminense onde o ritmo
de crescimento populacional é
mais acelerado e onde as dis-
torções sociais e sanitárias
precisam ser solucionadas.
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA

Segundo ainda o presidenteda Fundrem, providênciasimediatas foram tomadas peloGoverno estadual, ao fazer a
ampliação da rede Já existente
na região e que, porém, só
atenderão a demanda até 1987.

Até o segundo semestre de
1982, a capacidade total de
produção do sistema da Re-
gião Metropolitana do Rio de
Janeiro será:

O Sr Fawler de Mello mais
..uma vez ressaltou que, apósessas ampliações, que só aten-deráo a população até 1987,*será necessária a construção
de novos complexos visando«ao ftituro. No momento, está¦em execução a última etapa-de

.(ampliação do Sistema Guan-'
,du, no Inicio do próximo ano
jçomeça a operação de sua am-
pliaçào até atingir 40 mV se--gundo brutos, ou 37 m'l seg
Sistema Guandu
Sistema Ribeirão das Lages
Sistema Acari ou Linhas Pretas
Sistema de Imunana
Outros Sistemas
Total
O PLANO

O Plano Diretor de Abasteci-•mento de Água da Regiôo Me-
tropolitana do Rio de Janeiro"beneficiará seus 14 munici-
pios: Rio de Janeiro, Niterói,
São Gonçalo, Duque de Ca-
«ias, Nilópolis! São João de
Meritl, Nova Iguaçu, Itaborai,
Magé, Itaguai, Mangaratiba,
Maricá, Paracambl e Petró-
polis.

Será desenvolvido em duas
fases: a primeira (motivo da
concorrência do próximo dia
21) para a elaboração do inven-
tário dos recursos hídricos
existentes na área; e a segun-
da será para a realização de
fstudos de demografla e deli-
mitaçâo das unidades espa-
ciais de planejamento, além de
.análise do sistema existente,
Estudos de demanda de água e
proposição do sistema,
j/' Segundo o diretor de Plane-
lamento Metropolitano da
Fundrem, Eduardo Pacheco
Jordão, um dos objetivos do
Plano é aproveitar ao máximo
o sistema já existente, além de
analisar alternativas para a
proposição de novo sistema.

" Por isso, ele acredita que há
necessidade de se levar em
consideração a situação atual
da Região Metropolitana do-Rio "que, praticamente, de-
.pende de uma única fonte
principal de abastecimento: o¦Rio Paraiba do Sul." Com o
término da ampliação da Esta-
ção de Tratamento do Guan-
Üu, prevista pra 1982, o Parei-
ba do Sul será responsável por80% do abastecimento de água
dos principais núcleos consu-
midores da Região Metropoli-

37,0 m1/seg- 4,5 m'/seg
2,5 m'/seg
4,7 m'/seg
0,6 m1/seg

49,3 m1/seg
líquidos, descontados os gas-tos da própria estação de tra-
tamento.

O Sistema de Imunana, queabastece Niterói e São Gonça-
lo, será ampliado para 5 m9/seg
brutos ou 4,7 m'/seg líquidos e
a conclusão da obra está pre-vista para o final de 1982.

Hoje os atuais sistemas de
produção de água potável queabastecem a Região Metropò-lltana são:

22,5m'/seg
4,5mVseg
2,5mVseg
2,5m'/seg
0,5m'/seg

32,5m,/seg
tana, segundo o diretor da
Fundrem. para quem o Plano
terá que considerar essa pecu-llaridade, além de observar os
fatores de natureza energética
que têm implicado com o pro-blema.
RECURSOS HÍDRICOS

Com relação aos trabalhos a
serem feitos após a concorrên-
cia do dia 21 próximo, expli-
cou o diretor Eduardo Jordão
que o mesmo terá que conside-
rar diretrizes, normas e estu-
dos de órgãos federais e esta-
duais e, eventualmente, muni-
cipais, que tenham ligação
com o assunto.

Segundo ele, já foram esta-
bèlecldos critérios a serem se-
guldos e consultados para a
realização do trabalho da pri-meira fase do Plano: 1) identifi-
cação das fontes para abaste-
cimento; 2) levantamento de
dados hldrológicos e hidrogeo-
lógicos; 3) identificação da po-luição hídrica; 4) realização de
campanhas hldrológlcas e hl-
cirogeológicas; 5) avaliação do
potencial dos iençóis subterrâ-
neos; 6) avaliação do potencialdos mananciais de superficie;
7) avaliação das interferências
do uso da água para abasteci-
mento com uso para fins ener-
géticos, além de analisar o sis-
tema operacional do Reserva-
tório Santa Cecília, do sistema
de transposição de bacia e dos
sistemas de geração de energia
da Rio Light 81 A; 8) proposl-
ção de medidas Imediatas pa-ra preservação de mananciais;
9) proposl ções relativas ao
aproveitamento de recursos
hídricos.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

INSTITUTO BRASILEIRO

DO CAFÉ
RESOLUÇÃO N° 06/81

O Presidente do Instituto Brasileiro do Café, no uso de suasatribuições legais e na conformidade do que dispõe a Lei n°1779, de 22 de dezembro de 1952, resolve:
Art. 1o — Alterar os termos do primeiro parágrafo do Artigo1o da Resolução n° 04/81, de 16 de janeiro de 1981 quepassa a ter a seguinte redação: "Acolher os registros deDeclarações de Vendas relativas à exportação de caféverde, em grão cru ou ò seu equivalente em torrado emoido, a partir de 19 de janeiro de 1981 inclusive, paraembarques desde essa data até 31 de maio de 1981, aosseguintes preços-minimos por libra-peso, para operações àvista, observado o disposto na Resolução n° 03/81, de 16de janeiro de 1981."
Art. 2a — Manter inalteradas as demais disposições conti-das no referido Artigo 1o, bem como o disposto nos Artigos2° e 3o da mesma Resolução n° 04/81. de 16 de janeiro de1981.

Brasília (DF), 18 de janeiro de 1981
OCTAVIO RAINHO DA SILVA NEVES

Presidente

Ler os jornais, um aos passatempos de quem viaja nas barcas

màÊm

Maria de Lourdes acha a viagem gostosa Nos 'horários concorridos, as barcas saem a cada sete minutos

Barcas alertam

mas sempre levam

passageiros de proa
O lugar comprovadamente mais perigoso é a

proa. Evite viajar nela — é a primeira inscrição lida
na entrada das nove barcas da Coneij (Companhia de
Navegação do Estado do Rio de Janeiro), que atra-
vessam a bala durante 24 horas ininterruptas ligando
o Rio a Niterói. No entanto, Wilson Moreira, 23 anos,
morador em São Qonçalo, não pressente qualquer
perigo. Ao contrário; "É o lugar mais gostoso. Se
alguém tiver que cair na água, dá no mesmo. A morte
não manda recado".

"São 150 mil passageiros por dia e 55 milhões porano", informou o relações-públicas da Coneij, Maurí-
cio Carvalho, sobre os passageiros qúe ocupam os 2
mil lugares da Vital Brasil, Icarai, Martim Afonso,
Ingá, Visconde Morais, Itapuca, Itapetininga, Santa
Rosa e Ipanema, há 18 anos embarcando e atracando
em horários exatos.

Tempos modernos
Segundo o relações-públicas, 180 viagens são

feitas diariamente e, no horário do pico (rush), as
barcas saem a cada sete minutos. "O. horário do picoé entre 6h30m e 9h de manhã e da 17h às 19h da
noite".

A partir de meia-noite, o intervalo é de meia hora.
Dono de um botequim no centro de Niterói, Antônio
Murgel comenta: "Ê uma travessia tranqüila, com
clima de província, exatamente o clima de Niteiói,
onde as pessoas ainda dáo bom-dla!"

O interior das barcas náo é lá muito limpo — hárestos de comida, papel sujo, cigarros cobrindo ochão e outros detritos. Mas, ao preço de Cr$ 5, e com arapidez entre embarque e desembarque, náo há tem-
po para uma grande manutenção. Os banheiros sãoimpraticáveis, porque as pias vivem entupidas, ochão alagado e as descargas descontroladas.

"Assim mesmo, há-15 anos viajo nestas barcas. É
uma travessia rápida, tranquüila e sem Incidentes. Éo que sobrou de um Rio que não existe mais Aqui
dentro nunca houve assalto, nenhuma violência",
comenta sorrindo o Sr Dayhr, em seu chapéu branco
panamá, terno claro.

Tripulando as nove barcas há o mestre arrais
(condutor), o foguista e os marinheiros, totalizando
nove pessoas. Os extintores são visíveis e os salva-vidas estão ao alcance das mãos. Os passageiroslêem, dormem, conversam ou simplesmente pas-selam;

"Fiz esta viagem durante 15 dias seguidos e hoje é
a última vez que atravesso a baía", conta a professorade Matemática, Maria de «Lourdes, moradora em
Madureira e acabando seu curso de recuperação em
Niterói. "Acho essas bóias (salva-vidas) de efeito
psicológico, porque na hora do pânico elas não vão
resolver o problema de 2 mil pessoas. De manha,
muitas vezes, vi excesso de passageiros. Não se
respeita o limite, pelo menos nos horários mais movi-
mentados. Assim mesmo, a viagem é gostosa. E dura
20 minutos."

Aerobarcos e pressa
Ao preço de Cr$ 70, é possível que a classe média

alta encontre ps benefícios citados pelo diretor indus-
trial da.Aerobarcos do Brasil Transportes Marítimos
e Turismo S.A. (Transtur): "Lançamos os aerobarcos
há 11 anos. Tínhamos uma linha para a Ilha do
Governador, mas a Capitania dos Portos interditou-a
por considerá-la insegura. Agora resolvemos o proble-ma do cais flutuante e breve voltaremos a füncionar.
Sào 12 aerobarcos com 85 lugares, num trajeto de seis
minutos. A idéia foi lançar um transporte rápido e
seguro. O índice de acidentes mundial é zero. O
usuário é, normalmente, da alta classe média, profls-sionais liberais. Atualmente é econômico, pois quemse utiliza dele não gasta gasolina, não paga estaciona-
mento nem pedágio."

São 10 saldas de emergência, velocidade aproxi-mada de 34 nós (60Km/h), motor, movido a diesel,'estrutura' de alumínio e asas de aço. Banheiros lim-
pos e poltronas de fibra de vidro, embaixo das quaishá salva-vidas. No nível superior, bóias quadradas deisopor. Mesmo assim, há quem reclame; "O serviçonão é de boa qualidade. Viajo só de vez em quando,quando é necessário. Está sempre atrasado e náo se
pode contar com ele, náo pode depender dele paracompromissos com hora marcada", comentou o ad-vogado Osvaldo Wermelinger de Carvalho. "Muitas
vezes a gente é obrigado a aguardar dentro do aero-barco, até ele ficar cheio."

Dé volta às barcas, o representante comercial
Miguel Ribeiro, do Rio, afirmou: "O horário maisagitado é às 18 ou 19h. Somos obrigados a ficarsentados, aguardando uma vaga. Já viajei muitasvezes com pessoas à beira da grade, de cara para omar. Os banheiros são horríveis, nas barcas e naestação/Deveriam dar uma assistência maior, umamanutenção mais sistemática."

Quanto à invasão de ortópteros onívoros (bara-
tas), os passageiros não souberam informar. Ninguém
se lembrou de ter visto algum. Mas um deles aconse-
lhou: "Baratas? Ora, barata quando a gente vê pas-sando mata com o pé."

Us aerobarcos fazem o percurso Rio—Niterói em seis minutos

Cada um dos aerobarcos tem capacidade para 85 passageiros
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Estamos acendendo uma luz nos ^'"ssbpí ; empresas, super-

seus problemas de iluminação, mercados,"magazines, escritórioe,
Luminárias Kei tem a mais . J-> indústrias, Kei é a idéia mais
completa linha de luminá- I MM luminosa.

rias, reatores e lâmpadas I IPH AKeiaindaofereceprojetos' fluOTescentes, HO e cátodo I 'J 
JJ I de iluminação txirnpletos. ;

trio, para pronta-rentrega. 11" n I E acende sua empresa.
R. Pedro Américo, 314.Tel.: 220-7266

Interesses

acabam com

manguezais
O professor de Microblologia

da UFRJ, Tomaz Langenbach,
denunciou que interesses eco-
nômlcos estão impedindo a
criação de uma unidade de
preservação dos manguezais
do iUndo da Baia de Quanaba-
ra, e que o Departamento Na-
cional de Obras e SaneamentoDNOS —, embora apóle a
sua criação, realiza Irregular-
mente obras de dragagem na
área que, somadas aos desma-
tamentos não fiscalizados peloIBDF, degradam o ecossiste-
ma locai-

A proposta de criação de
uma reserva biológica na re-,
gião dos manguezais é da So-
ciedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência que está es-
perando respostas da Funda-
ção Estadual de Engenharia
do Meio Ambiente — FE EMAe da Secretaria Especial do
Meio Ambiente — SEMAM. O
professor Langenbach disse
que a preservação dos man-
guezals 6 importante para a
reprodução e alimentação de
aves e peixes, além de reter a
velocidade do assoreamento
da Bala de Guanabara.

Manguezal é um tipo de ve-
getação que se encontra no
litoral da baia e se caracteriza
por ser inundada e constituída
por árvores de porte arbustlvo,
cujas raízes, atravessando a lã-
mina dágua, fixam-se no fim-
do. Sua Importância, em ter-
mos ecológicos, é de ser establ-
llzante contra ventos e agita-
ção marinha, importante paraa reprodução de aves e peixes,até de alto mar, e manter as
águas ricas em matéria orgánl-
ca, garantindo a cadela ali-
mentar dos peixes, além de
reter a velocidade do assorea-
mento da baia.

A SBPC, segundo informou
o professor Lengenbach, apre-
sentou uma proposta para a
criação de uma reserva bloló-
glea de 80 Km* na área, onde
seria desenvolvido um sistema
para utilizaçáo racional do
manguezal, com áreas para
pesquisa, pesca, lazer e turis-
mo, ou seja, atividades primor-dlais que atenderiam a cres-
cente população da região me-
tropolitana. "São os interesses
econômicos e a especulação
imobiliária dos fazendeiros
próximos ao manguezal queestão impedindo a criação da
reserva, pois a área é patrlmó-nlo da União, não havendo ne-
cessidade de desapropriações.
Além do que não se trata de
fazer obras, e sim de apenas
preservar. Os únicos custos, lr-
risórios, seriam de administra-
ção da reserva. O Governo não
realiza o projeto, ou porquetem outros interesses para o
uso da área, ou por displicèn-
cia." "Mas o uso urbano ou
agrícola do manguezal não é
aconselhável, devido ao seu
substrato feito de elementos
fluvio-marinhos.""O DNOS fez um acordo
com a Bozzano-Simonsen
Agropastoril S.A para realizar
obras de saneamento, drena-
gem e defesa: contra Inunda-
çóes em áreas próximas ao
manguezal", afirmou o profes-sor, "mas felizmente o projetonáo foi adiante, mas o DNOS,
irregularmente, tealiza obras
de drenagem na área, o quecompromete o écossistema lo-
cal". O professor também lem-
brou que, aproximadamente
no melo de 1980, o JORNAL
DO BRASIL publicou ''"1"
matéria onde era denunciado
um "acordo de cavalheiros"
entre a FEEMA e o Governo.
Neste acordo a FEEMA náo se
oporia a que o Projeto RIO
ficasse com a maior parte dos
manguezais do litoral da Baia,
em troca da criação de uma
pequena reserva ecológica dos
manguezais.

Chuva mata

noivos em

São Paulo
Sáo Paulo — Duas pessoasmorreram e quase 100 ficaramdesabrigadas, ontem á tarde,em virtude da rápida e vlolen-ta chuva que castigou, princi-palmente, as Zonas Norte eSul da Capital.
O caso mais grave foi na VilaMedeiros, onde o Jovem AíltonGomes Botão, no VolkswagenEL-7832, tentou passar poruma ponte, onde outros veicu-los estavam parados e caiudentro de um córrego. Morre-ram afogados ele e sua noiva,Identificada apenas pelo nomede Rosa.
O quartel central do Corpode Bombeiros recebeu, das I4hàs 18h de ontem, 41 solicita-

çóes para salvamentos.
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Oportunidade
O Deputado Anísio de Souza, autor

de emenda que prorrogou mandatos
municipais de prefeitos e vereadores
por dois anos e de uma proposta de
emenda com um pacote eleitoral ca-
suístico que deixoú envergonhados
até mesmo companheiros do PDS, está
passando férias no Ceará.

Lá o Deputado prorrogacionista
deu entrevista na qual afirmou que,"nós, da Maioria, vamos fazer prevale-cer nossa condição, porque é essa a
nossa oportunidade, e até por uma
questão de sobrevivência".

Passar férias no Ceará é um direito
que ninguém pode negar ao Deputado
Anísio de Souza. Como todo cidadão,
ele hoje tem o direito de dizer o que
quiser; e não poderia encontrar me-
lhor oportunidade do que o lazer das
férias cearenses, para dizer bobagens.

¦ ¦ ¦

Com sua emenda prorrogacionista
o Deputado Anísio de Souza conse-
guiu negar, a todos os brasileiros, o
exercício do voto nas eleições marca-
das para o dia 15 de novembro de 1980
e depois adiadas.

Não é por isso que deve perder o
direito ás férias.

Mas será por isso, por suas novas
perattices eleitorais e pela sofregui-
dão com que quer exercer os seus
direitos de integrante da Maioria, que
perderá eleitores, quando tentar reele-
ger-se por Goiás, seu Estado. Pois aci-
ma do direito da Maioria está o direito
da nação e de cada um dos cidadãos.

m m m

Os eleitores goianos não deixarão
passar esta boa oportunidade de cas-
sar a sobrevivência política de quem
os impediu de exercer o maior e mais
simples dos seus direitos: o de votar.

Desperdício
O Piauí é o Estado mais pobre da

Federação.
Precisa urgentemente de verbas fe-

derals para sair do estado de subde-
senvolvimento crônico e pobreza em
que se encontra.

Deveria poupar todos os tostões
para investimento. .

N&o obstante, o Governador Lucl-
dlo Portella acaba de convidar oito
jornalistas de Brasília para uma esta-
da em Teresina, onde será lançado
livro de- poemas de outro jornalista.

Com a mordomia completa, a conta
deverá custar meio milhão de cruzei-
ros aos cofres do Estado.

Não será agindo assim que o Piauí
vai melhorar.

E multo menos a poesia.
Desaparecer

Aqui e agora
O Secretário de Segurança de São

Paulo, Desembargador Octávio Gon-
zaga Júnior, garante que o problema
da violência não é exclusivo do Brasil.
Em outros países também há.

O Secretário acaba de descobrir o
óbvio ululante.

Mas subsiste um problema: os bra-
sileiros vivem no Brasil.

E querem resolver o problema da
violência aqui e agora.

O Secretário de Segurança de São
Paulo parece estar mais preocupado
com o problema da violência na Con-
chinchina.

Programa social
O Presidente do PDS, Senador José

Sarney, instruiu o Coordenador Naclo-

nal de Assuntos Trabalhistas do Parti-
do, Deputado Carlos Chiarelli, do Rio
Grande do Sul, para que acelere a
redação de minuta de proposta opera-
cional, no campo social, para a ação
partidária, dentro do programa do
Partido e a doutrina da Social Demo-
cracia.

O Senador Samey não quer saber
de utopias, mas de. propostas concre-
tas, que atendam a reivindicações so-
ciais dos trabalhadores e que o Gover-,
no possa cumprir integralmente. .

A idéia da co-gestáo, por exemplo,
está definitivamente sepultada.

Em campanha
O Deputado Djalma Marinho resol-

veu estabelecer-se definitivamente em
Brasília, até o dia 26 de fevereiro,
quando será eleita a nova mesa da
Câmara dos Deputados. Diz aos ami-
gos que lá está o seu quartel-general
da campanha; íum bom comandante
não abandona nunca o seu quartel-
general, de onde estabelece a tática e a
estratégia do combate.

Mesmo com Brasília vazia, o Depu-
tado potiguar sabe que é lá que se
desenvolve o bom combate.

Enquanto Isto, o Deputado Carlos
Cotta, do PP de Minas Gerais, neófito
nesse tipo de campanha, está propon-
do justamente o contrário: a formação
de uma caravana de adeptos de Mari-
nho, para percorrer os Estados e con-
seguir votos, entre os indecisos.

A idéia não agradou o Deputado
Djalma Marinho, que prefere campa-
nha menos ruidosa.

Sem tiradentes
É no interior do país que se revela o

retrato inteiro do Brasil.
Na cidade de Japaringa, município

do litoral de Alagoas, por exemplo.
O Secretário de Saúde da cidade

conseguiu a promessa do Prefeito, de
instalar gabinete dentário e nomear
dentista para atender a população.
Promessa feita, promessa cumprida: o
gabinete ficou pronto em um mês. Só
que o material usado havia sido com-
prado em 1920, e estava encalxotado
nos porões da Prefeitura.

Não se encontrou dentista que qui-
sesse trabalhar com material tão mo-
derno, que incluía um botlcão de três
pontas, capaz de amedrontar o cabra
mais corajoso do Estado.

E desse modo a população de Japa-
ringa ficou sem ter quem lhes cuide
dos dentes. \

Ê assim, de Japaringa em Japarin-
ga, que o Brasil fenece.

Vingança

No Rio de Janeiro, um bicheiro
indiciado em processo pelo Procura-
dor-Geral da República, desaparece
da noite para o dia; Policiais envolvi-
dos em assassinatos e seqüestras tam-
bém se tornam invisíveis — pelo me-1
nos para a polícia.

Em São Paulo, depois que o próprio
Tiepo se voltilizou, some um fúncioná-
rio da corretora que leva o seu nome.
Exatamente o que controlava a parte
da samanta—a operação de aplicação
de dólares no exterior — ainda não
descoberta pelas autoridades.

¦ ¦ ¦

Ê espantosa a facilidade com que
pessoas procuradas pela Justiça ou
pela polícia escapolem, neste país.

E o pior é que os desaparecimentos
se repetem tanto, que hoje são rotina.
Não causam mais espanto.

Por falar nisso: quando é que Mi-
chel Frank volta, são e salvo, ao
Brasil?

O Deputado federal Carlos Wilson,
do PP de Pernambuco, explicou em
Maceió o verdadeiro motivo de ter se
passado para o Partido Popular, após
dar os seus passos Iniciais na Arena:

A corrupção no Governo federal.
O Deputado é filho do Senador Wilw n

son Campos, cassado no Governo Gel-
sei por haver se envolvido no Caso
Moreno, no qual foi denunciado como
agente de suborno para obtenção de
empréstimo no Bandepe, o Banco do
Estado de Pernambuco.

* • ¦
No ftindo, a posição do Deputado

Carlos Wilson é uma espécie de vin-
gança tardia — que exatamente por
ser vingança n&o pode ser levada a
sério.
Hora da morte

De um político carioca que jamais
perdeu o seu bom humor:

No momento em que a vida no
Rio está pela hora da morte, o Gover-
no do Estado demonstrou toda a sua
eficiência, acabando com a hora, ao
eliminar os relógios urbanos que bem
ou mal eram uma coisa certa, na clda-
de. Quanto ao combate à morte, evl-
dentemente ficou para uma segunda
etapa: afinal não se pode fazer tudo ao
mesmo tempo.

Manhã de barro
No sábado passado duas centenas

de crianças brincaram tranqüilamente
na Praça Serzedelo Corrêa, transfor-
mando o barro, que tinham à vontade,
em esculturas das mais variadas
formas.

Foi uma festa do tipo dos antigos
domingos da fantasia, que tanta falta
fazem, no calendário dê atividades da
criançada carioca.

A manhã lúdica e artística prqmo-
vida pela Associação dos Moradores e
Amigos de Copacabana foi. um su-
cesso.

Demonstração definitiva de que as
AMAs não servem apenas para recla-
mar; podem promover alegria e beleza,
também.

Lance-livre
O Deputado José Camargo, do PP

de Minas, enviará à comissão do PDS,
presidida pelo Senador Aloysio Cha-
ves, do Pará, encarregada de examinar
as alterações na legislação eleitoral,
cópia do projeto que apresentou, que
extingue a sublegenda, impede o voto
distrital e permite coligações partidá-
rias.

Um documento oficial encaminha-
do ao Presidente do INAMPS, pela
Sociedade Brasileira de Patologia
Clinica, revela a preocupação dos mé-
dicos e dos demais profissionais da

Ibrahim, para conhecer o sistema, de
fluoteraçáo da água do Rio.

Dois escritores cariocas receberam
prêmios da Associação Paulista de
Críticos de Arte: João Gilberto Noll,
revelação do ano com O Cego e a
Dançarina, da Civilização Brasileira, e
Ary Quintella, com Cão Vivo, Leão
Morto, destaque para livro juvenil. O
mesmo livro de Ary, lançamento da
Editora Comunicação, recebera o pré-
mio Jannart Moutlnho Ribeiro, da Cã-
mara Brasileira do Livro.

O IUPERJ já está aceitando matri-
área de saúde com a baixíssima reniu- cuias pára o seu curso de Pesquisa
neração paga pela previdência ofl
ciai, no Brasil, a todos que com ela
têm convênio.

Reúne-se no Rio, no próximo fim de
semana, o Conselho Superior do IAB.
O encontro terá inicio na sexta-feira
pela manhã. A noite o Departamento
do Rio de Janeiro realiza sua festa
anual, com homenagens aos que se
destacaram durante o ano no campo
da arquitetura.

No dia 26, os participantes do 5°
Congresso Internacional de Odontolo-
gia visitarão o Guandu, acompanha-
dos pelo Secretário de Obras, Emilio

Social — Formação e Treinamento,
que terá início no dia 16 de março,
prolongando-se até o dia 22 de maio.
• O Ministério dos Transportes está
gastando Cr$ 1 bilhão para instalar
uma rede de 73 balanças eletrônicas
nas rodovias federais, para impedir o
encurtamento do piso asfáltico peloexcesso de carga nos caminhões. Qua-
tro balanças já estão operando, 16
estáo com o equipamento instalado e
22 em obras. Até o próximo mès, três
balanças em pontos fundamentais en-
tram em operação: Resende, Ituiutaba
e Uberaba.
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mesmo sendo perigo, continua com boa presença nas praias cariocas

FEEMA não admite que as

águas da praia do Leblon

possam provocar hepatite
— É uma piada alguém afirmar que contraiu

hepatite nas águas da praia do Leblon — afirmou
ontem o presidente da FEEMA, biólogo Evandro
Rodrigues Teixeira, que informou que as águas se
tornaram "recomendáveis para o banho" desde
que o emissário submarino de esgotos entrou em
funcionamento, em 1975. "Os sacos de leite, chu-
maços de cabelo e fezes de cachorro que bóiam por
lá são levados pelos próprios banhistas", acres-
centou.

Enquanto os moradores reclamam que a água
da praia está poluída o presidente da FEEMA

/garante que a água só fica suja quando chove
muito, porque do canal da Visconde de Albuquer-
que e do canal do Jardim da Alá sai água cheia de
detritos que escorrem dos morros ao longo do
caminho dos canais.

80LUÇÂ0
Evandro Rodrigues Teixeira

confirma que folhas, pedaçosde pau e outros pequenos obje-
tos chegam ao Leblon pelo ca-
nal do Jardim de A1A, que traz
Águas da Lagoa Rodrigo de
Freitas, mas que esse proble-ma estará definitivamente te-
•olvido assim que a Prefeitura
começar as obras de recupera-
çfto da Lagoa, que dependem
de recursos financeiros. O ca-
nal da Visconde de Albuquer-
que, que recebe Água do canal
da Rua Alexandre Ferreira e
passa por dentro do Jóquei
Clube para depois entrar no
Leblon, sofreu obras de rema-
nejamento da rede de esgotos
e JA está bem menos sujo.—O mau cheiro que se sente
no Leblon vem da elevatória
do final da praia, mas isso vai
acabar.

Mas o grande problema do
Leblon, continua ele, é quandochove muito, pois o canal da
Visconde de Albuquerque te-
cebe as águas pluviais de to-
das as ruas do bairro que le-
vam as froes dos cachorros pa-ra a praia. "Na Zona Sul há
muitos cachorros que fluem
suas necessidades na rua e a
água da chuva lava isso tudo,
levando a sujeira para a
praia".

A comporta do canal do Jar-
dlm de Alá fica aberta de se-
gunda até quinta-feira, quan-
do é fechada—Isto é, a escava-
delra pAra de retirar areia do
local e naturalmente o canal se
fecha, Impedindo a salda da
Agua da Lagoa — exatamente
para evitar que a praia fique
suja no final de semana. As
vezes, porém, a natureza não
ajuda multo e a Agua escura
que sai da Lagoa é levada porcorrentes marinhas para a bei-
ra da praia do Leblon, delxan-
do Ipanema completamente
limpa.

O presidente da FEEMA re-
bate a afirmação do Sr Marcos
Tamoyo de que contraiu uma
doença devido A poluição do
Leblon. Cita conclusóes de re-
latórlos de técnicos da Organi-
zaçAo Mundial da Saúde e do
inglês Brandam Moore, con-
sultor da OMS, autor de um
estudo sobre ás condições bac-
terlológlcas das praias da Baia
da Guanabara e Zona Sul e
sua relação com as doenças
contagiosas que garantem não
haver risco para a saúde se a
pessoa se banha no mar po-luldo.

— Se houvesse relaçAo de
causa e efeito, o pessoal quevai à praia de Ramos estaria
sempre enfrentando surtos de
hepatite — comentou
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Tênis em tablado

é atração extra na

praia de Ipanema
Como se não bastasse ser domingo, quando

normalmente a praia enche, ontem Ipanema con-
tou com uma atração extra para os banhistas: um
jogo de tênis numa quadra armada num tablado
de madeira em frente à Rua Joana Angélica. E
como' se não bastasse o tênis como atração, batu-
queiros, sambistas e até mulatas de rebolado
exuberante se exibiram antes do jogo, "para es-
quentar o pessoa que assistia", segundo um dos
promotores do jogo de tênis.

Com a água de temperatura agradável e as
ondas propícias para a prática do "jacaré" (deitar-
se quase na arrebentação da onda e deixar-se levar
pela água- até encalhar na areia), o mar ficou o
tempo todo repleto de banhistas. Crianças, adul-
tos, jovens e velhos andaram, nadaram, brincaram' e correram das ondas ã vontade.

Crianças
Das 8 às 1 lh—havia as que saíram ãs 12h—a

praia era das crianças. Pequenas, de colo, já enga-
tlnhando, ou correndo, as crianças eram maioria, e
como o sol nesse período não estava muito forte,
muitas mães aproveitaram para ficar mais um
pouco, saindo da praia depois das llh.

Ao meio-dia a batucada«já era ouvida num
- grande trecho da praia — do Sol de Ipanema (o

hotel) até depois da Garcia D'Ávila — e muitos
banhistas saíram de suas toalhas para ir ver o que
estava acontecendo no tablado em frente ao Posto
9. Quatro balões brancos anunciavam os nomes
dos patrocinadores do jogo de tênis, que seria mais
tarde. Os jogadores — Thomas Koch, do Brasil, e
Torben Ulrlch, da Dinamarca, campeão mundial
de veteranos — chegariam de helicóptero; era o
prometido, e enquanto isso não acontecia o núme-
ro de pessoas em volta do tablado aumentava para
ver os sambistas do Unidos do Arpoador, do
Samba Sete e as mulatas vestidas em biquínis
mínimos de lantejoulaS coloridas, as pernas tor-
neadas por meias, sandálias de salto alto como os
de Carmem Miranda e com um rebolado continuo.

Enquanto a platéia em volta do tablado au-
mentava, sobravam lugares vagos na areia. Em
frente ao Sol Ipanema, por exemplo, encontrava-
se multo espaço para estender toalhas e reunir
grupos de amigos. Conseguia-se até achar com
relativa fàcllidade o vendedor dos sanduíches na-
turais, última das novidades de consumo da praia.
Os sanduíches de páo integral (em forma de pe-
quena broa com recheio de legumes onde predoml-
nava a beterraba deixando um colorido averme-
lhado na borda do pão) custavam Cr$ 25. A lata de
cerveja çustava Cri 50 e o baseado Cr$ 150, consl-
derado muito caro por uma das freqüentadoras do
espaço em frente ao Sol Ipanema.

De repente a batucada cessou, e sem que
nenhum helicóptero descesse sobre a tablado, os
jogadores chegaram de carro e o jogo começou A
platéia, como requer um jogo de tênis, ficou quie-
ta, mas alguns sambistas remanescentes dos gru-
pos que se apresentaram teimavam ainda em"tirar um samba" próximo à quadra e foinecessá-
rio que um dos rapazes da firma promotora pedis-
se para que parassem Não foi um jogo completo.
Torben Ulrlch, de 52 anos, e Thomas Koch de 35 se
exibiram para os banhistas em menos de uma
hora.

Tênis na praia na pág. 15
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Últimos dias de inscrições

Turistas

enchem

as praias 
~

Os ônibus de farofeiros inva-
ditam, como é hábito nos do-;;
mingos de sol. a Urca e, sobre-
tudo, a Praia Vermelha, onde .
estacionam na praça diante da"_i
Estação do Bondlnho do Pão-
de-Açúcar. Como é hábito,
também, comeu-se multa gali-nha, acompanhada de farofa,
Indicando que os garis da__
Comlurb vão ter uma segunda--"
feira de multo trabalho. "Ir-

Diretamente de Londrina, Ohi
ônibus do conjunto musicais-
Habeas Corpus, que, segundo.,
o seu band-leader, faz multo -
sucesso no Norte do Paraná;
despejou 26 pessoas na Praias u
Vermelha. Ao finai do domln-
go de sol, com calças, bermu-(,
das e blusas sobre as roupas dê
banho molhadas a maioria exí-''
bia a pele vermelha, prenuncio '
de uma noite difícil.

A família de Augusto Má-"
chado, 36, mecânico, saiu de "
Cascadura às 8 horas da ma-
nhá. Pegou um trem da Cem;,
trai e fez baldeação no ônibus,;-.
Estrada de Ferro-Urca. Nà "
praia, localizou-se num dos
cantos, próximo às pedras,"
que serviam de trampolins pa-,
ra os tris meninos. Augusto
levou sanduíche de páo com
mortadela para a praia e'lm-
provisou uma barraca de praia*"
com galhos de amendoelra, ar-
rançados de árvores de praçá.

Nas areias da praia, multa""
sujeira — coplnhos, palitos,. _embalagens de sorvetes, restos
de comida. Nas Imediações da "
Praia Vermelha, ônibus de
procedências diversas, desdtf
Sáo Paulo, do interior de Nty-
nas, Baixada Fluminense, As-
sunçáo (Paraguai) ou Mendoiá'"'
(Argentina).

Após 20 horas de viagem, O ~
ônibus do conjunto musical
Habeas Corpus chegou ao Rio.
Capitaneando o grupo, o gui- .
tarrslta e band-leader Norber-„„
to Chlqultano, trazendo 36
pessoas — a maioria secunda'-' ,
rlstas, estudantes do colégio''
Solte Taruma. Estáo hospedai
dos num colégio comunitária;,,
da Ilha do Governador, fica-

, ram maravilhados com o do- "
mlngo de sol e, como pretert:""dem ficar até o dia 25 no Rio, já"'
programaram praias diárias'
até lá, no mesmo local—Praia
Vermelha.

"Show" 
levaz

quase mil ^

à Lagoa
O entardecer, ontem, no "

Parque da Catacumba, na "
Lagoa, foi uma festa: eram
18h quando o conjunto-
Bom de Tocar começou à
dar os primeiros toques de
um' show aplaudldlsslmo "
por quase mil pessoas.""
Promoção da Fundação -
Rio, ao ar livre, reuniu
crianças, jovens e os mais
velhos, todos embalados
pela música de tons jazzls-"
ticos em temas brasileiros. ~

Programado para cornei,
çar às 17h30m, o espetácu.-.,. *
lo atraiu público desde ce-
do. Muitos casais jovens,
com filhos pequenos, apro-
veitaram para passar o do--
mingo na Lagoa, e desde- -
as 16h já se viam fomillaa«-
observando as esculturas -
do Parque e escolhendo « "
lugar de onde assistiriam -
ao show.
ESTRÉIA pS.

Foi a primeira vez que o-
conjunto Bom de Tocar se
apresentou em público. Nò<:
entando, são todos músi-
cos conhecidos, oriundite""
de outros grupos musicais.""
Marcelo Salazar, percus*" ' .
são; Jacques Morelem-
baum, violoncelo; Wilson
Meireles, bateria; Jorge
Degas Bastos, baixo; Ri-'
que Pantoja, piano; Ricar-""
do Silveira, guitarra; e Ro-
berto Guine, clarineta, de-
senvolveram o que chama-
ram de música improvisa-.,
tória: jazz com multo tem-
pero brasileiro.

Lilian Zaremba, da Fun-
daçáo Rio, explicou que.a -
intenção é abrir espaço pan
ra espetáculos de qualidar
de, sem intuito comerciaL
Desde abril do ano passa- "
do a entidade promove»"
shows no local e a música -
está trazendo para o Par- ^
que um vasto número de
freqüentadores. Para a
próxima semana está prozJ:
gramado Maestro Clpq, e
seu grupo e para dia 8 dç
fevereiro, Paulo Moura e
seu regional.
ANTIVIOLÊNCIA

O fotógrafo Gabriel n^Q ,
perdia uma foto; cenas bo-„:
nitas de convivência hü-
mana, de descoberta da
natureza, de admiração à
arte (o Parque tem várias '
esculturas expostas). Co-'"
mentou que se houvesse
mais oportunidades comcr ' *
essa, espetáculos artísti--
cos, de boa qualidade e 3e
entrada franca, certaméh-'" te baixaria o nivel de vlô^''
léncia da cidade. """"

Perto, um grupo lembra-'"
va os concursos de gafieira
que a Fundação promove -
na Cinelândia—"um bara-
to" — enquanto um sorve-
teiro, de folga, orgulhava-»-
se de ter assistido um espe~ -
táculo de balé na Praça...
XV, com Ana Botafogo,
também promovido pela
Fundação: "Povo gosta de-'
cultura".

Namorados, criançgsy-
gente chegando da praia, o"
clima era o mais informal
possível. Sentados na gra-,,.
ma, deitados, olhando, o
céu escurecer, a música Latn
tomando conta das pg§-.,.
soas, que se deixavam epfc„
balar, felizes. Quando : ò
show terminava, alguém
citou Vinícius de Morais: É
melhor ser alegre que ser*,
triste.
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Abi-Ackel diz que Justiga e impotente 
para punir 

rico

Erasmo Dias se irrita com Tiroteio urn insulto a pobreza reduzir o crime a Adl)fi&flflft i~lo PoliriPISi p / • essa causa simplista: a de que o pobre VUU.itLIU Lid L UllClcllS
sugestao-de Mercito yir mata tres criminoso por destino. A razao desta' i / nrnnnvam

U a. falsa conclusao esta no fato de que as AUISIO prOlTiete prOCUram
para ruas combater crimes no Ceara prisoestems6pobres.Aconteceapenas " . . _ .

S0lu?JSSS2OolriRC°^WtedVUMdf0ffZemqUea alcanna o'rico, eiston^daSS^dSne^ dp^GSeilta-lo hoje Em vezde ester procurandoossoiUQao para o crime 6 aumentar o efetivo policial, ' des Martins, seu limao, estudante sao inexata e uma conclusao falsa „ . . seqaestradoresdeLuiscariosJa-colocar a policia e o Exfircito nas ruas. Claro que Agronomia, Fernando cssar respeito das causas do crime Teriamos ban?uf1f0 <Jo Jogo-do-bicho Aniz Abraao toba e wsaqiie Jose Marques. po-
contingente policial precisa crescer em ftinc&o do Martins eo soldado da PoUcia mm- de teorizar as causas rii3ir»Mrifmi avid> 0 Anisl° Tde Ni,6P°1,s- Passou o flm de uciais da Divtsao de Roubos e
fliimpntn Ha nnnnioosV. . , v tar Abel Feitosa da Costa mom>- " r"1 as causas, aiscutir academi- semana em Sao Lourenco, hospedado no Hotel Furtos estfio em busca de trafl-
mais fm nun em mel° a ^ no tate- camente, sociologicamente, cientifica- Primus, com seu motorista particular. No hotel, ja can*s ,e 7"^°^ de cocaina

Mais do que tripUcar o policiamen- rior da Churrascaria Canecao, na mente as pessoas." reencontrava seu advogado, Jair Leite Pereira "? ^de Da"a"
^ 11111 ®fet.ivo retorno no cMade de Acaraa, a 252 quU6me- As declaragoes sao do Ministro da 1ue prometeu apresentar Anisio, is 14h30m de lf^mes^ctaco doscqmbateao crime, 6 melhorar a estrutura da policia tr°s a° "opte d0 <*«*• Justiga, Ibrahim Abi-Ackel em entre- h°Je. a<> Promoter Luis Noronha Neto, na Procure- qu^stoem ide tui££

S 
"6 dequaUdade e nao de SBSSSSSSS AtMSeKsK ele -depor na

^sssssssisss ^^^srssmh! iSSSSn n ' sua casa de Santos, este mtaStS^Sudorefto buigao da renda nacional e melhores ^ d0 P^- o advogado alega que a proibicao na: Selmar; ™«>: susana; e o
niri « i i? O -ex?f ^ncia que ad{luiriu confllto. Altai dos mortos estao fe- oportunidades de vida, sao as sdUQoes j JF®1 e,absurda", que o presidente de honra norte-americano Mai* Clifer.
dirigindo a policia de Sao Paulp, numa 6poca de ridos dols outros participantes do para o combate ao crime e & violencia da Escola de Samba Beya-Flor nao foi identiiQcado 2,^ ^tejTorismo urbano e agitato estudantil, ele se tornou entrevero. como partlcipante dos seqiiestros e o processo ™ \

km® de l'""1 especiaUsta em seguranga Como fm Preven^ao co1sl«h° Hp ^ dC S®° Louren- Praia de Piratininxa, procurandopublica . Dois anos depois de eleito deputado, diz-se ^omo IOl ?o as 18h de ontem e voltou a sua mansao em o grupo.
desiludido com a atividade parlamentar, mas nao Tudo come?ou quando a policia ^^un110 o Minis- 08 011105 pgssaramo flm de No sfibado, dols policiais, em
mCtdou seus conceitos sobre os temas de sua Drefer^n- de Acarati deu voz de'prisfio ao tro aa Justiga esta ao alcance do Go- ^mana em vassouras. um carro particular, prenderam
d£ Ao contrdilo, dlz tt-los coosoUdado.' ?S SSpSoLtertveflViagem fS*?E?&gZilX£.mhjtarizacao, nao clamento ostenilvo, fardado e vlsivel." SeBindo o .dvogado, « viagem de AMsl. ,

-r. Com a experttncia que a a tam mm Mn ™ gado. O major mandou dois solda- — O policiamento preventivo Porto Rico esta programada ha muito tempo. madrugada, pelo delegado Amal-
atlvidade parlamentar lhe niemor solwSoserta a m>e it dos a churrascaria prender o co- d^sse — signiflca uma reducao da capa- temporada de ftrfas sera de 23 a 31 deste mfts e ele do Campana e Uberados, ontem
deu que roedldas imediatas e apreaentei em forma de proie- merclArlo e os dois milltares foram cidade de agao dos assaltantes e jd tem passagens compradas e reservas de hotel, ?flicnJff5f;iH gun ? ^SSSSSiSS

?ST ss.aSEFSzer 0*nte a £aixa marginaliza- Quirino, que resolveu ir ao local rio do pals, na maioria dos casos "um , T,^ ^P^m matou ou seqiiestrou algu6m,
slo de SmnSw> da da socledade onde ha maior com os mesmos policiais. All eles conjunto de dei)6sit0s de Dresos pnm ndo foi por ordem de Anisio. Ele fez as dilig6nclas Apncanan a
mntorSffmi!! namerode contravenes ede foram recebidos a bala pelo federal nSl LdS" f, mH a? em Piratininga, ap6s o roubo em sua casa, e nao ACUSaCaO a

^.Tirtas s-ss/ssstsyss SMoSSicoSXIS: aSSSSSSSS caDitao vai
te«iou-se uma psicose na po- a processo enflm a massa car- ftirou seu reto e a bexiga. Ele esta pelos melhores especialistas em estu- o advogado, acrescentando que seu clieiite tem gP J* aDUFsd 3
^eocrimeesta^inati. certria que ja alustou^Sn^ lnternado no hospital da Policia dos penitenci^rios do BrasU, est& pro- compromissos em Nil6polis, no dia 31 deste m^s, djJUI dUct

com a ^ 08 fevelados, os M^tar. em Fortaleza, em estado duzindo OS primeiros documentos nor- quando vai inspecionar o camavtd da BeUa-Flor. . nBrtlr rip hnlo nl1Qr.
^Kf^u1?/^Tmboa Te- K. mativos a.respeito do sistema. betK^dXUX^o

monOgena extremamente vio- ^ con).lPlca- — Com base nos documentos nor- "Jn/ci'n" sequesto e a morte de Julio Gon-
leiita que desafla fe foge a uma idfetaTde que cada setardef BcefftArifffrfl^ran?n'mativos partiremos para Uma acao pr^- A.fllSlO Tl&O CiptireCG palves Martins Leltao — seqiies-
gg5MWf'» SJ^aSSSiSwft oSffiS£!SSRS!£SS Mc« coortenadae^rttaa^EaJeeSS- em festa de Nitprni

SM'SSJi'S'S ;tojemcomp««.d.d;i^ Co vlsar4 i crta?ao de um vetdadelio em jesia, ae lVUerOl df?£St-T«So^rS
em outraa 6pocaa mostn que pKS£S,™'to^epW'™<U slstem penltenoltolo no pais, obede- A ptewneede Aula Abraao David oAalsio dkBeija Campana. da Olttae de Bouboa

SsrHStS s^jssaaasSSSSSS srsasreass
SSS acwsasssa s^tsr-^w? rararAfs56es que deveriam combatfe-lo. gado Francisco Moreno Barbosa. mento do crime. O inicio da execugao maraes. ao Exereito. crime.

A curto prazo, 6 preclso que- _ aiuaunenie. Juntamente com os seus acompa- do nOVO sistema est6 prevista para este Anisio, que era convidado especial, nao apareceu, O oHcial da Policia Milltar vai
brar esse panorama, levando o — »P«e comparac*o faria en- nhantes, segundoaflrmou, o bancs- ano ainda "porque passou, o flm-de-semana em Sto Lourenco", ser ouvido, hoje ou amanhfi, na"
crime a nlveis normals, mas o V* * JP"®* em Que esteve na rio Jos6 SebastiAo Oonpalves, tes- segundo um amigo aeu. Dlvisao de Roubos e Furtos, e, se
problema s6 sera totalmente Secre~rta d" S€*uran?a temunha ocular do tiroteio, contou : ' • n .«mh. . „ - , , 

' 
flcar provada sua participaQSo noresolvldo a longo prazo, pois **ora' que a Policia Federal indagou, an- H/SCOla pcnitcnci3ri3 . ''.t J ^ correram a tarde toda, mas, caso, o delegado devera pedlr aolmplica atltudes econdmlcas, — Naquela 6poca o crime tes de atlrar: "NlnguSm leva o ho- il f l Ba"da ch*[*. Castrinho, aflr- Juiz Paulo Sergio Fabifto, da 27*socials e politicas. Asaim, no estava em nlveis aceitfiveis. mem- Voce ^ o Major Amauri?" f*le informou que em fevereiro en- i"™?"*1' Maapareeer.mulitageintefolaguar- Vara Criminal, sua prisfto preven-momento o que se tem a fazer N&o havia graves dlstor?6es Dlante da resposta aflrmatlva ele trara em fUncionamento a primeira es- h»h^iinauguroutbandae,depois tiva. O mllitar continue em suast combater os efeitos da crimi- quanta a vencimentos e a a?fto <*-?* acompanhantes come?aram cola penitenci6ria do pais nas instala- oflciWi^ ^uli,a ?enie "f,"1* "° lUn?6es normals na unldade emnaUdade, delxando suas cau- policial. Conheclabem as duas atirar nps poUciais. Um contingen- C6es da Acadernia Narinnal Exto^ito 

e ao banqueiro de blcho de Nlldpolis que serve, porque o Comando dasag para uma solucdo mais de- policias, e havia entendimento te Policial foi deslocado para Aca- ™ .f? j Policia, estavam na festa. PoUcia Mill tar acredlta que tudomotada. entre elaa. As coisas s6 nfto Que est6 vivendo ciima de •Brasilia, e SGrao lniCiBuOS OS prilTlci- nao passa de uma vinganca con-Como medlda imediata, 6 andaram melhor por causa das tensao. ros CUTSOS de formagao de administra- "T/_ " 1 _ __ tra ele.
preclso valorizar a policia, o «^»as na legislacAo. A policia dor penitenci6rio e guarda de presidio V V III aenuncia Quando o oflcial for ouvido napolicial, o delegado. Colocar wteva aparelhada. Hoje, os n,a,,_ a flm de DOSSibilitar formacao nrnfl«ssiiv dlvisao, o delegado Amaldo Cam-farda na policia civil ou paleto poderes pilbllcos nao d&o a LYiaCClO tGTtl iormagaopronssio-  TJ panaj6 tera em suas maos relato-na-Policla Milltar nao da, mas devlda aten?ao ao problema, nal 4s pessoas que sao 0 elo de ligagao COWUOCCIO ttO t\XO rio da policia de Slmao Pereiraaproxima-las de modo organi- preferindo ter uma policia ba- mn IC hnmon entre 0 prisioneiro e O mundo exterior". em Minas Oerals, e lnformacOeszado 6 vaudo. Agora, as duas rata. Oresultado i que temos IIUIIWZII& Sobre politica, 0 Ministro da Justi- rkolrk i'nr*n L' de parentes das vitimas sobrepolicias agem em compartl- um crime caro. ca informou que as DreocuDacoes do P@lO lOSO CiO OlCflO 111118 niatanca em que ele foimsntos estanques criando _ O Senhor € favoravel flttS TUaS Govemo fedprfll nrf S, ! ,™ apontado como mandante, emconflitosemftmcaoda propria militarixacAa da nnifpin? wuverno teaerai no momento se con- marco de 1978 Naocasiao n nmi.le^slacao.A16mdisso,a preci- - Sou favoraveU duas'poU- MaceiO - Com a sauda?4o do centram na eleigao do Deputado Nel- Hpnnnnia nni°nX,^. H Viwav,V*?a isemana tao era comandante da 8«'cia. doso quebrar a lmpunidade dos clas. A.milltar como forma au- comandante-geral da Policia Mill- son Marchezan para a presid^ncia da V?, "^"0 contribui para 15° BPN, sediada em Petr6polls, ecruftinosos. De 60 a 70% dos xiliar i reserva do Ex6rcito, tar, Cel Jos6 de Almeida, de que Cdm&a, Disse aue O debate sobre corrupQao policlarno Rio de Janeiro com Cr$ 60 mantinha um grupo de agentescrimes que se cometem envoi- com estrutura propria, mas "quartel de soldado PM 6 a rua", reforma p] pi trim 1 ^ nromotnm' milnoes por m6s. Essa, pelo menos, 6 a avaliacdo secretos que exploravam os trafl-vem pessoas com anteceden- medldas que facllitem sua fun- foram devolvldos ao policiamento 7, dos prtprlos bicheiros, embutida numa proposta cantes de tOxlcos da cidade, quetes, multas veaes procurados 540 policial junto com a poll- ostenslvo da capital os boinas- , , que pretenaemos e preparar de legaliza^ao do jogo clandestine que, h& trts trabalhavam a vontade. As mor-al™a P0^,81?8 Que «4o paga- cla civU. Assim como a PoUcia pretas, duplas de PMs que dlrigem maquma do PDS, para dlsputar as elei- meses, foi levada com pompa e circunstAncia ao tes esta° "Badas ao traflco de
^a=SfeM^^S.en^ntram Mijitar 6 dependente do Minis- varios Opalas, sao trelnados em pri- goes e nao nos valermos daquilo que comando do PDS, em Brasilia pelo Deoutado entorpecentes.
s-ssrzsns asassasss sssstsssssss param' .-sasstr-ssst:
qtukiuer lugar, comerolantes ttrio da Justiga. Os dols minis- e combate a entorpecentes. ^ ^ sentenga do povo. aa ^uminense Nel ^wopous.

sei^ma^cmmuhM tiriosbaixaramnormasgerais Criados no ano passado, atrav^s Defendeu ainda duas modiflcag6es 0 Sr P6ricles Qoncalves 6 0 autor de um MUoski, e, em Duque de
SdM e 

'a^do^aM 
T,e a hada Estad0 de convenio com a Secretarla de necess&rias no Estatuto dos Estrange!- projeto para abolh- 0 Artieo M da L* de ContT Caxlas' ^ so^ado da PM Auri da

Ss sao cSdof em'u-" ffSiS.'1 P5" 8eguran?a Publica, que doou as ros: a inexpulsabilidade do estrangeiro vencSo e ^IxToWchfntil SUva Ramos, integrantes do gru-

mento Jul8H de ^^^ao nTes° ^daSo iJxad^e cMte^da! casaJ° co?» cdnjuge brasileiro, desde "para interessar o Partido do Qovemo em sua uitea a m^^ste^fechac^e
i truturas policiais mas na ftm- com sistema de radio - os boinas- f1180 separado> e a inexpulsabi- aprova?do, ele acenou ao PDS o compromisso ningu6m entrou, ontem, naquela
o ' "J?0' J"01! ca<J,a pretas estao llgados ao Copom (Co- Made do estrangeiro pai de fllho menor avalizado por Castor de Andrade, 0 maior ban- dependfencia poUclal; havia lnfor-

detencao de suspeitos de infra* mando Especial) que dividiu Ma- que vive As suas expensas. Essas medi- queiro de bicho do Rio de Janeiro — de pagar ma?6es de que a policia reaiizara
cao-penal. Essa lmpunidade colocadas dentro de uma s6 Mrem^o^^s^mctac^S^fta6 das se aplicarao aos estrangeiros que mensalmente ao Estado uma cota de "prote^ao ao al^MMs prisOes durante a ma-
do criminoso 6 uma das causas doutrina, dai ter apresentado cobertas em cinco minutos. cometeram delito e a lei justiflque sua ^5^? ' A aflrma: "O valor 'da ^scalada da violfenc^. Por um projeto de emenda consti- Haviam sldo retlrados devido ks expulsao: aessa mensalidade, segundo Gon$alves, comega- n •

^ alt^r®f0 tucional criando as policias es- medldas de contenc&o de despesas, No caso de nan ferem nnmpfirin ria em 1981 com Cr$ 60 mUhdes". ^lpr|)Y|o p
^^"£flt0/ena1' datad0 de taduals, para eliminar o vazio mas, dlante da "necessldade de ° &0 terem C0?letid0 ITXCIillld C

fezendo com que a poll- exlstente entre ambas e possi- prevenir Macei6 contra a onda de CieiltO, nao precisa nem ser casado Com ¦ 1cia e a Justiga se d6em as bilitar 6 Policia Milltar apa- viotencia", como explicou seu co- Cdrjuge brasileiro nem ter filho brasilei- Suborno SeCIUeStraCla
^2' '^ o bandido souber que nhar dados e fazer processos mandante, voltaram a atuar em to- ro menor para permanecer no Dais * _sert punido imedlatamente, nos crimes. dos os pontos da Capital. Usando As modificagoes no Estatuto serao Diz Veja: "Havia uma boa razao para que r|a PflVlina

3 Poiicia barata E5SH5H H^JSsJsstssJs~ ssMssjass^'sn-: ,d,

dsjBgzsrt£ ^asw.-^ see„coS°.tt^Sopa-
ceira e humanas de nossaToo- c^o. Por principio, o homem ra o exame desapaixonado da nossa bicheiros estivessem empenhados em legalizar sua rici^nhn0^7^em 11111 Mave"
licias? bom. mas 6 preciso ser bem- PrOUlOtOr proposigao, providenciarei para que se- loteria para pagar mais a Secretarla de Fazenda p^ d^bicicieta df^— Nao pode haver esse tipo remunerado para nao se cor- Jam enviadas ao Congresso Nacional. do que ja pagam aos tomadores da Secretarla de quando, na Estrada Rk> doPaude-problema. O Estado precisa ""ni**- rlomitirin r» SeguranQa. A materia esclarece que "o unico sus- na Pavuna, os desconhecidos sal-opter entre uma policia barata Quais as causas da desuniao VU/ r rocursdoP C Vltims de ^ue 08 bicheiros cariocas sentiram, nos lilti- taram do carro, empurraram oeum crime caro ou vice-versa, das politicas militar e civil? TP/ „ ,, n . mos tempos "foi na fusao da Guanabara com o Rio rapaz e a levaram a forga.
jjSSrSSZSS^ -Acaa^pdMpue.,,^ Watters a98alto em Pelr6poh8 de Jaoe^ em75 wdo .agn^pa^maamtl-
dBf . pols hoje o combate ao Ja?ao, que precisa ser reformu- o Promoter Jose Manes Leitao, Foram assaltados no final da noite gUnSmeSeS,0biCh0f0i de cil®?!5Lde ^ Lllcl8.
crime 6 uma cifencia e se a lada- Ela separa as duas poll- da 2a Audltoria do Ex6rcito, devera de ontem, nas esquinas das Avenidas auramente perseguido 3i Pf' que s"a mha
poM?Ja nao estiver preparada cias- oferecer, hoje, ao Juiz HelmoSusse- Koeller e Sete de Setpmhrn pm PptrA. tp vestia um short branco e blusa de
sera derrotada. E s6 teremos _ o senhor t favoravel kind a deniincia contra Ronald Ja- en? V1™" acrescenta. A ordem nao tardou a ser ™tfha amarela e calgava sanda-
quuidade na nossa policia presenca das Forcaa Armadas mes Watters, por enquanto o unico jP Justiga Antonio restaurada entre a contravengao e a policia. Tan to Jf85 ve'Tnelhas. A menina tem fisi-
quando ela for bem- m «nii«>anwn«ff nr»?Bni> rum acusado dos atentados a bomba CMudiO Bocaiuva Cunha, e seu amigo que, no flm do Governo do Almirante Faria Lima, co rnulto desenvolvldo para sua
renlUnerada. Policia 6 sacerdO- necessirio, como defende contra a OAB e a camara dos Ve- Aloisio Leite Garcia, ambos acompa- interventor da fus&o, para debelar um surto decio, e estar ativo 24 horas por Ministro da Aeronautical readores. Ap6s examina-la, o Juiz nhados das resnpotivnc miilhoroe mr Eissaltos a bancos em Campo Grande a deleeacia vfw ^ una°. 35, em 84°
dia. Mas hoje a atividade poll- 

aeronautic a. marcara no prtprio despacho a da- muineres, por local recorreu aos bicheiros col^anrinnm^n^ Joao de Meriti, e Ana Liicla sem-
cial 6 tao desestimulante que — De Jeito algum. A presen- ta para a quallflca?ao e o interroga- dois rapazes novos e bem vestldos, Um diante de cada aeencia do munioinin no t>hS pre passeava de biclcleta. AM o
esta passando a ser um bico. pa do ExSrcito seria um atesta- terio publico do acusado, provavel- deles COm uma meia de mulher CObrin- oiip nnri* Qnai da madrugada, a policia ndo
Se se pagar bem, oefetlvo sera do da falfencla da policia. mente ainda para este mfes ou inicio do 0 rosto, e que fiieriram num carro p nn artr, ™ o resto do crime nao entra. sabia para onde a menina fora
melhor, nao sendo necessario Preciso valorizar a poUcia de fevereiro. Piat marron r-laro ?* ^ Passado:no Governo Chagas Freitas, levada. VSrias delegacias foram
aumentar tanto o numero de preparar o policial para a pro- _ . ciaro, segunao as Vltlmas. tranquilidade do jogo era tanta que Castor de avisadas, mas n6o houve qual-hoiftens. O Ministro da Justiga cessualistica judiciaria, do cri- , Ronald James Watters dever6 ser US OOIS Casals tinhani acabado de Andrade chegou a negociar com sucesso a diversi- (luer in^orn^®Qao sobre sua locali-tamb^m tem falado muito em minoso, do crime. Um boneco denunciadocomoincm-sono Art^o j an tar no centro de Petr6polis e cami- ficagao das atividades de v&rias bancas Nos fins z^0-poUciamento nas jardado n&o assusta, a nAo ser nhavam para casa, quando foram inter- de semana, quando o jogo do bicho nao flinciona,
Mmi^esM^rarbema m^to^Svo^dii^Sco deveria ter sidofeitasegunda-feira CeptadOS pelos assaltantes, que leva- com^a^ a operar o pinguilim, uma modalida- AfiSaltiintp
ele,-ja fUl chefe de poUcia e sei que vai fazer o nosso soldadi- passada, quando expirava o prazo ram das Vitimas dinheiro e joias. 6 ° caipira'1X111 j°g0 de apostas com riSSaltantG
que quando o poUclal esta sa- nho de 18 anos na rua se nao leg®1, maf' ,a P?^0 do P^Prio Pro- Procurador Bocaiuva Cunha, que 6 lo- c,?5oHo^ P°ucos meses essas novidades foram / .
tisfeito trabaUia bem, e, al6m esta devidamente prepare rio motor o Juiz HeUno SusseWnd con- tado na la Vara Criminal do Tribunal sustadas. 0 ITlOrtO
tanrovisa Apples to^nlo Nao pc^mo^es^ue^b^°o cinco dias por^rater de um pro- nue^n^riplp611 f^B°1apr®sentar^m Segundo 

Ve»a, "se existe algu6m capaz de pm An 1 111 ISimpgde a criminalldade. Hoje, nosso bandido joga com varias cesso muito complexo e de dificil queixa na delegacia local, onde relacio- avaliar, no conjunto, o suborno pago pelo bicho Clli UlilUUS
o ppUcial precisa conhecer o van ta gens: tem dominio da si- estudo. naram os bens roubados. Policia fluminense, 6 Castor de Andrade, advoga-baniiido, estar preparado para tuacao, a iniclativa de acao, do, economlsta e industrial, dono. inclusive Ho O carpinteiro Naldlre Jose da
ser medico, advogado e outras fotor surpresa a seu favor "| uma metalurgica que fomece m6vels de aco na'ra Silva, de 40 anos, foi morto com
coife^s que s6 o prepare com controla a locallzaQao. Assim, Ex6rcito. Mas nao 6 o unico. Em meados do ano "F1 6^bus da ,boa remuneragao consegue. o poUclamento ostensivo pre- passado quando estourou no Rio Jjnha Rocha Miranda — Praga 15
Por oiitro lado, a sociedade cisa ser bem apUcado. Lembro tentativa de institiioinnniiMr de Novembro, na madrugada de
afaSfou-se da pohcia e esta, Que. quando se tomou habi- A. Qa® ^tl'"cionallzar' ^ a forma de ontem, quando ele e um cumpUce
nao*Sendo respeitada.'nao lhe tual o assalto as casas loteri- ^ S) \\wll/- ' ®}t. s' 3^^naa ae seguranga pela policia aos assaltavam o trocador Jorge Al-
da-a resposta adequada. Como 088 tedas as quintas-feiras, ¦*_ i WW/// moteis, estava engatilhada no mesmo projeto ves da SUva. O 6nibus, placa Rj
exiglr que um poUclal entente mandei colocar um soldado //-"M ill!)//// TTTT^ A consolldaQao da "caixinha", do jogo do bicho—na XN.0669, dlrlgido por vaiter Er-
ummarginal armado, nao pen- em cada uma delas e o indice (/(J/ ! 11}'//// .1 \i r* I 1 /l epoca, cotada em Cr$ 50 milhoes. 11111 Pre'tas. passava pela Rua
se.na seguran?a da familla, se de apOes caiu vlolentamente. ¦ \ ' Ify/// JJX l\ CordovU, quando cs dois assal-

— Ate que ponto os proble- © s (q [JW { V/ Outra denuncia da revista: "O dinheii-o do ^tesflzeram sinal.
S A16mdomf^hAmas sociais influem no au- (S>W -/A. bicho ja deixou marcas na prtpria giria policial. Na Rua BulhOes Marcial, o
difereMa entre o aue m€nto da criminalldade? CADERNH R X* .\ ?as delegacias do Rio, chama-se Malaquias carpinteiro e seu cumpUce grita-
Z delewdo eoutros seto^s - O desemoreeo a faveii^- M/Z&Z 

OAiJlLKNO B denyado de homem da mala - o encarregado de ram que era um assalto e comeca-
Sei que uma poUcia racional e ' cao, a subnutrigao, o consu- recolher a contribuiQao dos 345 banqueiros todo apanh^i^a Kria ^Cr^'a^neflclente custa caro, mas quem mismo exagerado a que a po- Ar CAR ADD topimat nnnnicn 604 c mi»nrinnaaaa™l„delBhde o aumento puro e sim- pula?ao 6 levada causam ftTs-  &ABA1JU JORNAL DO BRASIL MiSSlffiSSS?

. pies dos efetivos se esquece de trag6es e encamlnham ao cri- Na sumana contabilidade dos bicheiros, no, de bieodes' saconque isso tambfem aumentara me Mas o fator primordial da f&T' parte da poUcia e designada pela sigla PP. Ceara deu um tiro no'peito deNaldS^oos gastos com gasoUna, viatu- violencia nao 6 a baixa faixa a delegacia que rende pouco, como a de Santa ladrao morreu no onibus e nnras, comimlcapoes etc Fala-se de renda e sim a existencia de Teresa, pois se considera uma arrecadacao razoa- tumulto, seu cumpllce fueiu Otambem de corrup?ao na poll- muitos crlminosos k solta. vel a Dartir rip Pre ann mil Fa2°a passaeeiro one ™tm,cia;. mas isso e efeito e nao Quando eles estiverem na ca- atribuicafs do del^rio 35 Sp h!causa. A poUcia flea corrupta deia a criminaUdade voltara ? ,esW a de distribuir essa BraS de ma^uviu alporque sua missao nao e res- aos niveis normais. ^ ^ sa0 as dele8aclas que tem em sua nhas e removeu o cad^v^junsdigao bancas que recolhem mais. necroteria para 0
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Tiroteio

mata três

nó Ceará
Fortaleu — O agente da PoliciaFederal de Teresina Newton Aristi-

des Martins, seu irmào, estudanteda Agronomia, Fernando CésarMartins e o soldado da PoUcla MUI-tar Abel Feitosa da Costa morre-ram em melo a um tiroteio no inte-rior da Churrascaria Canecão, nacidade de Acaraú, a 252 quUõme-tros ao norte do Ceara.
O Major PM Amaurl Sobreira

Quintino, delegado de Acaraú, quesofreu um tiro de raspão na cabeça,em seu depoimento perante o dele-
gado Napoleáo Timbó, da 5* Dele-
gacla de PoUcla, disse que o federal
e seu irmão foram os causadores doconflito. Além dos mortos estão fe-ridos dois outros participantes doentrevero.

Gomo foi
Tudo começou quando a poUciade Acaraú deu voz de' prisão ao

comerciário Pedro Fonteles de Sou-
sa, qtje fazia "cavalo de pau" e
outras arruaças em um Fiat chapaEA-2886, completamente embria-
gado. O major mandou dois solda-dos a churrascaria prender o co-
merciarlo e os dois mUltares foram
recebidos pelo federal Newton Aris-
tldes Martins, que os mandou
voltar.

Os soldados retomaram a delega-
cia e comunicaram o fato ao Major
Quirino, que resolveu lr ao local
com os mesmos poUclais. AU elesforam recebidos a bala pelo federale tiveram que reagir. No final dotiroteio três estavam mortos e o
soldado Antônio Fernandes, sofreu
um tiro abaixo do umbigo que per-ftirou seu reto e a bexiga. Ele esta
Internado no hospital da PoUcia
M1Utar, em Fortaleza, em estado
grave.

Logo que recebeu um comunica-
do pelo radio sobre o conflito, oSecretario de Segurança do Ceara,
General Assis Bezerra, seguiu parao local em companhia do delegado
Irapua Dlnis de Aguiar e peritos daPoUcia Técnica.

Um inquérito foi instaurado peladelegacia regional da cidade de Ita-
pipoca, sob a presidência do dele-
gado Francisco Moreno Barbosa.
Juntamente com os seus acompa-nhantes, segundo afirmou, o banca-rio José Sebastião Gonçalves, tes-
temunha ocular do tiroteio, contou
que a PoUcia Federal indagou, an-tes de atirar: "Ninguém leva o ho-mem. Voce é o Maior Amauri?"
Diante da resposta afirmativa ele eseus acompanhantes começaram aatirar nos poUclais. Um contingen-te poUcial foi deslocado para Aca-raú, que esta vivendo clima detensão.

Policiais

procuram
traficantes

Em vez de estar procurando os
seqüestradores dè Luís Carlos Ja-
tobà e Misaqüe José Marques, po-Uciais da Divisão de Roubos e
Furtos estão em busca de trafl-
cantes e vendedores de cocaína
na Praia de Plratininga. Da rela-
ção dos procurados pela poUcia,constam 11 nomes, cinco dos
quais fazem parte de uma turma
conhecida como Grupo do Sonho.

Os procurados são Rodines,
atravessador de cocaína; DaUla;
Virgínia; Fátima; Peninha ou Ma-
carrto; Jorge Motoquelro; Tatia-
na; Selmar; Tricô; Susana; e o
norte-americano Mark Clifer.
Ontem, agentes policiais em car-
ros particulares ou disfarçados
em banhistas passaram o dia na
Praia de Piratininga, procurandoo grupo.

No sábado, dois poUclais, em
um carro particular, prenderamMário Marcondis Godói e Luís
Ferreira, este último pescador.Levados para a Divisão de Rou-
bos e Furtos, foram ouvidos, de
madrugada, pelo delegado Amai-
do Campana e liberados, ontem
de manhã. Segundo a poUcia,Luis foi detido porque havia dito
que vira uma relação com'nomes
de suspeitos do roubo nas mãosde Vítor Macaco. Na poUcia, ele
negou tivesse dito alguma coisa.

O banqueiro do Jogo-do-bicho Aniz Abraão
David, o Anísio de Nilópolis, passou o fim de
semana em São Lourenço, hospedado no Hotel
Primus, com seu motorista particular. No hotel, járeencontrava seu advogado, Jair Leite Pereira,
que prometeu apresentar Anísio, às 14h30m de
hoje, aô Promotor Luís Noronha Neto, na Procura-
doria-Geral de Justiça. Depois, ele vai depor naDivisáo de Roubos e Furtos.

O Sr Jair Leite Pereira disse, ontem, que vaipedir a revogação da ordem que impede Anísio desair do pais. o advogado alega que a proibição éilegal e absurda", visto que o presidente de honrada Escola de Samba Beija-Flor não foi identificadocomo participante dos seqüestres e o processonem chegou a Justiça. Anísio saiu de São Louren-
,1,8h„de ontem e voltou à sua mansão emNilopolis. Sua mulher e os filhos passaram o fim desemana em Vassouras.

Segundo o advogado, a viagem de Anísio aPorto Rico está programada há muito tempo. Atemporada de férias será de 23 a 31 deste mês e ele
já tem passagens compradas e reservas de hotel, o
que implicará' prejuízo financeiro, se não for, poisjá pagou todas as despesas da viagem. O Sr JariLeite Pereira garante que seu cliente não pretendefugir, porquanto é inocente.

— Se alguém matou ou seqüestrou alguém,não foi por ordem de Anísio. Ele fez as diligênciasem Plratininga, após o roubo em sua casa, e nãocontratou ninguém O cordão roubado vale cercade Cr£250 mil e tem apenas valor estimativo,'pois
possui pontos de sua religião, a umbanda — disseo advogado, acrescentando que seu cliente temcompromissos em Nilópolis, no dia 31 deste mês,
quando vai inspecionar o carnaval da Beija-Flor.

Acusação a

capitão vai

ser apurada

A partir de hoje, quando rece-
ber as peças do inquérito sobre o
seqüesto e a morte de Júlto Gon-
çalves Martins Leitão — seqües-
trado em Copacabana dia 27 de
dezémbro e assassinado na Barra
da TIJuca — o delegado Arnaldo
Campana, da Divisão de Roubos
e Furtos, terã um prazo de 10 dias
para concluir as investigações e
provar o envolvimento do Capi-
tão Levi de Araújo Rocha no
crime.

O oficial da PoUcla MUitar vai
ser ouvido, hoje ou amanhã, na
Divisão de Roubos e Furtos, e, se
ficar provada sua participação no
caso, o delegado devera pedir aoJuiz Paulo Sérgio Fabião, da 27a
Vara Criminal, sua prisão preven-tiva. O miUtar continua em suas
funções normais na unidade em
que serve, porque o Comando da
PoUcia MiUtar acredita que tudo
não passa de uma vingança con-
tra ele.

Quando o oficial for ouvido nadivisão, o delegado Arnaldo Cam-
pana Jã terá em suas mãos relate-rio da poUcia de Slmào Pereira,em Minas Gerais, e Informações
de parentes das vitimas sobre
uma matança em que ele foiapontado, como mandante, emmarço de 1978. Na ocasião, o capi-tão era comandante da 6» Cia. do15° BPN, sediada em Petrópolls, emantinha um grupo de agentessecretos que exploravam os trafl-cantes de tóxicos da cidade, quetrabalhavam a vontade. As mor-tes estão Ugadas ao trãflco deentorpecentes.

Ontem, grupos de detetives ain-
da procuravam, em Petrópolis,
Nei Gonçalves Terra e Carlos Al-
berto Mlloski, e, em Duque deCaxias, b soldado da PM Auri daSUva Ramos, integrantes do gru-
po que seqüestrou e matou JúUo
Leitão. A divisão estava fechada eninguém entrou, ontem, naquela
dependência policial; havia infor-
inações de que a poUcia realizara
algumas prisões durante a ma-drogada.

"Anísio" 
não aparece

em festa de Niterói
A presença de Aniz Abraão David, o Anísio, da Beija-Flor, foi aguardada, ontem, durante boa parte da tarde,na Rua Miguel de Frias, em Icarai, Niterói, onde estavasendo inaugurada a Banda Chalé, cujo padrinho foi oCapitão Guimarães, do Exército.
Anísio, que era convidado especial, nâo apareceu,"porque passou, o fim-de-semana em Sâo Lourenço",segundo um amigo seu.
O samba e o chope correram a tarde toda, mas,apesar de o presidente da Banda Chalé, Castrinho, aflr-mar que Anísio nâo iria aparecer, muita gente foi aguar-da-lo. O Capitão Guimarães inaugurou a banda e, depoisde declarado padrinho, retirou-se. Muita gente ligada aooficial do Exército e ao banqueiro de bicho de Nilópolisestavam na festa.

'Veja" 
denuncia

corrupção no Rio

pelo jogo do bicho

Sâo Paulo — A revista Veja desta semanadenuncia que o jogo do bicho "contribui para acorrupção policial no Rio de Janeiro com Cr$ 60milhões por mês. Essa, pelo menos, é a avaliaçãodos próprios bicheiros, embutida numa propostade legalização do jogo clandestino que, há trêsmeses, foi levada com pompa e circunstância aocomando do PDS, em Brasília, pelo Deputado
federal Péricles Gonçalves, ex-delegado na Baixa-da Fluminense".

O Sr Péricles Gonçalves é o autor de um
projeto para abolir o Artigo 58 da Lei de Contra-venção e deixar o bicho à solta. Diz a revista que"para interessar o Partido do Governo em suaaprovação, ele acenou ao PDS o compromisso —
avalizado por Castor de Andrade, o maior ban-
queiro de bicho do Rio de Janeiro — de pagarmensalmente ao Estado uma cota dè "proteção aomenor desamparado". A Veja afirma: "O valordessa mensalidade, segundo Gonçalves, começa-ria em 1981 com Cr$ 60 milhões".

Maceió tem

mais homens

nas ruas
Maceió — Com a saudação docomandante-geral da PoUcia MUi-

tar, Cel José de Almeida, de que"quartel de soldado PM é a rua",
foram devolvidos ao poUclamentoostensivo da capital os boinas-
pretas, duplas de PMs que dirigem
vários Opalas, são treinados em pri-melros socorros, relações públicas eorientação turística, defesa pessoale combate a entorpecentes.

Criados no ano passado, através
de convênio com a Secretaria deSegurança PúbUca, que doou asviaturas — no banco traseiro foi
adaptado um xadrez e conta aindacom sistema de rádio — os boinas-
pretas estão Ugados ao Copom (Co-mando Especial) que dividiu Ma-
ceió em áreas poUclais capazes de
serem cobertas em cinco minutos.

Haviam sido retirados devido às
medidas de contenção de despesas,
mas, diante da "necessidade de se
prevenir. Maceió contra a onda de
violência", como expUcou seu co-
mandante, voltaram a atuar em to-
dos os pontos da Capital. Usando
uniformes leves, cada poUcial, no
entanto, dispõe, além do revólver,
de rifles Winchester ou espingarda
P.12, "de fácil manejo".

Menina é

seqüestrada

na Pavuna
A menina Ana Lúcia Lima, de12 anos, foi seqüestrada, no finalda noite de ontem, por três ho-mens que estavam em um Mave-rick vinho. Ela passeava na garu-pa da bicicleta de um vizinho,

quando, na Estrada Rio do Pau,na Pavuna, os desconhecidos sal-taram do carro, empurraram orapaz e a levaram à força.
Francinta Alencar de Lima, amáe de criação de Ana Lúcia,disse na 31* DP, que sua filhavestia um short branco e blusa demalha amarela e calçava sandá-Uas vermelhas. A menina tem flsi-co multo desenvolvido para suaidade e é bonita. A famIUa morana Rua Monte Lindo, 35, em SãoJoão de Meritl, e Ana Lúcia sem-

pre passeava de bicicleta. Até oflnal da madrugada, a poUcia nãosabia para onde a menina foralevada. Várias delegacias foramavisadas, mas não houve qual-quer informação sobre sua locali-zaçào.

Suborno
Diz Veja: "Havia uma boa razão para quequalquer Governo se interessasse pela sugestãodos bicheiros fluminenses: ela é uma pista segura

para se fazer a contabilidade do suborno pago a
policiais no Rio, pois seria absurdo supor que osbicheiros estivessem empenhados em legalizar sualoteria para pagar mais à Secretaria de Fazendado que já pagam aos tomadores da Secretaria deSegurança. A matéria esclarece que "o único sus-to" que os bicheiros cariocas sentiram, nos últi-mos tempos "foi na fusáo da Guanabara com o Riode Janeiro, em 75, quando se agruparam as anti-
gas secretarias e, durante alguns meses, o bicho foiduramente perseguido".

E acrescenta: "A ordem não tardou a serrestaurada entre a contravenção e a polícia. Tanto
que, no fim do Governo do Almirante Faria Lima,interventor da fusáo, para debelar um surto deassaltos a bancos em Campo Grande, a delegacialocal recorreu aos bicheiros, colocando um pontodiante de cada agência do município, na crença de
que onde está o bicho o resto do crime não entra.E, no ano passado, no Governo Chagas Freitas, ãtranqüilidade do jogo era tanta que Castor deAndrade chegou a negociar com sucesso a diversi-fleação das atividades de várias bancas. Nos finsde semana, quando o jogo do bicho não funciona,começaram a operar o pinguilim, uma modalida-de de roleta, e o caipira, um jogo de apostas comdados. Só há poucos meses essas novidades foramsustadas.

Segundo Veja, "se existe alguém capaz deavaliar, no conjunto, o suborno pago pelo bicho àPolícia fluminense, é Castor de Andrade, advoga-do, economista e industrial, dono, inclusive, deuma metalúrgica que fornece móveis de aço para oExército. Mas não é o único. Em meados do ano
passado, quando estourou no Rio o escândalo datentativa de institucionalizar, sob a forma deseguros, a venda de segurança pela policia aosmotéis, estava engatilhada no mesmo projeto aconsolidação da "caixinha", do jogo do bicho—naépoca, cotada em Cr$ 50 milhões.

Outra denúncia da revista: "O dinheiro dobicho já deixou marcas na própria gíria policialNas delegacias do Rio, chama-se Malaquias —
derivado de homem da mala — o encarregado derecolher a contribuição dos 345 banqueiros todo

Promotor

denuncia

Watters
O Promotor José Manes Leitão,

da 2a Auditoria do Exército, devera
oferecer, hoje, ao Juiz Helmo Susse-
kind a denúncia contra Ronald Ja-
mes Watters, por enquanto o único
acusado dos atentados a bomba
contra a OAB e a Câmara dos Ve-
readores. Após examinâ-la, o Juiz
marcara no próprio despacho a da-
ta para a qualificação e o interroga-
tório púbUco do acusado, provável-mente ainda para este mês ou inicio
de fevereiro.

Ronald James Watters deverá ser
denunciado como incurso no Artigo
26, Parágrafo Único, da Lei de Se-
gurança Nacional. A denúncia jádeveria ter sido feita segunda-feira
passada, quando expirava o prazolegal, mas, a pedido do próprio Pro-
motor o Juiz Helmo Sussekind con-
cedeu uma piorrogaçáQrTie-maiscinco dias por se tratar de um pro-cesso multo complexo e de difícil
estudo.

Assaltante

é morto

em ônibus

LIVRO

CADERNO B

JORNAL DO BRASIL
Na sumária contabilidade dos bicheiros, aparte da policia é designada pela sigla PP. Ceará éa delegacia que rende pouco, como a de SantaTeresa, pois se considera uma arrecadação razoá-vel a partir de Cr$ 400 mil mensais. Entre asatribuições do delegado está a de distribuir essavtrba. Quentes sáo as delegacias que tém em sua

jurisdição bancas que recolhem mnig
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corrupto mas o apoia militar a El Salvador SjK. iJHl conferencici

Anilde Werneck Silio Boccanerd ^ ,> ; 
* * •*:i:: r-/ Beirute — Chanceleres He

Cormpondcnie . iMiBljilftj paises mugulmanos reunlram-
Tdquio — Se nSo tivesse renunciado, por cer- San Salvador—Os Estados Unidosdeci- interior e ainda constituem ameaga. Tanto '' - "*?" \ wl||ra se em Jedda, na Arabia Sgji#-

to, nao escaparia k cassagao de seu mandato de diram no flm de semana enviar lanpa- que existe no pals estado de emergencia •;,» -mH S'Jw*^SSSEi5ilS!i>'V™
Primeiro-Ministro. Esteve preso e ainda responde iSva^Kue to^e ^ recolher das 19h as 5h. ^HTjr > | ~ SbStadtaa processo por aceitar suborno, no Japao, pouca altemr substancialmenteo panoramadl Ofensiva «« devertt ter como trts te-
gente tem duvidas de que se trata do mais habil atual conflito polltico-militar neste pals, on- 1 11185 principals: l) Jerusalem e
corrupto jd surgido na vida publica do pais. Mas de ha uma semana guerrilhelros iniciaram A ofensiva militar, iniciada na semana a que.std0 Paiestlna; 2) a guer-
tamb6m com convicgao que qualquer japonSs uma ofensiva para tomar o poder pelas passada pela FMLN, aparentava neste flm JM °,7j£.f° Si.9,3]'
aflrmara que ainda estd por nascer um lider politi- armas. de semana estar relativamente contlda e as ™jF m y rnmrnMmm^M J"mcar l uca•fl0
co mais emooleante aue Kakuei Tanaka aaui Apesar de nao esconder seu apoio aberto informagdes dlsponiveis Indicavam controle l?ij

riP riP rfw- 
' ao Governo salvadorenho na luta contra os governamental de centres urbanos e doml- „apelidadodei fazedor de .reis guerrilhelros da Frente Farabundo Marti de nio guerrilhelro em areas rurais mais isola- f. f &%. ^fj2?..S22?'"E verdade. Ele lndica Primeiros-Ministros, Llbertagao Nacional (FFMLN), Washington das.Nasegundamalorcldadedopais San- to as questoes de Jerusalem e

orienta-os na forma?ao do Gablnte, escala dirigen- vinha llmltando sua ajuda militar a equipa- ta Ana, ocorreu lntenso combate na madru- < P k °S' *iuan •
tes do Partido Liberal Democrata — situacionista mento nfio letal, enviando basicamente unl- gada de ontem, resultando em dezenas de "
— e influencia sua linha politica. E jd nem perten- formes, coletes a prova debala, aparelhos moftes. ^ imWBmJr* un, "miiaitre" para aue a '6bfi-
ce ao Partido embora liriorp sua mnlnr fnrpnn de transportes e de comunicagoes. Mas sa- A parte, declares das autoridades V SP°M&* *j§Mm , wnntTT.w,o ,I

Co?; ' bad0 ^ noite. o Departamento de Estado aqul de que a ofensiva teria terminado, com /..MyTem sido 0 Deputado mais votado desde que seu ultrapassou esta restrigfio ao anunciar re- vitoria do Govemo, observadores mais cau- trazendo uma solupfto para os
nome foi envolvido com o escdndalo Lockheed. messa imediata de armas e muni?ao a El teiosos preferem apontar apenas uma sus- ^ conmtos que convulcionamt)
tem mais prestigio que o.Premier Zenko Suzuki. Salvador. pensdo temportiria da luta. munao araoe.
Esta semana, ele quase morre e foi um Deus nos r E inegavel, portm, que em pelo menos orrvnRA v, apfhamtatan
acuda na vida politica do Japao. Consequencia , 

JlUma provAvel conseqUfencia a longo pra- em suas proclaim goes: envolvlmento popu- A sessao Inaugural da 3
20 da malor ajuda militar norte-americana lar maciQO e particlpaQdo numa greve geral - ¦< Conferencia Islamica se reali-
ao Governo salvadorenho sera o prolonga- Em ambos os casos, se|a por medo ou por ^^Jem M5°.a e "® demaiSltli

Emjulhode 1976, Kakuei Tanaka era conduzi- mento da luta. pols dlflcultara uma clara reJei?ao a causa ideoi6glca, os salvadore- cldade costelra de Talf.
do preso para o Departamento de Policia Metropo- vitoria militar dos grupos rebeldes, sem que nhos nao atenderam as rhnmpria* das for- A x> Confertncla Isl4n^?.a-
litana, como qualquer criminoso. A Justica e necessariamente sejam dadas as autorida- ?as rebeldes. em 1969 foi convocadaem rea-
DOlicia — aue no Jaodo existem e funcionam . des salvadorenhas condi?6es para derrotar Ap6s intensos ataques atravSs do pais ?ao ao Incfendlo da mesqUlttn° japao-,ex'stem e iuncionam tampouco a bem treinada guerrllha. no inlcio da semana passada, os guerrllhei- de A1 Aqsa, em Jerusalemnao importava que aquele homem tivesse Sido El Salvador assim se transformaria em ros da FMLN praticamente jft tinham cessa- < Oriental, naquele mesmo'ano,
todo-poderoso Primeiro Ministro do pais. O que area de'confllto prolongado, com aumento do suas apoes de malor envergacUira na pelo Rei Falpal da Arabia Sau-
importava 6 que ele era acusado de ter aceito crescente do suprimento militar norte- Ultima sexta-felra. Contlnuavam apenas os 1 dita, reunlndo govemantes de
milhoes de d61ares como suborno para facilitar amerlcano as forQas do Govemo na tentati- confrontos habituais que ja vlraram rotina 4 25 Estados muculmanos em
comnra de avi6es da Lookhppri va de derrotar a guerrilha, que por sua vez neste pals ha mais de um ano, com 20 a 30 , Ra,bati capital do Marrocqs.

Parecia ent.no estar derretnrla n fal^ncin nollH poderla receber mais ajuda de paises slmpa- cadaveres de salvadorenhos sendo encon- ff.1® , o movlmento pan-t'arecia entao estar aecretada a ialencia politi- ticos a sua causa. Desta forma se alastraria trados todas as manhas. islAmlco foi oflclalmente insti-
ca do antigo Deputado da provincia de Niigata, internacionalmente a crise salvadorenha, ;s ; tucionallzado.
que chegara a Chefla do Governo por um milagre. com dlversos paises sendo requlsltados Fotografo ;<' : A 2* Confertncia Islftmlca
E que ele subira ao posto mais elevado da vida tomar posigOes. ' reunlu-se em Lahore, Paqujs-
publica japonesa sem cumprir os necessfirios aue- Bloqueada a possibUldade de uma solu- Em vislta a uma cidade do interior, San Apos quatro floras ae reuniao ao LrOOinete, tao, em fevereiro de 1074, num
sitos para tao alto v6o Nao estudara em'nenhuma ?a° mmtar devido a diflculdade de vitoria Francisco Cotera, onde guerrilhelros e sol- Begin pediu a dissoluqao do ParlamentO ®Uma de forto MUdariedade e
Has clara de qualquer dos lados, sobraria como dados se confrontavam na liltlma qulnta- ^ de conflan?a derivada do :de-das quatro mais prestigiosas universidades do altematlva uma negocia?ao politica. Neste feira, o fotografo francos Olivier Rebbot, de semprego militar arabe°~ira
pais, tradicionalmente formadoras da elite admi- contexto, 6 curioso que Guillermo Ungo, 33 anos, que ja prestou servlQos a sucursal p.„.' guerra contra Israel, em outu-
nistrativa. princli»lporta-vozdaamplacoalizaooposi- de Nova Iorque da Bioch Edltores e agora DC21II Q.0C1CI0 alilCClUai bro do ano anterior. O Presl-

Nem sequer tinha um diploma universitArio. tora Frente Democrttica RevolucionAria trabalha para a revista norte-americana , Y 1 dente do Egito, Anwar Saflat,
Pormara-se num ohscurn p"5pnln onmprclnl p tinhn reunlndo de empresdrios a guerrilhelros Newsweek, acabou sendo ferido a bala. PIPIPHPC Tlfll* riQA fpavci* foi um dos principals foeoj.tfp
slrinZ^lT Sto marxistas — tenha declarado no Mexico, Um dlsparo de franco-atlradornfio iden- Ciei^OeS* pOr HdO reaver atenCao no encontro.sido corretor de im6veis. E muita gente at6 hoje quarta-felra Ultima, que seu lado esta dis- tlflcado atingiu-o no pelto, perto do coragao. • • r» I Hoje a situacfio 6 lntelra-
diz que so por isto ele ainda esta ks voltas com posto a inlciar conversa?6es diretas com O proj6tu caUbre 7.62, de ftizil automatico, 11131003 110 JT cH\lameiltO mente Por causa cto
Justiga. Porque no Japdo, em qualquer setor, m^is Washington para evltarmaiorderramamen- atravessou o coiete a prova de balas que .. . , tratado de paz que flrmou com
do que em outra qualquer parte do mundo, preva- to de sangue em El Salvador. Rebbot vestia — hablto comum entre os Mario Chimanovitch Israel, ha dols anos o Egito,t$l
lece um acentuado sentido de castas E Tanaka — Queremos falar com o dono do clrco, Jornalistas aqul—esalu pelo lado dlreitode Cofr«pon<f«it» expulso da Confertncla Isia-
nno pm rin nntn qnn aa>pn«n fni nm'u ritrfmoin nao com os acrobatas — dlsse Ungo, ex- seu corpo, atlngindo um pulmao e quebran- Beirute — O Governo israelense rippidin-sp nn- mica'nao era da nata. Sua ascensao foi uma distra?So dirigente do Partido Movimento Nacionalis- do trts costelas. „JTr,„ , israeiense aecicuu se on- A pr6xlma confertncla lnau-da elite, uma imperdo&vel aventura populista. ta Revolucionario, de tend^ncia social- Ap6s tratamento precario em um hospi- tem, analmente, em favor da realizaQao de eleiQoes gura-se clnco dias depoucns.

Vetustos senhores como os gftmeos Takeo democrata. talna cidade vlzlnhade San Miguel, Rebbot antecipadas, dia 7 de julho. Essa decisao segue-se ao posse do novo Prealdentetfoa
Fukuda e Miki reataram em seus dedos as cordi- A FMLN, cu)a forga 6 estlmada entre foi na sexta-felra por um Jato alugado ato fracasso dos esforgos empreendidos por alguns Minis- Estados Unidos. Ron«ft|

SlUu%Vr^pfTta?tMdOCOmSUCefSO?S ^5^nSbqtnSed"d^st. ® 
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como a guerra enfeobunraku (marionetes), ante uma pouco exigente tropas do Govemo, atacar guarnigtes mill- ainda com dificuldades de movimento do niaiorla parlamentar do Governo, perdida em conse- irft e o Iraaue e 'a oresMMplat6ia de "arianos amarelos". Mas Tanaka nao tares em variospontos do pals, ocupar tem- lado esquerdo do corpo. qu&ncia da renuncla do Ministro das Finan^as. sovi^tica no Afeganlst&o sajmestava morto e enterrado, como se supunha. Ele porariamentealgumascldades do interior Rebbot foi o quarto jomalista comprova- A primeira rea?ao drabe 6 decisao do Gabinete altamente poiemicos. A Ab>-
viera do povo e a ele retornaria. E nao demorou logo retlrar-se para as montanhas de areas damente ferido desde oiniclo desta ofensiva Beein Dartiu do Eeito. Para o Cairo, um novo Gover- bla Saudita continue a„dar
muito temDO Mesmo indiciado masiAemliberda- rurals onde encontra mais protegao. (dols outros estfto desaparecldos), pols na nr. lorooinnco uh i«c «wv,Tl uma lmportftncia dramAUcaS
^ ' i * O pr6prio Exercito admite que os guerri- segunda-feira passada outros trts passaram no israeiense liderado pelos trabalhistas — os prov&- Dresenca sovietlca noAS"fl-de, ganhou fdcil a reeleiQ&o para deputado em lhelros estao relativamente bem armados de carro sobre uma mina, fazendo-a explo- veis vencedores nas novas elei?6es — poderd contri- nlstao. 8eu Chanceler PriMiNiigata, Ja com o um candidate independete, pois (os Governos salvadorenho e norte-ameri- dir e levando o velculo pelos ares. A bordo, buir grandemente para o bom prosseguimento das pe Saud A1 Falcal declttfiWrenunciara & sua filiac&o ao PLD, para nao preju- eano denunclam nicaragdenses e cubanos dols fotografos norte-americanos escapa- neeociacoes sobrp n nutonnmin nnlpstlnn ai«n#nsae semana passada que a auestw
dlcar o Partido—o que na verdade lhe foi imposto. come> Principals fornecedores) e, embora as ram com estllhagos no corpo, mas o cinegra- SeSe m^io d^ ^o naSo r^ln SSnt^^Z deve ser a predomln^S

Mas oara cheear a Premier ele teve de contar autoridades aqul proclamem ter derrotado flsta sul-afHcano de 26 anos Ian Mates, da a®^ mm° ao ano passado pelo Presldente Sadat, confertncla, e exortou o»-«6-
com um eruDO aue o aDoiasse dentro do Partido a recente ofenslva da esquerda, admitem UPI de televlsio, morreu no hospital, um at6 0 encontro de uma S0lu?&0 para 0 ftltUTO (Je Gazza vlfitlcos a se retlrarem do3Ue:

"a" e Cisjordfinla ocupadas. glg^gg^
Partido dentro do Partldao.E ele cuidoude man- Fttlhflkfldnr miirln rip nnaipnn NENHUMA DlFERENgA Para o Primeiro-Ministro, ?&es mugulmanas. ®ter esse nucleo, mesmo tendo seu nome nscado do LiUUJdlAdUUI IlitlUa Ut5 [JUSl^aU Begin e seus assoclados, a vl- Com relagflo a guerra no
livro de registro partidario. Manteve-o a poder de Como demonstrou dramaticamente postamente com provas de envolvlmento alteSo daO^Sgao *** dos trabaU^tas f enca'
dinheiro — seus adversarios dizem — a poder de ocorrido com os jornalistas, o acesso ao nlcaragttense no fornecimento de armas aos para Libertagao da Palestlna ^ como um _desastre na- dois dos mais
seu carisma, como querem seus amigos. interior esteve diflcil nos primelros dias da guerrilhelros salvadorenhos. Managua en- (OLP) dlsseram que, para o i? ' °s. obseryad°res

Ele tinha o chamado Clube das Quintas- ofensiva guerrilhelra, mas jaao final da tao apresentou protestos naOrganlzagfto movimento de resistoncia pa- ^ite^dera^^Berintef' porSd^s de PetrileoFeiras nome anp dpu n rpu iminn nenm rilHtririn semana a movlmentagao at6 aquelas areas dos Estados Americanos (OEA) contra as lestlna, "pouca dlferenca faz se a^'ta.Uderada por Begin, tal- P°n»aores ae retroieo
estava razoavelmente mais segura, poden- acusagfiesnorte-americanasquecoSrou Shimon Pe^s o lider tX ™por ouBumu micaiao, presiaente ao wonseino £>xe- do-se constatar umarelatlva calma. Tempo- infundadas. lhista vier a substltuir o Prl- de medldas — at6 Julho pr6xi- lerencia vai propor novas me-

CUtivo do PLD. Atrav6s dele, fez Masayoshi Ohira raria ou rtfio, estaia d^,yi«}a que mantlnham Por sua vez, o rec6m-nomeado Presiden- melro-Mlnlstro Menahen Be- ^XZ,„'na 1^^° c^to o mais'raold^entePremier, derrotando Pukuda. Manteve-o no Go- dezenas de observadores estrangeiros ainda te de El Salvador, Jos6 Napble6n Duarte, gin". Para as fontes palestlnas, niaxlmo posslvel a Uberdade comto o mais rapldamente
verno at6 a morte e colocou Suzuki em seu lugar. aqui ontem, na expectativa do que podera referiu-se a "fatores geopolltlcos" envolvi- "ambos estao ideologlcamente de agao do tuturo Govemo. posslvel-
Nos postos-chave do Mlnlst6rio, estao seus ami- ocopr, nos prtximos dias. dos no conflito aqui. comprometidos com a reten- O M ja anunclou, entret»n:
KOS Mas na Justica ainda corre o processo Loc- A princlplo, os guerrUhelros salvadore- — Paises comunistas estao intervlndo gfio dos territorios arabes ocu- SSfi, to, que nfio pMtlclpara da con-V processo ix>c nhos, atrav6s de seus porta-vozes habituais, diretamente em apolo aos guerrilhelros. Es- pados por Israel". nlzagfio judia sobre os territo- , fertncla se o Presldente do Ira-

Frn fine rip ripwmhm mCtoHn « rfoc anunclavam a intengfio de Investlr maciga- tamos colaborando para salvar a America Ha oito dias, o Gabinete is- f3®63 ocupados, com a que, Saddam HUsseln, esUverEm de dezembro passado, o Clube das mente contra o Govemo estabelecldo, a flm desta invasao geopolitlca do marxismo- raelense decldira quanto a ne- criagao denovos fatos consu- present®. E parece pouco pro»Quintas-Feiras organlzou uma festa de despedi- de criar uma situagao de fato consumado, lenlnlsmo, hima eie. cessldade de reallzagfio de no- njados em_Gazza e Ci^jordft- vavel que o Presldente lranla-
da do ano velho (Bonenkai) e surpreendeu todo quando assumlsse o Poder em Washington A lmportancla da questao nlcaraguense vas elelgOes antecipadas. Mas, tornan°° dlficil aos traba- no, Abol Hassan Bani Sodr,
Japao: a fac?ao de Tanaka ganhava novos sete a.nova atoilnistragao de Ronald Reagan, no caso se deve as lmpllcag6es>Internacio- durante a (Utlma semana, al- 

^"J?8^?®?ao P08®8 delxar seu pals e a.con.
membros, chegando a 101 e ampliando sua vanta- reconhecldamente mais refrataria a causa nals e a crise salvadorenha pode gerar, " guns Ministros e lideres parti- du?5° das ^peragdes mllitw»s
sem sobre as demals do PLD Dos nedfltos sels esquerdlstadoqueaequipedeJimmyCar- sobretudo no contexto da nova adminlstra- darios ligados a coallzflo efe- mesmas contra os iraquianos para

n ter. Mas poucos ob^adores acredltam gao de Washington. Uma demonstragdo de tuaram esforgos desesperados ^reas com o Egito. ^ar a Arabia Saudita.eram Deputados do PLD, e um senador do Clube que este objetlvo da FMLN seja alcangado envolvlmento nlcaraguense em El Salvador para restabelecer a maioria ontm pmhmnnP««w»nt»Novo Liberal. Com isto, o grupo flcava com 62 at6 amanha, quando comega o novo Gover- serviria de pretexto ao novo Presldente parlamentar, mesmo que ela Isn 4 TCdeputados e 39 senadores, o que, se for consldera- no norte-americano. Reagan, para cortar a ajuda econftmlca fosse minima e lnstavel, a flm ^ 
® lAlvjljdo como uma for^a politica independente, 6 on n^m Se man'®ndo Managua e esfria ainda mais as relagdes de que o Gabinete Begin tives- aabinete Begin fUncionWos

auarto Partido do Jao&o abertamente ao lado do Govemo salvadore- entre os dols paises, conforme v6m pedindo se condig6es de manter-se no mve™mpi^p^in^£ «Amna „ „ "
^ « 7 - j r a nho nesta disputa com a guerrilha e, apesar grupos conservadores norte-americanos. Poder ate a data normalmente §!!TrOIUPe COIH' "

Osmeiosdecomunicacao do Japao nao deixa- das criticas de Washington as autoridades Ao mesmo tempo, partidarios de visdo prevista para as eleig6es - em v^amcl^mm h« T»»ram de registrar 0 fato, lembrando que a multipli- locals por abusos das forgas de seguranga mais conspiratoria temem que provas de novembro prtximo. 'RlfiCflll '""n
cacao da facgao de Tanaka se processava desde salvadorenha contra a populagao, a ^luda participagao nlcaraguense no conflito salva- Durante esse periodo Beein fans rnm miPT^Pi UloOaU.
que ele deixou o governo. E os comentaristas "^mbladoTdosEs'tedos^do.,*n„t dtn^las i?tema" aSllCmest SSSeS Juarez Bahid±
poUticos locals apontayam como razdes as facili- Robert ^ 0pu^ ate o Sdo ^SSweMao^^^ta^out^ cos, mas ja na sexta-felra ele Clag6es sobre a autonomia pa- expend.*.dades para se obter-fUndos para a campanha a um aumento substancial da ajuda militar paises, seja unllateralmente (Estados Unl- assessores°que osroMlderava lestina• Lisboa - A confertncla.na.
para se chegar ao ministerio. Em poucos dias se de Washington a El Salvador, temendo uma dos, Guatemala ou Honduras s4o trts com ^o veXtetaSe ^ , J clonal do. Partido Africano.pa,
veria que estes fatores podem at6 ser verdadelros, escalada na mesma proporgao em assisten- interesses mais lmediatos) ou atrav6s de teis pensfodf«" ra a Independfenciada Guin^e
mas que o ex-Premier tem ainda um vasto estoque cia ??1PutSi,lacl0- 6188 em 51610 & ofensiva uma fachada multlnaclonal com uma Forga Na reUniao ontem reallzada mo o P^sidP^ i 2.owVerdeA,^°^' q"e *
de orestitdo Dolitico aue lhe riermitlrA fima lonen guerrilha White, regressando de Washing- Interamericana de Paz. n»tn ™ TanSim ^ acusou realiza na Cidade da Praia,Q permitira uma longa ton aparentemente mudou de ideia, pas- Jerusalem, o Premier Begin de ser o unlco rompeu todos os lagos poUti-SObrevivenpia. sando a apoiar a ajuda militar de seu Gover- Soldadon mntnm til ^ h ° ^sponsavel pelo Impasse, de- cos com a Guine Bissau e pro-No dia 1° de Janeiro, quando todos os japone- no as autoridades salvadorenhas. Comegou Joiuauos maiam projeto de anteclpagao das vldo, segundo declarou o Rals, clamou uma nova organizagao
ses visitam seus chefes, levando-lhes presentes, a denunclarde publico suposto fomeclmen- main 10 civis ^ dlssolugao do ao "apego do Primeiro- partidaria autonoma, com ba-
revertneias e promessa de fldelldade por mais um to de armas a guerrilha por parte de Nlcara- San Salvador - Virios soldndos do se na estrutura e principkos
ano, Kakuei Tanaka foi o politico mais visttado. KuaeCUba. Guarda NacA de E^vadM ^fZoria^tfm^ momesblljllcosdaC^ordania herdados do PAIGC.
Em sua mansdo — no bairro de Mejiro — recebeu Quarta-felra Ultima, White denunciou 10 pessoas no mercado central de San Sal- posslvel igualmente que a A nova organizagao autottb-
cerca de 600 politicos, empresarios e ftincionarios aqul a entrada ilegal no pais de aproxlma- vador, inclusive uma mulher de mela Idade. Oposigao trabalhlsta pressio- Contatos reallzados recente- ma, "e nao um novo Partido"j
piiblicosde altos escal6es. Nao mais aue 200 foram damente 100 guerrilhelros de nacionalidade Embora porta-vozes mllltares tenham dlto ne em favor da flxagfto de uma mente entre o Governo egipcio obedecera ao conteUdo pfb-
6 casn do Prpmipr SutiiW desconhecida em barcos provenlentes da todos eram guerrilhelros, testemunhas data mais prGxima ainda para e uma delegagdo do Partido Rramatlco e assumlrfi pfetta-

1P , Nicaragua: O Embaixador norte-americano aflrmaram que pelo menos alguns eram as eleigOes. De qualquer for- Trabalhlsta Israeiense aue vl- mente todo o legado politico*Ei, segunda-feira passada, ele jogou sua maior alegou ter relatorios de servigos secretes, pessoas comuns que fozlam compras no ma, as pesqulsas de opiniao sltou o Cairo crlaram novas a e88^ncla da luta desenvolvi-cartada para avalia?ao de prestigio. As lOh da comprovando esta origem nlcaraguense das momenta do tirotelo. feitasaocursodosUltimosme- expectativas no Egito quanto da pelo antigo PAIGC, infor-
manha, sua familia ehamou uma ambulftncia, por- embarcagdes, mais ldfenticas as que ainda A versdo oflcial foi a de que os soldados ses em Israel tem indlcado que a possibilldade de obter-se mou o porta-voz da conferth-
que ele estava com problemas resDlrat6rios Em sao usadas pelos Pescadores baseados no atirarpm de dentro de um carro blindado • os trabalhistas obterao uma uma solugao para o problema cla' Corsino Tolentlno. O.Ptfc
D0UC0 tempo OS muros da mansao estavam Win Posto 6 da praia de Copacabana. contra 10 guerrilhelros que estavam em " vitoria considerAvel. palestino. sldente Aristides Perelra ,d,e-pouco tempo, os muros aa mansao estavam sltia- - Na mlnha cidade, nem os pobres pes- frente ao mercado central, com metralhado- nunclou o golpe de Estado naaos por mais ae ^uo reporteres, fotografos e cine- cadores tem coragem de sair ao mar com ras e fuzls automaticos. Os guerrilhelros m • •« Guine Bissau como o flrti'dograflstas, sem contar os grupos em helic6pteros. barco desse tlpo —¦ comentou aqui um Em- responderam ao ataque, mas foram mortos I PT>YTkT*lsti) a rfpnpnrlirl Partido supranaclonal.
Quando se dlsse que sua pressdo chegara a 24/15 balxador latlno-americano, descrente da Pelos soldados, segundo a nota dlstribulda A U14®*'"- 1 CiJCIltlltld
radios e televlsoes passaram a transmitir boletins possibUldadedestasembarcagdes transpor- por um porta-voz militar. _ £ REALIDADE
extraordlnarios sobre seu estado de sm'iriP tarem homens armados nos varios quil6me- Os soldados teriam agido ao receberem FeSpOTlSanlllZfl DFOieSSOr
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militar a El Salvador

Muçulmanos4 «5 n

preparam 
-

conferência _
Beirute — Chanceleres He

países muçulmanos reuniram-
se em Jedda, na Arábia S$uçii-
ta, para preparar a agenda' da
3a Conferência Islâmica, a ser
aberta dia 25 naquele paTTe
que deverá ter como três te-
mas principais: 1) Jerusalém e
a questão palestina; 2) a guer-
ra entre o Irã e o Iraque; e-3) a
presença militar soviética ,4o
Afeganistão. ^

Parece haver consenso isíâ-
mico apenas no que diz respei-
to ãs questões de Jerusalém è
dos palestinos. Quanto às^g-
mais, os observadores em Bel-
rute consideram necessário
um "milagre" para que a 'òCTi-
ferència chegue a um acúttib',
trazendo uma solução para os
conflitos que convulclonam t)
mundo árabe.
GUERRA E AFEGANISTÃO

A sessão inaugural dà*3*
Conferência Islâmica se rèàíi-
zarã em Meca e as demalSl ttí
cidade costeira de Talf.

A 1* Conferência Islãnfuca,
em 1969, foi convocada em"rè'a-
çáo ao incêndio da mesqUKã
de Al Aqsa, em Jerusalém
Oriental, naquele mesmo ano,
pelo Rei Faiçal da Arábia Sau-
dita, reunindo governantes de
25 Estados muçulmanos ero
Rabat, capital do Marrocos.
Nela o movimento paií-islâmico foi oficialmente insU-
tucionalizado. """"

A 2a Conferência Islâmica
reuniu-se em Lahore, Patjíüs-
tão, em fevereiro de 1974, num
clima de forte solidariedade e
de confiança derivada do^de-
semprego militar árabe" na
guerra contra Israel, em outú-
bro do ano anterior. O Presl-
dente do Egito, Anwar Sadat,
foi um dos principais foeojdf
atenção no encontro.

Hoje a situação é inteira-
mente diversa. Por causa dó
tratado de paz que firmou com
Israel, há dois anos o Egito t01expulso da Conferência islã-
mica.

A próxima conferência inau-
gura-se cinco dias depol£3tt
posse do novo Presidente aloa
Estados Unidos, RonaM
Reaghn. 

Temas como a guerra enfeeo
Irá e o Iraque e a presençasoviética no Afeganistão «um
altamente polêmicos. A Aür
bla Saudita continua a„4ár
uma importância dramâttejJ
presença soviética no Afe^-
nlstáo. Seu Chanceler, Pr£i£t
pe Saud Al Falçal, decltWM
semana passada que a quesito}deve ser a predomlnantê-náconferência, e exortou oi-éa-
viétlcos a se retirarem do3Ü3>
gania tão se desejarem méQuh
rar sua posição perante a«w
ções muçulmanas.

Com relação â guerra~no.Golfo Pérsico, onde se confroh-
tam dois dos mais InfluçptÇS
países no mundo islâmico e da
Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo
(OPEP), tudo indica que a con-
ferêncla vai propor novas me-dlaçóes a fim de pôr fim ao
conflito o mais rapidamente
possível.

O Irá já anunciou, entrétan-
to, que não participará da cõn-
ferêncla se o Presidente do lra-
que, Saddam HUsseln, estiver
presente. E parece pouco pro»vável que o Presidente irania-
no, Abol Hassan Bani Sadr,
possa deixar seu pais e a.coo»
dução das operações mlllt^s
contra os Iraquianos para ^
^ar à Arábia Saudita. - ~a.

Japonês acha Tanaka

corrupto mas o apóia

Anilde Werneck
Correspondente

Tóquio — Se não tivesse renunciado, por cer-
to, não escaparia à cassação de seu mandato de
Primeiro-Ministro. Esteve preso e ainda responde
a processo por aceitar suborno, no Japão, póuca
gente tem dúvidas de que se trata do mais hábil
corrupto já surgido na vida pública do pais. Mas é
também com convicção que qualquer japonês
afirmará que ainda está por nascer um lider políti-
co mais empolgante que Kakuei Táriaka, aqui
apelidado de "fazedor de .reis".

É verdade. Ele Indica Primeiros-Ministros,
orienta-os na formação do Gabinte, escala dirigen-
tes do Partido Liberal Democrata — situacionista
— e influencia sua linha política. E já nem perten-
ce ao Partido, embora lidere sua maior facção.
Tem sido o Deputado mais votado desde que seu
nome foi envolvido com o escândalo Lockheed. E
tem mais prestigio que o.Premier Zenko Suzuki.
Esta semana, ele quase morre e foi um Deus nos
acuda na vida política do Japão.

Milagre
Em julho de 1976, Kakuei Tanaka era conduzi-

do preso para o Departamento de Polícia Metropo-
litana, como qualquer criminoso. À Justiça e à
polícia — que, no Japão, existem e funcionam—
não importava que aquele homem tivesse sido o
todo-poderoso Primeiro Ministro do pais. O que
importava é que ele era acusado de ter aceito 2
milhões de dólares como suborno para facilitar a
compra de aviões da Lockheed.

Parecia então estar decretada a falência políti-
ca do antigo Deputado da provincia de Niigata,
que chegara à Chefia do Governo por um milagre.
E que ele subira ao posto mais elevado da vida
pública japonesa sem cumprir os necessários que-
sitos para tão alto vôo. Não estudara em'nenhuma
das quatro mais prestigiosas universidades do
pais, tradicionalmente formadoras da elite admi-
nistratlva.

Nem sequer tinha um diploma universitário.
Formara-se num obscura escola comercial e tinhç
sido corretor de imóveis. E muita gente até hoje
diz que só por isto ele ainda está às voltas com a
Justiça. Porque no Japão, em qualquer setor, m^is
do que em outra qualquer parte do mundo, preva-
lece um acentuado sentido de castas. E Tanaka
não era da nata. Sua ascensão foi uma distração
da elite, uma imperdoável aventura populista.

Vetustos senhores como os gftmeos Takeo,
Fukuda e Miki reataram em seus dedos as cordi-
nhas que vinham movimentando com sucesso os
bunraku (marionetes), ante uma pouco exigente
platéia de "arianos amarelos". Mas Tanaka não
estava morto e enterrado, como se supunha. Ele
viera do povo e a ele retornaria. E não demorou
muito tempo. Mesmo indiciado, mas já em liberda-
de, ganhou fácil a reeleição para deputado em
Niigata, já com o um cándidato independete, pois
renunciara à sua filiação ao PLD, para não preju-
dicar o Partido—o que na verdade lhe foi imposto.

Mas, para chegar a Premier, ele teve de contar
com um grupo que o apoiasse dentro do Partido.
Era a sua facção, seus correligionários, seu mini-
Partido dentro do Partldão. E ele cuidou de man-
ter esse núcleo, mesmo tendo seu nome riscado do
livro de registro partidário. Manteve-o a poder de
dinheiro — seus adversários dizem — a poder de
seu carisma, como querem seus amigos.

Ele tinha o chamado Clube das Quintas-
Feiras, nome que deu a seu grupo, agora dirigido
por Susumu Nikaido, presidente do Conselho Exe-
cutivo do PLD. Através dele, fez Masayoshi Ohira
Premier, derrotando Fukuda. Manteve-o no Go-
verno até a morte e colocou Suzuki em seu lugar.
Nos postos-chave do Ministério, estão seus ami-
gos. Mas na Justiça ainda corre o processo Loc-
kheed.

Em fins de dezembro passado, q "Clube das
Quintas-Feiras" organizou uma festa de despedi-
da do ano velho (Bonenkai) e surpreendeu todo o
Japão; a facção ds Tanaka ganhava novos sete
membros, chegando a 101 e ampliando sua vanta-
gem sobre as demais do PLD. Dos neófltos, seis
eram Deputados do PLD, e um senador do Clube
Novo Liberal. Com isto, o grupo ficava com 62
deputados e 39 senadores, o que, se for considera-
do como uma força política independente, é o
quarto Partido do Japão.

Os meios de comunicação do Japão não deixa-
ram de registrar o fato, lembrando que a multipli-
cação da facção de Tanaka se processava desde
que ele deixou o governo. E os comentaristas
políticos locais apontavam como razões as facili-
dades para se obter-flindos para a campanha e
para se chegar ao ministério. Em poucos dias se
veria que estes fatores podem até ser verdadeiros,
mas que o ex-Premier tem ainda um vasto estoque
de prestigio politiço, que lhe permitira üma longa
sobrevivência.

No dia Io de janeiro, quando todos os japone-
ses visitam seus chefes, levando-lhes presentes,
reverências e promessa de fidelidade por mais um
ano, Kakuei Tanaka foi o político mais visitado.
Em sua mansão — no bairro de Mejiro — recebeu
cerca de 600 políticos, empresários é füncionários
públicos de altos escalões. Não mais que 200 foram
à casa do Premier Suzuki.

E, segunda-feira passada, ele jogou sua maior
cartada para avaliação de prestigio. Às lOh da
manhã, sua família ehamou uma ambulância, por-
que ele estava com problemas respiratórios. Em
pouco tempo, os muros da mansão estavam sitia-
dos por mais de 200 repórteres, fotógrafos e cine-
graflstas, sem contar os grupos em helicópteros.
Quando se disse que sua pressão chegara a 24/15,
rádios e televisões passaram a transmitir boletins
extraordinários sobre seu estado de saúde.

Mas O' importante foi o desfile de carros de
chapas oficiais e grandes limusines particulares
rumando para Mejiro. A nata da administração
pública e privada do Japão foi até lá. Ninguém
quis faltar, ao que parecia, à última sessão do
homem mais poderoso do pais. O Premier em
exercício, Yasuhiro Nakasone, o chefe do Gabine-
te, Kiichi Miyazawa, o secretário-geral do PLD,
Yoshio Sakurauchi, todos foram lá.

Mas, dois dias depois ele estava bom. Respira-
va bem, sua pressão voltara aò normal e pôdecomparecer ao tribunal para mais uma audiência
do caso Lockheed. Os analistas japoneses conclui-
ram logo que, porcoincidência ou não, houvera
uma extraordinária mani-
festaçào de força política,
com dois efeitos possíveis. -f
Um deles se dirige aos juí- P y
zes, que devem ditar sua (jn5d fS&fX
sentença no fim deste ano ^ A
ou no início do próximo; 'SQt W fK
outro, para os aspirantes
ao posto dé presidente do
PLD e de Primeiro- ' V
Ministro,logicamente,nas ,^wTTTeleições internas do ano \ aMBÍfc
que vem. ETanaka, absol- I 1 iflalNvvido pela Justiça, náo terá IMV
adversários mesmo que Ulf
dependesse de votos di-
retos. W7- * • mKakuei lanaka

Sílio Boccanerà
San Salvador—Os Estados Unidos deci-

diram no fim de semana enviar lança-
granadas e fuzis automáticos M-16 ao Go-
verno de El Salvador, medida que poderáalterar substancialmente o panorama do
atual conflito polltico-militar neste pais, on-
de bá uma semana guerrilheiros Iniciaram
uma ofensiva para tomar o poder pelasarmas.

Apesar de não esconder seu apoio aberto
ao Governo salvadorenho na luta contra os
guerrilheiros da Frente Farabundo Marti de
Libertação Nacional (FFMLN), Washington
vinha limitando sua ajuda militar a equipa-
mento não letal; enviando basicamente uni-
formes, coletes a prova de bala, aparelhos
de transportes e de comunicações. Mas sã-
bado à noite, o Departamento de Estado
ultrapassou esta restrição ao anunciar re-
messa imediata de armas e munição a El
Salvador.

Conseqüência
Uma provável conseqüência a longo pra-zo da maior aluda militar norte-americana

ao Governo salvadorenho será o prolonga-mento da luta, pois dificultará uma clara
vitoria militar dos grupos rebeldes, sem quenecessariamente sejam dadas ãs autorida-
des salvadorenhas condições para derrotar
tampouco a bem treinada guerrilha.El Salvador assim se transformaria em
área de'conflito prolongado, com aumento
crescente do suprimento militar norte-
americano ás forças do Governo na tentati-
va de derrotar a guerrilha, que por sua vez
poderia receber mais ajuda de países slmpâ-
ticos a sua causa. Desta forma se alastraria
internacionalmente a crise salvadorenha,
com diversos países sendo requisitados a
tomar posições.Bloqueada a possibilidade de uma solu-
ção militar devido à dificuldade de vitoria
clara de qualquer dos lados, sobraria como
alternativa uma negociação política. Neste
contexto, é curioso que Guillermo Ungo, o
principal porta-voz da ampla coalizão oposi-
tora Frente Democrática Revolucionária —
reunindo de empresários a guerrilheirosmarxistas — tenha declarado no México,
quarta-feira última, que seu lado esta dis-
posto a Iniciar conversações diretas com
Washington para evitar maior derramamen-
to de sangue em El Salvador.— Queremos falar com o dono do circo,
não com os acrobatas — disse Ungo, ex-
dirigente do Partido Movimento Nacionalis-
ta Revolucionário, de tendência social-
democrata.

A FMLN, cuja força é estimada entre 2
mil e 5 mil combatentes, demonstrou nesta
última semana que pode causar danos ãs
tropas do Governo, atacar guarnições mili-
tares em vários pontos do pais, ocupar tem-
porariamente algumas cidades do interior e
logo retirar-se para as montanhas de áreas
rurais onde encontra mais proteção.O próprio Exército admite que os guerrl-lhelros estão relativamente bem armados
(os Governos salvadorenho e norte-ameri-
cano denunciam nicaragüenses e cubanos
como principais fornecedores) e, embora as
autoridades aqui proclamem ter derrotado
a recente ofensiva da esquerda, admitem
qúe os adversários continuam ativos no

interior e ainda constituem ameaça. Tanto
que existe no pais estado, de emergência e
toque de recolher das 19h ãs 5h.

Ofénsiva
A ofensiva militar, iniciada na semana

passada pela FMLN, aparentava neste fim
de semana estar relativamente contida e as
informações disponíveis indicavam controle
governamental de centros urbanos e domi-
nio guerrilheiro em áreas rurais mais isola-
das. Na segunda maior cidade do pais, San-
ta Ana, ocorreu intenso combate na madru-
gada de ontem, resultando em dezenas de
mortes.

À parte, declarações das autoridades
aqui de que a ofensiva teria terminado, com
vitória do Govemo, observadores mais cau-
telosos preferem apontar apenas uma sus-
pensão temporária da luta.

É inegável, porém, que em pelo menos
dois pontos a ofensiva guerrilheira não pro-duziu os resultados prometidos pela FMLN
em suas proclamações: envolvimento popu-lar maciço e participação numa greve geral.Em ambos os casos, seja por medo ou porrejeição ã causa ideológica, os salvadore-
nhos não atenderam às chamadas das for-
gas rebeldes.

Após intensos ataques através do paísno inicio da semana passada, os guerrilhei-ros da FMLN praticamente Já tinham cessa-
do suas ações de maior envergadura na
última sexta-feira. Continuavam apenas os
confrontos habituais que Jã viraram rotina
neste pais há mais de um ano, com 20 a 30
cadáveres de salvadorenhos sendo encon-
trados todas as manhãs.

Fotógrafo
Em visita a uma cidade do interior, San

Francisco Cotera, onde guerrilheiros e sol-
dados se confrontavam na última quinta-feira, o fotógrafo francês Olivier Rebbot, de
33 anos, que Já prestou serviços â sucursal
de Nova Iorque da Bloch Editores e agora
trabalha para a revista norte-americana
Newsweek, acabou sendo ferido a bala.

Um disparo de franco-atirador não iden-
tifleado atingiu-o no peito, perto do coração.
O projétil calibre 7.62, de ftizil automático,
atravessou o colete a prova de balas queRebbot vestia — hábito comum entre os
jornalistas aqui—e saiu pelo lado direito de
seu corpo, atingindo um pulmão e quebran-do três costelas.

Após tratamento precário em um hospl-
tal na cidade vizinha de San Miguel, Rebbot
foi na sexta-feira por um jato alugado ate
Mi ami, onde está Internado em um hospital
com boas chances de sobreviver, embora
ainda com dificuldades de movimento do
lado esquerdo do corpo.

Rebbot foi o quarto jornalista comprova-
damente ferido desde o inicio desta ofensiva
(dois outros estão desaparecidos), pois na
segunda-feira passada outros três passaramde carro sobre uma mina, fazendo-a expio-
dir e levando o veiculo pelos ares. A bordo,
dois fotógrafos norte-americanos escapa-
ram com estilhaços no corpo, mas o clnegra-
fista sul-africano de 26 anos Ian Mates, da
UPI de televisão, morreu no hospital, um
dia após o incidente.

Após quatro horas de reunião do Gabinete,
Begin pediu a dissolução do Parlamento

Begin decide antecipar

eleições por não reaver

maioria no Parlamento
Mário Chimanovitch

CorrMponcknte
Beirute — O Governo israelense decidiu-se on-

tem, finalmente, em favor da realização de eleições
antecipadas, dia 7 de julho. Essa decisão segue-se ao
fracasso dos esforços empreendidos por alguns Minis-
tros durante a última semana para restabelecer a
maioria parlamentar do Governo, perdida em conse-
qüência da renúncia do Ministro das Finanças.

A primeira reação árabe à decisão do Gabinete
Begin partiu do Egito. Para o Cairo, um novo Gover-
no israelense liderado pelos trabalhistas — os prová-
veis vencedores nas novas eleições — poderá contri-
buir grandemente para o bom prosseguimento das
negociações sobre a autonomia palestina, suspensas
desde maio do ano passado pelo Presidente Sadat,
até o encontro de uma solução para o futuro de Gazza
e Cisjordânia ocupadas.

NENHUMA DIFERENÇA
Em Beirute, fontes ligadas à

alta direção da Organização
para Libertação da Palestina
(OLP) disseram que, para o
movimento de resistência pa-lestina, "pouca diferença faz se
Shimon Peres, o líder traba-
lhista, vier a substituir o Pri-
meiro-Mlnistro Menahen Be-
gin". Para as fontes palestinas,"ambos estão ideologicamente
comprometidos com a reten-
ção dos territórios árabes ocu-
pados por Israel".

Há oito dias, o Gabinete ls-
raelense decidira quanto à ne-
cessldade de realização de no-
vas eleições antecipadas. Mas,
durante a última semana, al-
guns Ministros e lideres parti-dârios ligados à coalizão efe-
tuaram esforços desesperados
para restabelecer á maioria
parlamentar, mesmo que ela
fosse mínima e instável, a fim
de que o Gabinete Begin tives-
se condições de manter-se no
Poder ate a data normalmente
prevista para as eleições—em
novembro próximo.

Durante esse período, Begin
assitiu silencioso a esses esfor-
ços, mas Já na sexta-feira ele
confidenciou a alguns de seus
assessores que os considerava
como verdadeiramente inú-
teis.

Na reunião ontem realizada
pelo Gabinete em Jerusalém,
foi o Premier quem propôs o
projeto de antecipação das
eleições e da dissolução do
Parlamento. Esse projeto será
certamente aprovado hoje poruma maioria esmagadora. É
possível igualmente que a
Oposição trabalhista pressio-ne em favor da fixação de uma
data mais próxima ainda paraas eleições. De qualquer for-
ma, as pesquisas de opinião
feitas ao curso dos últimos me-
ses em Israel tem Indicado queos trabalhistas obterão uma
vitória considerável.

. Para o Primeiro-Ministro,
Begin e seus associados, a vl-
teria dos trabalhistas é enca-
rada como um '.'desastre ha-
cional". Os observadores
crêem que antes das eleições a
direita, liderada por Begin, tal-'
vez venha a adotar uma série
de medidas — até Julho próxi-mo — destinadas a limitar o
máximo possível a liberdade
de ação do füturo Govemo.
Essas medidas incluiriam, porexemplo, a expansão da colo-
nlzação judia sobre os territó-
rios árabes ocupados, com a
criação de novos "fetos consu-
mados" em Gazza e Ciçjordá-
nia, tomando difícil aos traba-
lhlstas adotarem uma posiçãomais flexível nas negociações
sobre o fUturo dessas mesmas'
áreas com o Egito.

Ontem, embora o Presidente
Sadat tenha se recusado a co-
mentar a decisão adotada peloGabinete Begin, funcionários
governamentais egípcios, cita-
dos pela Rádio do Cairo, dei-
xaram claro que a assunção de
um novo Govemo trabalhista
fará com que Israel demonstre
maior flexibilidade nas nego-
claçóes sobre a autonomia pa-lestina.

Em seguida à suspensão des-
sas negociações, em maio últl-
mo, o Presidente Sadat acusou
o Premier Begin de ser o único
responsável pelo impasse, de-vido, segundo declarou o Rais,
ao "apego do Primeiro-
Ministro ã Judéla e à Sámaria
(nomes biblicos da Cisjordânia
ocupada)".

Contatos realizados recente-
mente entre o Governo egípcioe uma delegação do Partido
Trabalhista Israelense que vi-sltou o Cairo criaram novasexpectativas no Egito quantoà possibilidade de obter-seuma solução para o problemapalestino.

PAIGC

rompe corn^

Bissau £"
Juarez Bahia„,„

Corr»ipond«ntf^
Lisboa — A conferência.na.

cional do. Partido Africano .pa*
ra a Independência da Guiné e
Cabo Verde, PAIGC, que se
realiza na Cidade da Praia,
rompeu todos os laços politl-cos com a Guiné Bissau e pro-clamou uma nova organização
partidária autônoma, com ba-
se na estrutura e princípiosherdados do PAIGC. ,

A nova organização auWttb-
ma, "e não um novo Partidõ"j
obedecerá ao conteúdo 'pro-
gramático e assumirá pie Ha-
mente todo o legado político*a essência da luta desenvolvi-
da pelo antigo PAIGC, infór-
mou o porta-voz da confériéií-
cia, Corsino Tolentlno. O Pre_-sldente Aristides Pereira de-nunciou o golpe de Estado na
Guiné Bissau como o flrti"do
Partido supranacional. "

REALIDADE
Corsino Tolentlno, rnembfff

do Comitê Central do PAIGC;
afirmou que se registrou aacordo de todo o Conselho Na-
cional de Cabo Verde, e detodas as estruturas do Partido,
na adaptação do PAIGC jfc,Cabo Verde à nova realidade.
Segundo o relatório do Presl-dente Aristides Pereira, CaBo.Verde prosseguirá no seu ;ca-.minho independentemente daGuiné. _

A herança do PAIGC se re-,fletirá, conforme o próprio por-ta-voz caboverdlano, na siglada organização partidária ãu-tònoma, que será "PAIGC"—
Cabo Verde". "A nova orgaifl-zaçâo", esclareceu Corsinolentino, "será herdeira e oria*dora de todo o legado do Parti-do de Amílcar Cabral e dos'seus princípios e fundamentos
Ideológicos, com a disponibili-dade de continuar a luta do-Partido e permanecendo como"força política dirigente da"áo-ciedade de Cabo Verde". h ¦•

O Presidente Aristides. Pe-'reira, na sua condição de.,seT.cretário-geral do PAIGC, $çi-xa claro no relatório apresén-tado à conferência nacionaí
que a Guiné Bissau, depois~dó'
golpe de Estado de 14 de de-zembro, que derrubou o Presl-dente Luís Cabral, náo temmais interesse em se vincular
política e ideologicamente aoPAIGC.

Terrorista arrependida

responsabiliza professor

por seqüestro de D4Urso
Roma — Presa há uma semana sob suspeita de

pertencer à organização terrorista Brigadas Verme-
lhas, Ave Maria Petriola, que agora, "arrependida",
colabora com a policia, acusou o professor de Direito
Criminal em Florença, Giovanni Senzani, de ter sidoautor do plano e de ter participado do seqüestro domagistrado romano Giovanni D'Urso.

Petriola, presa num povoado nas proximidadesde Roma, informou ainda — segundo a polícia — quea Legião Romana das Brigadas Vermelhas conta com
uns 100 membros. O Juiz D'Urso, responsável pelas
penitenciárias de máxima segurança onde se en-
contram presos terroristas, foi seqüestrado pelas Bri-
gadas a 21 de dezembro do ano passado e libertado
quinta-feira última.

GRAVAÇÃO
D'Urso ouviu sábado a gra-vaçào de uma entrevista de

televisão dada por Senzani em
1969. Disse que a voz poderiaser a de um de seus captores,
mas não estava seguro disso,informou a policia.Os seqüestradores usavam otempo todo capuzes, ou entãovendavam os olhos do juiz en-
quanto esteve cativo num"cárcere do povo", de modo
que o magistrado seqüestrado
náo pôde identificá-los porsuas fisionomias.

A policia suspeita que Sen-

zani, professor universitárioem Florença, foi o intermedlá-
rio que entregou à revistaL'Espresso cópia do interroga-
tório a que as Brigadas Verme-lhas submeteram D'Urso du-rante seu cativeiro.

Suspeita-se ainda que Sen-zani foi quem redigiu os comu-nicados do grupo guerrilheirourbano enquanto o Juiz se en-contrava prisioneiro, assim co-mo os difundidos em 1978 du-rante o seqüestro do ex-Primeiro-Ministro Aldo Moro,assassinado pelas BrigadasVermelhas.
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Irã anuncia acordo 
final para 

libertação de reféns

João Paulo II e Walesa

são as personalidades

gue Reagan mais admira
°^"Washington — O Papa João Paulo n e o líder
sindicalista polonês, Lech Walesa, são as duas perso-nalidades do momento a quem o novo Presidente dos
Estados Unidos, Ronald Reagan, mais admira.
. — Gostaria de poder saudá-lo como Presidente da
Polônia. Ele representa algo que é verdadeiramente
gtande, para amar profundamente — declarou Rea-
gan a respeito de Walesa, que enviou ao Presidente
felicitações por sua vitória nas eleições de novembro
passado.
,PASTO DIVERSIFICADO

O dirigente americano mani-
festou "particular simpatia"
pelo Papa, "pelas coisas quedisse e escreveu" e que de-monstram "grande compro-
mlsso moral". Reagan lem-
tirou que, em Detroit, onde a
colônia polonesa é tão grande"que pode ser definida como asegunda cidade da Polônia",
loto Paulo n é verdadeira-
mente venerado. E acres-
SfiJtfou:— O Papa, se pensarmosoem, é uma personalidade al-temente incompreensível em
?ua totalidade. Quando se mo-ve, milhões de pessoas a ele se
chegam, inclusive não crentesou.de outras religiões. Como
um.lider político, está quasepermanentemente rodeado
por repórteres e fotógrafos.

Segundo Myra Stone, da
S&êncla de noticias Anta, as
j^mirações de Reagan em pin-tura e escultura Incluem no-
meé tôo diversificados quantoCàfavagglo, Miguel Ângelo,
Magrltte e Salvador Dali. 8o-
bre suas predileções em músi-
cá, afirmou o Presidente:

Meu coração é para Vivai-
dl, meu cérebro, para Wagner,

ouvidos, para Offenbach.

Tenho porém outra grande
paixão, a música moderna, e,em particular, o Jau.Entre as personalidades do
passado, o Presidente admira
Henrique IV, de Navarra,
Qiusseppe Garibaldl e São
Francisco. Seus estadistas an-tlgos preferidos são Metter-
nich, Jefferson e Pltt.

Quanto ao cinema, arte queconhece de perto, tratando-se
ele de um ex-ator, seus direto-res preferidos são Bllly Wllder,
Frank Capra e John FDrd. O
último livro que leu foi de Ml-
chall Bulgakpv, a quem consl-
dera "um autor grandioso"."Acabo de reler o Mestre e aMargarida", disse Reagan re-
centemente. Seus outros escrl-
to res prediletos são Edgar Al-lan Poe, Baudelalre, Tenny-
son, Jorge Luís Borges e Dante
Alighieri.

E, em questão de política,comenta que a "doutrina Rea-
gan" baseia-se em dois pontosfundamentais: a Constituição
dos Estados Unidos e a Decla-
ração Universal dos Direitos
do Homem. A Imagem dos Es-tados Unidos que mais o fascl-na é a "de um pais em queainda é possível tornar reallda-
de os sonhos" das pessoas.

^ in I'n ii i ii Wa« Kington/AP
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ieaganNancy conversam com pastores
após assistirem a culto em ação de graças

Espetáculo de gala
:®'hoje o ponto alto

Washington — O Presidente
Cléltó dos Estados Unidos, Ro-
nald Reagan, e sua mulher
Nancy terôo como ponto alto
de siia agenda de hoje para asfestividades da posse o espetá-
cíülo de gala, organizado pelocantor Frank Slnatra e apre-
sentado pelo/mestre de ceri-
mõriias Johnny Carson. Oshow terá duas horas de dura-
ção e seus Ingressos foram ven-
didos a preços que variaram'
de 50 a 150 dólares por pessoa.

O casal assistiu a um serviço
religioso na Igreja Presblteria-
na Nacional na manhã de on-
tem e, logo em seguida, parti-cifrou de um almoço e de re-cepçóes para Secretários do
Oablnete, membros do corpo
diplomático e para os governa-dores dos Estados americanos.
A nolte, eles compareceram atrês concertos no Centro Kea-
nedy de Artes Cênicas — de

música erudita, de balé e de
ópera.

Os funcionários municipais
da Capital esperam a presença'de 19 mil pessoas ao espetàcu-;
lo de hoje, a ser realizado ao ar'
livre no Centro de Washington.
O custo da transmissão do
show pela televisão foi de 250
mil dólares por minuto.

Reagan e Nancy comparece-
rão a apenas algumas das de-
zenas de eventos programados
para comemorar à posse donovo Presidente americano.
Washington transformou-se,
nos últimos dias, numa verda-
delra feira cultural e social. Hãopções variadas para todos os>
gostos: desde música religiosa,
Jau e música mexicana, atéexposições de arte e exibições
de antigos filmes estrelados
pelo Presidente. Na Galeria
Concoran está em exibição um
manuscrito de Leonanio daVincl, com 470 anos de idade.

Pequim quer Formosa
como parte da China

¦" Pequim — Se o Presidente
eleito dos Estados Unidos, Ro-nald Reagan, avançar demaisna .sentido de normalizar suasilações entre Formosa e osEstados Unidos as relações en-treóPequim e Washington se-r$p, "retrogradadas", advertiu
ontem o Jornal oficial Guang-imhg.

Sem estabelecer os limites
de tolerância da China no ca-só, o editorial ataca Ray Cllne,
assessor de Reagan que fez de-clarações favoráveis a ummaior entendimento entreFormosa e os Estados Unidos,e diz que "o retomo de Formo-
sa ,à República Popular da
ÇWfia é importante questão de
principio".
ItÜSÁO:1U
'""A ilusão de que o povo chi-nés está disposto a sacrifíciosnesta questão de principio e atolerar a perversa intervenção

deoutro país é ponto-de-vistacondenado ao malogro. Se al-
guém pretende tentar tal coi-sa, terá como único resultado
possível uma degradação nasrelações sino-norte-ameri-
canas", argumenta o Jornal.Os Estados Unidos rompe-
ranr relações diplomáticas
comFormosa no dia Io de ja-nelro de 1979 para restabelecer
idênticas relações com a China
Pppular, onde até então ape-
Mfl, mantinham um escritório
de ligação. Para Pequim, todo
apoio ao Governo de Formosa
eqüivale a uma intervenção
em seus assuntos internos

Antes, porta-voz do Mlnisté-
riò do Exterior da China disse
que o convite para participardos1 atos de posse de Reagan
dirigido a funcionários de For-
mosa "ê sério passo no sentido
do" restabelecimento de rela
ções oficiais entre Estados
Unidos e Formosa

A agência chinesa de notl-cias Xinhua, por sua vez, disse
que "o apoio norte-americano,
feito nos bastidores, foi o moM-
vo da estúpida decisão" doGoverno Holandês de permitira venda de dois submarinos aFormosa. A Embaixada holan-desa revelou que os chineses
ameaçaram com o "esfriamen-
to" das relações diplomáticas,
se essa autorização não fossecancelada.

A agência de notícias chlne-
sa acrescentou: "É evidente
que a origem da perversa ten-dêncla em alguns países decriar duas Chinas, Intervindo
nos assuntos internos da Chi-na, pode ser identificada nascorrentes norte-americanas lia-vorávels a Formosa".

Ontem, a publicação Notl-
das da Juventude disse queseria uma ilusão se "os impe-
ri alistas da velha guarda" dosEstados Unidos acreditassem
que a China cederia em sua
posição sobre Formosa porquetem que "procurar ajuda nosEstados Unidos".

Rádio JB debate
planos de Reagan
para 3° Mundo

Com a posse, «manh^ de
Ronald Reagan, que rumos
pode tomar a política ameri-
cana para o Terceiro Mundo?
Este é o tema do debate dehoje, a partir das 9 horas, no
programa da Rádio Jornal doBrasil AM, apresentado porEliakim Araújo. Sílio Bocane-
ra, correspondente do JB, fa-Iara diretamente de El Salva-dor e o debate contará tam-
bém com os Jornalistas Alui-zio Machado, sub-edltor inter-nacional do JB, e Flávio Pinto
Vieira.

Letu editorial "Vento Libertário"

Iraque diz

que não

retrocede
Beirute — "O Iraque chegou

agora a sua verdadeira frontei-
ra com o Irã e não retrocederá
ainda que o Exército tenha
que ficar ali por 10 anos", aflr-
mou o Ministro da Informação
iraquiano, Latif Nossayif Jas-

. sem, em entrevista publicada
pelos cinco Jornais do Kuwait.

. Ele também disse que o Ira-
que está disposto a ajudar a
criar um Estado Independente

. na Província petrolífera cha-
ma da de Cuzistão pelos irania-
nos e de Arablstão pelos seus
habitantes de origem árabe.
Segundo os iraquianos, é de
origem árabe a maioria dos 3
milhões de habitantes da re-
glão.

A expulsão dos iraquianos
do Cuzistio nâo é "uma tarefa
que pode ser concluída em um' ou dois dias. A guerra requer
paciência, resistência e con-
fiança. Também se necessita
de Forças Armadas com alta
moral", disse o Presidente do
Irã, Bani Sadr, ao ayatollah
Khomelny, durante reunião
em que analisaram os resulta-
dos do contra-ataque iraniano."Aceitar as negociações de
paz enquanto parte do Irã está
ocupado seria equivalente ao
reconhecimento da legalidade
da agressão", afirmou Bani
Sadr, ao recusar a trégua pro-

, posta pelo mediador da ONU,
líder socialista sueco Olof Pai-
me, em reunião que durou
mais de uma hora, na Capital
Iraniana, pouco antes de sua
conversa com Khomelny.

Açores

podem ser

escala
Lisboa — A Base Aérea das

Lages, nos Açores, está de
prontidão hã cinco dias, pordeterminação da Presidência
da República e a pedido do
Governo americano: poderáser utilizada como escala téc-
nica numa possível alternativa
no transporte do* reféns, sem
passar pela Alemanha Oci-
dental.

Esta informação foi dada em
Lisboa por fontes, ligadas ao
Governo, que, no entanto, não
confirmam nem desmentem
que esteja Açores a ultimar
preparativos para receber o
avião com os reféns. Sabe-se,
contudo, que o Executivo e a
Presidência não opuseram
qualquer objeção, caso a esca-
la técnica em vez de Lages se
laça em Lisboa.
PEDIDO

O pedido americano parauma escala técnica nos Açores
ou Lisboa foi feito há dias. O
Presidente da República, queacumula as funções de Chefe
do Estado-Malor Geral das
Forças Armadas, respondeu
que a escala poderia ser feita
nos Açores ou mesmo na capl-
tal portuguesa, dependendo
das necessidades da operação
de transporte dos reféns.

Por sua situação estratégica
e por ser um aeroporto militar,
a Base das Lages dispõe de
melhores condições técnicas
que o Aeroporto de Lisboa. Os52 reftns americanos só feriam
uma escala nos Açores ou em
Lisboa, caso a alternativa daAlemanha Ocidental fosse
cancelada. No entando, fontes
militares mantém sigilo a res-
peito. ,

É grande a movimentação
na Base Aérea das Lages des-de o começo do dia de ontem,enquanto que no Aeroporto deLisboa não se nota movimento
fora do normal. ,
ffl +*
1 eera

adverte

Washington
Londres e Moscou — O Irã,num comentário da Rádio deTeerã, captada na Capital brl-tônica, advertiu ontem o Presl-dente eleito dos Estados Uni-dos, Ronald Reagan, para quenão adote uma política mllita-rista em relação ao Golfo Pér-slco.
A rádio divulgou que Rea-

gan toma posse num momento
em que o prestigio norte-
americano caiu, por causa da
tensão no Golfo Pérsico, e acu-
sou o novo Presidente de ter
planos de maior intervenção
militar na região.

DRACONIANA
"A nomeação de Alexander

Halg, o executor do Pentágono
no Vltnam, bem como o retor-
no ao Poder de Henry Kissin-
ger, o corretor sionista, e o
acesso ao Governo de George
Bush, o ex-dlretor da CIA,
mostram que a política do no-
vo Presidente dos Estados
Unidos será draconiana, ba-
seada numa estratégia de
maior intervenção militar, es-
pedalmente no Golfo Pérsi-
co", denunciou a Rádio de
Teerã.

A União Soviética, atravésde um artigo no jornal do PC, oPravda, advertiu ontem, indi-retamente, o recém-escolhido
Secretário de Estado norte-americano, Alexander Haig,
que uma posição "dura" emrelação a Moscou é contrária àopinião pública norte-ame-
ricana.

O jornal citou o ex-Coman-
dante das forças da Organiza-
ção do Tratado do Atlântico
Norte (OTAN) como tendo dito
que uma raridade no campo
militar é uma miragem retóri-
ca e que, antes de buscar tal
paridade, os Estados Unidos
deveriam fortalecer sua pró-
pria posição estratégica.

Teerã — A agência oficial de noticias iranianaPars anunciou que os Estados Unidos e o Irãhaviam chegado a um acordo definitivo, na ma-dragada de hoje (horário iraniano), para a liberta-
ção dos reféns americanos. Em Washington, po-rém, informou-se que a confirmação oficial desseacordo deveria ser feita em Argel, no devidotempo, pelas autoridades argelinas.

As negociações entre americanos e iranianos,
com intermediação de argelinos, pareceram che-.
gar ao fim ontem ã tarde, quando a agencia Pars.
anunciou que se alcançara um acordo quase defi-.nitivo. "O Governo da República Islâmica do Irãe dos Estados Unidos finalmente conseguiram um
acordo para solucionar a questão", disse o princi-
pai negociador iraniano, Behzad Nabavi

Detalhes
Em Washington, o Vice-Presidente americano

Walter Mondale disse: "Estamos muito perto de
um acordo, mas ainda não o alcançamos". E pósem dúvida o primeiro anúncio da agência Pars. O
Presidente Jimmy Carter abandonou seu descan-
ço em Camp David e retornou a Washington, em
meio ao clima de ansiedade alimentado pelasrádios e televisões, que acompanhavam minuto a
minuto as alternativas da questão.Segundo Nabavi, em declarações citadas pelaagência Pars em seu primeiro comunicado, o
acordo já fora alcançado, faltando apenas alguns
detalhes "não essenciais". Ele não explicou quaiseram esses detalhes, mas Mondale disse que as
divergências restantes se referiam "a um proble-ma secundário sobre certas somas em dólares e a
um problema jurídico sobre o foro no qual se
discutirão os direitos controvertidos".

Nabavi manteve ontem nm» demorada reu-
nião com o Primeiro Ministro iraniano Ali Rajai e
com o presidente do Banco Central do Irá, Ali Res
Nobari, enquanto em Argel também o Subsecre-
tãrio de Estado americano Warren Christopher se
reunia febrilmente com os mediadores argelinos,
numa verdadeira, corrida contra o relógio parasuperar os últimos obstáculos ao acordo.

Na Argélia, para onde se supõe que serão
enviados os reféns, numa primeira escala, a Capl-
tal fervilhava de versões contraditórias, enquan-
to um grande número de banqueiros, ftancloná-
rios e advogados americanos trabalhava para darforma legal ã transferência de bilhões de dólares
de ftindos iranianos congelados, quando ocorrer alibertação.

Cheque em branco 1
Em Washington, o Assessor para Assuntos de

Segurança Nacional do Presidente Carter, Zbig-
niew Brzezinski, advertiu que não se devia tomar
a primeira declaração da agência Pars como mm
base firme, mas admitiu que se estava trabalhan-
do sobre os detalhes finais do acordo. O Presiden-
te eleito dos Estados Unidos, Ronald Reagan,
declarou aos jornalistas, ao saber do anúncio em
Teerã:

— Faço votos de que assim seja: — Ele saia de
uma igreja presbiteriana, em Washington, onde
assistira ao serviço dominical. Interrogado sobre
que tipo de acordos se poderia fazer com o Irã
para libertar os reféns, declarou: — Eu só assina-
ria os acordos quando eles libertassem os reféns.
Nada de cheques em branco.

Ainda em Washington, o porta-voz do Depar-
tamento de Estado, John Trattner, disse que n»
se devia esperar que os reféns fossem libertados
ontem. Mas, 48 horas antes de deixar a Presidên-
cia, era visível o otimismo que reinava nas hostes
do Presidente Carter em relação ã possibilidadede conseguir a libertação dos reféns antes da
posse de Reagan.

Versões não confirmadas indicavam que o
Presidente estava na Casa Branca trabalhando
com seus assessores na redação do texto final do
acordo, que deverá ser redigido em três idiomas:
farsi, para os iranianos, inglês, para os america-
nos, e francês, para os argelinos. A demora nessas
traduções era um dos motivos para se acreditar
que seria praticamente "impossível" a libertação
antes de hoje.

A impressão geral em meios chegados aoGoverno americano era de que os reféns pode-riam ser enviados hoje a Argel, de onde prosse-
guiriam viagem para a base militar americana de
Wlesbaden, na Alemanha Ocidental, em cujo hos-
pitai receberão assistência médico-psiquiãtrica.
Na base aérea, jã estava tudo pronto para rceber
os reféns.

Washington — AP

Avião partiu
O aeroporto de Argel foi cenãrio ontem de

preparativos da rádio e da televisão americanas,
para cobrir a chegada dos reféns. Um grupo de
médicos argelino viajara no sábado a Teerã, e
supunha-se que ontem eles fariam um exame
geral nos 52 reféns. Algumas fontes disseram
porém que os médicos não tinham conseguido
autorização dos iranianos para isso.

Fontes dignas de crédito adiantaram que o
Governo do Irã solicitara ã Argélia o envio de um
avião de transporte civil, o que aumentou as
especulações de que os reféns seriam libertados
ontem mesmo, em coincidência com a festa do
Mulud, quando se comemora o nascimento de
Maomé. O aparelho seguiu ontem para Teerã.

Nabavi, em soas declarações ã agência Pars,
não falou nada sobre o momento em que pode-riam ser soltos os reféns. Seu pronunciamento
seguiu-se a uma urgente troca de mensagens
entre Washington e Teerã, ao longo de quatrodias. O Irã fazia perguntas e os Estados Unidos
respondiam, sobre detalhes do plano americano
para descongelar bens iranianos em troca dos
reféns.

As mensagens foram transmitidas pela Argé-
lia, através de Intermediários argelinos e uma
equipe negociadora americana chefiada porChristopher. Um grande obstãculo foi a forma
como os bancos americanos devolveriam o di-
nheiro iraniano recebendo ao mesmo tempo ga-rantias de que o Irã reembolsaria os créditos em
mora.

Arg#l — AP
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Carter e Mondale retornam à Casa Branca,
na espera da libertação

Carter deixa sucessor

com mãos mais livres
Bernard Gwertzman

Washington — Um dos
mais Incômodos aspectos
da crise dos reféns pára
Jimmy Carter foi que nos
últimos 14 meses e meio de
seu Governo freqüente-
mente ele parecia mais pri-
sloneiro do Irã do que os 52.
norte-americanos manti-
dos cativos naquele pais.
Por libertar os reféns, ele
também asseguraria que
Ronald Reagan iniciasse
seu mandato terça-feira
com as mãos mais livres,
não só diante da região do
Golfo Pérsico, mas para to-
dos os seus objetivos de
política externa.

Reagan dificilmente es-
taria disposto a abraçar os
iranianos, aos quais se re-
feriu ho mês passado como"bárbaros" por causa de
suas atitudes com os re-
féns. O fim da crise pode,
entretanto, abrir caminho
de retorno a uma situação
que existia nos meses pre-
cedentes ao episódio da to-
mada dos reféns, quando o
Governo Carter e o Gover-
no Bazargan estavam rea-
lizando tentativas de um
novo tipo de relaciona-
mento substituindo o an-
terior, de muita intimida-
de, com o último Xá do Irã.

PERSPECTIVAS

Entre os principais efei-
tos secundários da invasão
da Embaixada norte-
americana pelos militan-
tes radicais em 4 de no-
vembro de 1979, houve não
somente o distanciamento
entre o Irã e os Estados
Unidos e a maioria dos pai-
ses do Ocidente, mas tam-
bém a perda de poder e de
prestigio dos políticos
pragmáticos como Mehdi
Bazargan que tinha ape-
nas começado a abrir um
diálogo com os Estados
Unidos.

Apesar do sempre pre-sente radicalismo no Par-
lamento iraniano, e da es-
tridente retórica emprega-
da pelo ayatollah Khomei-
ny, o Primeiro-Ministro
Mohammed Ali Radjai e
outras figuras da liderança
iraniana, um aspecto dos
últimos quatro meses de
intensiva ação diplomáti-
ca foi que o pragmatismo
tradicionalista associado
com a mentalidade do Ba-
zar iraniano pareceu fio-
rescer nas negociações.

Th* N«w York TimM
As exigências Iranianas,

inicialmente ordenadas
pelo ayatollah Khomelny
em lS de setembro, eram
visivelmente materialísti-
cas e não revolucionárias.
Durante os primeiros me-
ses da crise, os iranianos
pareceram um pouco me-
nos tranqüilos em sua po-
sição sobre os bens conge-
lados, o embargo comer-
ciai, a condenação política
que receberam dos Esta-
dos Unidos.

O que queriam em troca
da libertação dos reféns,
proclamavam, era a conde-
nação pública do papel
norte-ameri-cano no regi-
me do Xã e a divulgação
dos "crimes" da família
Pahlavi, assim como a de-
volução da fortuna que, dl-
ziam, o Xã roubara de seu
país.

A partir de setembro, pa-ra surpresa dos norte-
america-nos, e às vezes ir-
ritação, o Governo irania-
no, como se revela em suas
propostas, pareceu repre-
sentar menos o papel de
fervoroso revolucionário
islâmico do que de vigoro-
so comerciante.

Aparentemente não se
preocupava com as descul-
pas norte-americanas, mas
somente com seus bilhões
de dólares cujo congela-
mento Carter ordenara em
14 de novembro de 1979.
Suas listas de propostas
atingiam o intrincado
mundo das finanças oci-
dentais, e pechinchava so-
bre quantias até no último
fim-de-semana do Gover-
no Carter.

Essa atitude mais prag-mática com respeito às ne-
gociações pode não pressa-
giar, por si mesma, uma
aproximação material en-
tre o Irã e os Estados Uni-
dos e outros países ociden-
tais, mas resolvendo a cri-
se dos reféns abre essa op-
ção aos lideres iranianos.

A liberação dos bens
congelados pode melhorar
o balanço de pagamentos
do Irã. A suspensão do em-
bargo comercial tornará
mais fácil aos planejadores
da economia do Irã organi-
zar e renovar sua decaden-
te indústria. O fim do isola-
mento político tornará
mais fttcU ao Irã conquis-
tar amigos em todo o mun-
do, particularmente im-
portantes em seu conflito
com o Iraque.

Médicos e CL4 estão

a postos na Alemanha

iristopher, negociador dos EÜA, indi-
cava pelo sorriso o bom êxito da sua

missão

Bocn — Médicos e mem-
bros da Agência Central de
Inteligência (CIA) ameri-
cana estão a postos, espe-
rando os 52 reféns america-
nos em Frankfurt. A conta-
gem final para a libertação
já começou, mas no Hospi-
tal Militar de Wlesbaden,
cidade próxima ao aero-
porto de Frankfürt, ainda
não há sinais exteriores
dos preparativos que estão
sendo feitos. Na pista es-
tão estacionados dois DC-
9 com uma cruz vermelha
na cauda, esperando a ho-
ra de lr buscar os reféns em
Argel ou qualquer outro
lugar.

No hospital onde os re-
féns passarão provável-mente quatro dias, antes
de voltar para casa, desde
novembro do ano passado
foi aumentado o número
de médicos. Sessenta dou-
to res vão se ocupar deles,
que continuarão nas pri-

William Waack
Corr»«pond«nto

meiras horas totalmente
isolados. Essa é a melhor
ocasião para o discreto tra-
balho dos funcionários da
CIA Até agora, todos os
reféns libertados pelos es-
tudantes islâmicos passa-ram por cuidadosos inter-
rogatórios.

O CIRCO

A Base Aérea de Frank-
furte o Hospital Militar de
Wiesbaden, distante uns
20 quilômetros do aero por-to, são as principais insta-
laçôes que o Exército ame-
ricano mantém fora do
próprio país. De um outro
aeroporto militar, ao Sul
da Alemanha, partiram em
março os aviões Hércules
que participaram da fra-
cassada tentativa de res-
gate dos 52 reféns. Os sol-
dados feridos nessa opera-
çfto também voltaram pa-ra casa via Alemanha.

Bernadette

Devlin está

ainda mal
Belfast — As condições de

saúde de. Bernadette Devlin
McAliskey, ativista pelos direi-
tos civis na Irlanda do Norte
vitima, junto com o marido, de
um atentado ocorrido na sex-
ta-feira da semana passada,continua sendo "muito grave",segundo porta-voz do Hospital
Royal Victoria de Belfast, on-
de o casal se encontra inter-
nado.

O estado de seu marido, Ml-
chael McAliskey, 6 considera-
do "sério", disse a mesma fon-
te. Bernadette, de 33 anos,
esteve em estado de choque
secundário após sofrer inter-
vençáo cirúrgica para a remo-
çâo de cinco projéteis de seu
tórax e pernas. Ela e o marido,
da mesma idade, foram feridos
por pistoleiros quando, em sua
casa, em Derrylaughan (con-
dado de Tyrone), preparavam
o desjejum.

Os três pistoleiros, presos
pouco depois do atentado con-
tra a ex-Deputada pela Irlan-
da do Norte, admitiram per-
tencer ao grupo paramilltar
protestante Máo Vermelha e
continuam sendo submetidos
a interrogatório. Companhel-
ros ativistas de Bemardette
acreditam que ela foi ferida
devido à sua campanha em
favor do reconhecimento da
condição de presos políticosdos ativistas que cumprem pe-nas de prisão. Outros quatroativistas católicos foram mor-
tos nos últimos 18 meses porextremistas protestantes.

Isabelita

vai a novos

exames
Buenos Aires — A ex-

Presidenta Maria Esteia
Perón (Isabelita) será sub-
metida a novos exames
médicos, depois de ter sido
comprovado que sofre de
úlcera duodenal de possí-vel origem emocional, no-
ticlou ontem o JornalCiaria.

Acrescentou o matutino
que fontes peronistas indi-
caram que a viúva de Pe-
rón, "que em breve cum-
prirá cinco anos de reclu-
são, em diferentes lugares
do pais, seria novamente
internada em um hospital
militar por alguns dias, pa-ra um check-up geral."
CAMPANHA

Na semana passada, a
ex-Presidenta foi submeti-
da, em hospital militar, a
uma série de radiografias,
que identificaram a úlcera
no aparelho digestivo, o
que provocou um recru-
aescimento da campanha
de pressões políticas paraconseguir sua liberdade.

Em fins de dezembro úl-
timo, a Junta Militar le-
vantou a pena de "interna-
mento*' que a ex-
Presidenta fora condena-
da, continuando, porém,detida à disposição aa Jus-
tiça, em razão dos proces-sos em andamento, depen-
dentes de decisão judicial.Fontes peronistas acre-
ditam que o agravamento
de sua saúde poderá apres-
sar a libertação de Isabeli-
ta, aguardando apenas as
autoridades o momento
em que essa medida possater a menor repercussão. A
ex-Presidenta tem o pro-
pósito, segundo as mes-
mas fontes peronistas, de
logo que for libertada via-
jar ao Panamá, para agra-
decer ao General Ornar
Torrijos as gestões feitas
S>r 

este para sua liber-
cão.
Depois Iria a Roma, paraentrevistar-se com o Papa

João Paulo VI, que tam-
bém se interessou por sua
situação, e finalmente via-
jaria para Madri, onde
acompanhou no exilio du-
rante uma década, até
1973 seu marido, o falecido
General Juan Domingo
Perón.

Embaixada

passa a

escritório
Lisboa (do Correspondente)— üm grupo de nove militan-tes libios, a maioria dos quaischegou há poucos dias de Tri-

poli e entrou no pais com "vis-
tos especiais" fornecidos peloMinistério de Relações Exte-riores, ocupou e transformou
em"Escritório Popular" a Em-baixada da Líbia em Lisboa,com a adesão do antigo Encar-regado de Negócios, Sifau-Hafi&na.

Portugal nâo tem Embalxa-da na Libla, e seu interesse nomomento são representados
pelo Brasil. A transformação
da embaixada em "Escritó-
rio", como tem ocorrido emvários países processou-se pormeios pacíficos, sob a Orienta-
ção dos militantes proceden-tes de Trípoll, que passarão aintegrar a nòva representação
diplomática.

Um breve comunicado dis-tribuldo pelo "Escritório Po-
pular" diz que, "partindo do
principio de que os comitês emtodos os lugares, orientados
pelo pensamento do lrmôo li-der da Revolução, e das tesesdo Livro Verde, e executandoas resoluções e recomendações
revolucionárias, os cidadãosárabes libios que se encontramem Portugal marcharam sobrea Embaixada da RepúblicaÁrabe Líbia Popular Socialis-ta, transformando-a num Es-critório, dirigido por um comi-té popular escolhido pelopovo".

'Jt Jm

n



JORNAL DO BRASIL

Viee-PresMente Executivo: M. F. do Nascimento BritoEditor: WaJter Fontoura

Diretora-Prtsidente: Condessa Pereira Carneiro
Diretor: Bernard da Costa CamposDiretor: Lywai Salles

Vento Libertário

A chegada de Ronàld Reagan à Casa Branca é
menos a vitória de um homem e suas idéias do que o
resultado da ascensão de um determinado estado de
espírito.

Um dos intérpretes mais eloqüentes desse
estado de espírito, Friedrich Hayek, Prêmio Nobel
de Economia em 1974, anota — em entrevista
publicada no Caderno Especial do JORNAL DO
BRASIL — a aparição de um "movimento libertá-
rio" no plano das idéias que o consola dos anos em
que esteve "falando sozinho".

Esse movimento, como todo fenômeno cultu-
ral de vulto, não se desenvolve num único terreno.
Um de seus reflexos é a "nova filosofia" que tem
Pará como sede, e que tomou impulso a partir da
crítica aos aspectos dogmáticos e autoritários do
marxismo. Subsídios poderosos chegam também dos
próprios países sujeitos a estados totalitários —
quer na voa dos dissidente» quer na "matéria-
prima" oferecida pela crise polonesa.

Começa, assim, a pertencer ao passado
época em que a economia — nas palavras de Hayek '
•*- foi sufocada pela Sociologia. Referindo-se especi-
ficamente à França, este sábio austríaco de 81 anos
observa que "a Sociologia representava (sobretudo
para os jovens) uma ciência capas de criar, no
futuro, uma nova ordem social".

Chegou-se, assim, a uma atmosfera intelectual
que Hayek çlassifica de "alarmante" e que não
deixava de ser um desenvolvimento do cartesianis-
mo que penetra a cultura francesa.

O cartesianúmo, que produziu a civilização
racionalista, traz embutido o princípio da constru-
ção. Aplicado à ordem social, entretanto, o constru-
ti via mo rigoroso desemboca não apenas no Estado
totalitário, mas em sociedades econômica e vital-
mente depauperadas.

Seu equívoco básico — explica Hayek — é a
noção de que as estruturas sociais foram concebidas
pelo espírito humano, e em seguida transformadas
em realidade de acordo com um "esquema" prévio."Os construtivistas uftagmam que se pode fabricar
uma sociedade assim como se constroem máquinas."
Não é senão a aplicação ao plano social do ideal
geométrico de Descartes, cultor das "idéias claras e
distintas".

A« sociedades, entretanto — e isto não foi
descoberto por Hayek — assemelham-se muito
menos a uma fábrica do que a um organismo vivo."As instituições"—prossegue o economista austría-
co -1- "são o produto das ações dos homens, e não de
•eus desígnios. Os grupos que adotaram instituições
eficazes cresceram e multiplicaram-se."

Spengler reforçou as aproximações entre a
vida social e os ritmos biológicos' através do seu
grande estudo sobre os ciclos civilizacionais.

A evolução dap culturas não permitiu que leis
puramente naturais continuassem a reger o destino

das sociedades. Exemplo disso é a forma tw»i«
desenvolvida de Estado moderno — a das grandesdemocracias do Ocidente, que, conservando a flexi-
bilidade necessária à conservação da vida, inseri-
ram toda uma ordem de considerações destinada a
atenuar os "riscos sociais".

O próprio sucesso dessas democracias, entre-
tanto, fez com que a sua classe intelectual, desemba-
raçada de preocupações práticas, posta ante a
realidade de vigorosos organismos sociais, passassea raciocinar abstratamente — de forma excessiva,
em muitos casos.

Dessa abstração tomou impulso a idéia sócia•— que é a da sociedade totalmente racionaliza-
da. Ensina a história moderna que essas sociedades,
em sua forma ortodoxa, só puderam manter-se
através da intimidação contínua, e resistem feros-
mente, pela lei da inércia, às tentativas dos que
querem dotá-las de um perfil humano. São, poroutro lado, sociedades ineptas do ponto-de-vista
econômico.

As democracias sobrevivem, dotadas de per-manente vitalidade. Devem enfrentar, entretanto,
no plano interno, o assédio permanente do "cons-
trutivismo".

£ste esconde-se atrás de uma idéia: a de• "justiça social". A idéia é nobilíssima — e é tanto
mais sedutora quanto mais pobre é um país. Não
deveria, entretanto, fazer com que as pessoas, as
instituições e os governantes perdessem o senso das
realidades.

Nas últimas décadas, a "justiça social" foi o
biombo por trás do qual se assistiu a um alarmante
crescimento das máquinas estatais. Da maneira
mais ingênua, acreditou-se que bastava transferir
riquezas do indivíduo para o Estado, e estaria
resolvido o problema da "distribuição dos bens".

O Estado talvez distribua; mas reserva para si
a maior parte, ao mesmo tempo em que estanca a

. vitalidade social. E é como reação a esse fenômeno
que um Ronald Reagan chegou ao Poder — prome-tendo devolver um pouco inais de naturalidade aos
mecanismos sociais.

A partir do "ovo de Colombo19 que é a falácia
do construtivismo, pensadores como Hayek abun-
dam em idéias férteis. Vale anotar a que se refere à
previdência social: "Não há razão para que os
cidadãos de Nova Iorque paguem pelos habitantes
de Porto Rico, sob o pretexto de que, pertencendo à
mesma nação, devem ter o mesmo nível de vida.
Além disso, o Estado não deveria ter o monopólio da
previdência social." A crença de Hayek de que o
sistema previdenciário deveria ser, sobretudo nas
grandes sociedades, altamente descentralizado é
algo que os fatos estão sempre a confirmar. Do
contrário, cria-se um organismo tão pesado e com-
plexo quanto o Estado, fatalmente condenado a
prestar maus serviços, e sempre ameaçado de
falência.

Despertar da Reforma

O PDS descalçou a bota que estava impedindo
o Governo de andar com naturalidade política.
Um membro da representação majoritária — o
Deputado Anísio de Souza —• por sua conta mas com
risco para a credibilidade política do Governo!*
anunciou a intenção de apresentar um projeto de
reformulação eleitoral. Tanto bastou pára que as
lideranças partidárias oposicionistas promovessem
uma tempestade em copo dágua. Atribuiu-se à
iniciativa individual de um deputado o valor oculto
de uma peça com o poder latente de desencadear
reformas incontroláveis.

Houve exagero oposicionista. Faltou descon-
tar na iniciativa a quota de oportunismo pertinente
ao exercício individual da política. O Sr Anísio de
Souza é daquele tipo de político que ouve o galo
cantar e se apresenta como porteiro da aurora. O
Governo há muito dedica atenção à necessidade de
uma reforma eleitoral sucessivamente adiada pelas
circunstâncias. Mas não é só ou principalmente do
interesse governamental essa reforma. Também a
sobrevivência da política brasileira depende em
larga margem de soluções capazes de aumentar a
representatividade do Congresso, a autenticidade
das eleições e a capacidade mobilizadora dos par-
tidos.

As correntes de oposição não praticaram um
excesso com esse fogo de barragem. De alguma
forma contribuíram para que o PDS, por sua
Executiva Nacional, percebesse a necessidade de
passar à ação política numa escala maior. Assim é
que, de uma reunião em Brasília, resultou a criação
de uma comissão com a incumbência de levantar, no
prazo de 120 dias, toda a matéria sobre legislação
eleitoral existente no Congresso. São 42 projetos
que servem ao balizamento das necessidades vistas
unilateralmente e que a comissão .submeterá a um

ordenamento sistemático. Depois submeterá as còn-
clusões à deliberação do Partido, para insuflar-lhes
a força representativa.

Com essa providência a direção do PDS fica
com condições de apelar para o-Deputado Anísio de
Souza no sentido de travar a iniciativa que, porimportuna, suscitou a grande ofensiva oposicionista
no recesso parlamentar.

Se não tinha avaliado antes, sabe o Governo
agora cjue não tem condições de induzir a reforma
eleitoral pela obsoleta tecnologia do pacote feito nos
gabinetes do Executivo. Por outros indícios claros,
sabe o Governo que não conta mais com a totalidade
dos seus votos majoritários para empreitar refor-
mas que reflitam a predominância de sua visão dos
problemas.

A maioria que viabilizará qualquer reforma
eleitoral precisará contar com a convergência dos
interesses políticos do PDS. E não poderá dispensar
o apoio de uma bancada decisiva para o restabeleci-
mento de um denominador comum capaz de garan-
tir a aprovação de projetos realmente importantes.
O PP é hoje parte de qualquer negociação políticade vulto, por ser o fiel da balança representativa.
Para tornar assimilável uma reforma eleitoral só
existe agora a via do entendimento político.

O PDS desautorizou a aventura personalista
num campo de maior responsabilidade, como 6
qualquer reforma eleitoral. Com sua decisão tirou a
suspeição do lado oposicionista — que tolhia os
passos do Governo. E ao mesmo tempo alargou o
horizonte do próprio Congresso, que terá de reen-
contrar sua capacidade de encontrar soluções poli ti-
cas que não alijem o Governo do processo mas lhe
retirem a exclusividade que deixou de ser auto-
aplicável.

Tópicos

Por Fora
O presidente da Comissão de Cons-

tltuiç&o e Justiça da Câmara, Deputa-
do Ern&nl Sátiro, assumiu a responsa-
bilidade de pôr uma pedra em cima do
pagamento do jeton por sessões a quenão comparecem parlamentares quese encontram fora do Congresso. Depu-
tados que freqüentam ocurso da Esc o-
la 8uperior de Guerra ou que se encon-
tram em cargos executivos foram be-
nenciados por uma decisão da Mesa na
gestão Flâvio Marcillo. Também poriniciativa do Deputado Flâvio Marcillo
o beneficio foi suspenso enquanto o
Presidente da Câmara submeteu uma
consulta à Comissão de Constituição e
Justiça.

O Jeton pressupõe o comparecimen-
to è sessão. É a parte vartavei do
subsídio da representação puriamen-tar. Quem não comparece nau faz juzao seu recebimento. É obvio e elemen-
tar. Não pode ser do interesse dos
Deputados que se introduza uma prá-

tica que reverta em descrédito para a
representação e a própria instituição
parlamentar. O arrependimento do Sr
Elâvlo Marcillo é, pelo menos, indicio
da dúvida. O Deputado Ernâni Sátiro
resolveu travar o exame desse prlvilé-
gio, que mais que uma questão de
inoportunidade é simplesmente deplo-
râveL

Despreparo

O PMDB não perde oportunidade
de se mostrar despreparado para o
desempenho do Poder. Se, por uma
hipótese teórica, estivesse instalado no
Governo do Estado do Rio, não teria
uma solução a oferecer à sociedade.
Porque do debate interno sobre o pro-blenia da criminalidade só resultou
uma cômoda e alienada visão soctoló-
gica em que se engajaram os que falam
somente pelo gosto de não ficar calado.
Nenhuma voz foi capaz de admitir so-

luçôes policiais, mobilização de vonta-
de para enfrentar o crime. Na reunião
do PMDB só se ouviu que o crime tem
raízes sociais. £, portanto, filho da po-breza periférica, e não há nada a fazer.
O PMDB no Governo iria combater a
pobreza? Vários de seus nomes jáocuparam cargos na vida nacional eestadual, e nem por isso a pobreza se
reduziu. O Sr Miguel Arraes desceu do
Nordeste para proclamar que a violén-cia praticadá contra o Nordeste émaior do que a criminalidade no Rio.Não é caso de policia para ele, que não
vive no Rio. Outros chegaram a procla-mar o regime, em transformação poli ti-ca inegável, como uma violência insti-
tuclonal que justifica todo o margina-
lismo. É com essa bagagem que oPMDB pretende disputar a confiança
de uma população que se sente amea-
çada. E agora duplamente ameaçada,
porque o PMDB antecipa um aval ao
marginalismo, distinguindo-o com
uma compreensão sociológica que não
tem em qualquer regime capitalista ou
socialista.

¦Chico-
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Morrer no mar
Suponho que chegou a hora de aimprensa encerrar a fase de lamentação

pela tragédia da barca no Amapá e pedirao Governo providências urgentes e efl-cazes para que o transporte fluvial emarítimo opere com razoável segurança.Tenho ainda na memória noticias deafundamentos de barcos no litoral mara-nbense, principalmente em setembro eoutubro quando os ventos gerais fazem
. as águas tomarem a forma de monta-nhas.

O encontro dos rios com o oceanotoma perigosa a navegação. Os veleirostalvez sejam menos seguros do que asnaus dos conquistadores franceses. As-sim muitas pessoas são sepultadas naságuas e creio que só na poesia musicadade Dorival Cairnl, "é doce morrer no mar,nas ondas verdes domar". José Aldo deMòuráo Rangel — Rio de Janeiro.

Destino do feijão
Embora tenha bons conhecimentosde agricultura e suas implicações, nateoria e na prática, não é necessáriotanto para prever o destino da safra defeijão que ora se processa.O preço exorbitante despertou inusl-tado interesse dos agricultores em geral.Produto de cultura fácil e colheita acurto prazo, não encontrará mercadoconsumidor para a quantidade da oferta,até pelo preço proibitivo.Divulga-se que há pouco feijão masacontece que o grosso da safra é emfevereiro e, assim, dentro de uns 30 dias o

preço será reduzido pelo menos em 50%e sobrará feijão, para prejuízo dos plan-tadores que contraíram dividas com oGoverno.
Cabe a responsabilidade ãs autorida-des que orientam o setor. José Corrêa de8ousa — Rio de Janeiro.

As cooperativas
A Revista do Domingo do dia 4 lnfor-ma que o bairro de Santa Teresa temcinco cooperativas de consumo. Foi umasurpresa para mim, embora saiba queSanta Téreza fica num morro, de difícilacesso — propicio, portanto, a que setomem iniciativas deste gênero.Talvez a maioria dos leitores ignore

que os tecelóes Ingleses foram os pionei-ros do cooperativismo. Povos de elevadoestágio de desenvolvimento aproveitamo sistema em amplá escala, conscientesde que é o único meio de pequenos(consumidores ou produtores) se defen-derem do abuso do poder econômico.
A Inglaterra tem 15 milhões de coope-rativados, a União Soviética 50 milhões,Israel 1 milhão 500 mil, predominando ostipos de cooperativa de consumo e, emsegundo lugar, as de produção. Trata-sede uma forma de organização econômicacujo sucesso está previamente assegura-do, desde que, existindo condições obje-üvas, haja planejamento dos interessa-dos, com assistência pelo menos inicialdo Governo.
No Brasil há 3 milhões de cooperati-vados. Espero que o montante se eleveem breve, pois a situação atual estámadura para que a classe baixa e parteda classe média se defendam da carestlae da ganância dos grandes produtores.Se Santa Teresa, que tem quatro ve-zes menos habitantes do que a Ilha doGovernador, já tem funcionando cincocooperativas, nós, lnsulanos, precisamos(e temos todas as possibilidades) de noscongregarmos em defesa dbs nossos legi-timos interesses. A Ilha do Governador 6muito extensa, em sentido longitudinal,com ônibus sempre superlotados. Dai ointeresse de, uma vez fundadas as coope-rativas, estudar e adotar »mn modalida-

de de entrega a domicilio, economizando
também as despesas com transporte.
João Cândido Nogueira de Sá — Rio deJaneiro.

Defesa do bairro
O JORNAL DO BRASIL do dia 5

publicou carta do meu amigo RobertoPumar, proprietário de uma das poucasgalerias de arte da Tijuca e participantedo processo de criação de associações demoradores do bairro, afirmando que oespaço cultural pelo qual a Associação

de Moradores e Amigos da Praça Saenz-Pena e Arredores pretende lutar exlptemas não é prestigiado pelos dirigentes.Diz ainda a carta que os dirigentes daAssociação estão voltados para questõespartidárias. Não é verdade.
— O espaço cultural não é a únicareivindicação da Associação. Os princi-pais problemas do bairro foram aponta-dos pelos próprios moradores em pesqul-sas feitas aos sábados durante três me-ses, nas ruas e nos edifícios.
— As decisões da Associação sãotomadas nas reuniões ordinárias pelospresentes (em média, 60 pessoas), todoscom direito â palavra.— A questão da relação da Associa-

ção com políticos e partidos foi exaustl-vãmente debatida em várias ocasiões,incluindo a assembléia de fundação, dia14 de dezembro de 1980. Em todas asocasiões, foi unânime a opinião de que aAssociação deve ser autônoma e inde-
pendente de outras entidades, partidos,pessoas físicas ou jurídicas, conformeconsta no artigo 1° dos estatutos.

E, para finalizar, gostaria de avisar aoRoberto que estamos todos sentindo suafeita no bar das Pombas, onde, após asreuniões quinzenais às quintas-feiras, ãa20h, na Igreja dos Sagrados Corações,sentamos para, entre uma cerveja e ou-tra, falar de ftitebol e outras amenldades.Alberto Corrêa dos Reis — Rio de Ja-neiro.

Ônibius inseguros

Numa recente conversa em família
soube de grave acidente com uma nossaamiga, num ônibus de linha Circular-Sul. Uma freada brusca do veiculo, porculpa ou não do motorista, projetou-aviolentamente contra os bancos dlantel-ros, causando-lhe fratura de costelas eobrigando-a a ficar imobilizada por lon-
go tempo. Lamentei o ocorrido com oscomentários naturais nesses ocasiões,ressaltando a falta de segurança de nos-sos transportes urbanos.

Atualmente, para colaborar com oesforço do Governo na economia de ga-solina, tenho utilizado o ônibus comalguma freqüência. Numa dessas via-
gens, um grupo de passageiros embarca-do na Praça General Osório, com a ar-rançada do veiculo, dlstribulu-se de rol-dão, desequilibrado, pelos lugares dispo-níveis. Coube-me como repentina vizl-nha uma senhora que, mal-refelta daforçada prova de equlllbrismo, passou anarrar a uma outra passageira o aciden-te fatal que presenciara diamantes nointerior de um ônibus. Uma idosa senho-ra teve o crânio aberto, com morte ime-dlata, ao ser lançada ã frente com toda aviolência numa súbita freada da viatura.Mesmo que a veracidade do fato pos-sa ser posta em dúvida, nossas famílias enós próprios pagamos um alto preço aousar um melo de transporte, entre nóstão Inadequado e perigoso. E isto porqueas autoridades fiscallzadoras não fiscali-zam. Grande número de ônibus dessaCidade, talvez a maioria, apesenta umasérie de deficiências, com graves riscos
para a integridade -ilslca dos usuários,
sem que se vislumbre qualquer esperan-
ça de solução.

Como podem ser fabricados e llcen-ciados ônibus com falhas tão evidentes?Degraus de embarque multo altos
que dificultam a subida dos fisicamentemenos dotados ou portadores de embru-lhos;

Borboletas que são uma tortura
para a passagem de senhoras grávidas e
pessoas gordas, além de forçar criançasmenores a quase rastejar se desejaremcondução grátis;Balaústres e fios de sinal de para-da fora do alcance das pessoas mui»
baixas;

Bancos dianteiros tão altos queobrigam os ocupantes a viajar com as
pernas penduradas e sem apoio no piso,enquanto outros têm de dobrá-las como
jóqueis ao sentar no assento sobre aroda;

Piso de placas metálicas escorre-
gadias, causa principal de quedas e ou-tros acidentes;

Falta de proteção entre o bancolateral Isolado e a porta de salda, cujaforte e Inesperada abertura tem trauma-
tlzado o cotovelo e o braço de muitos '
desavisados passageiros;Encosto dos bancos dianteiros âaltura da cabeça dos ocupantes senta-dos a seguir, em nível mais baixo, sobrisco de contusões e ferimentos sérios daface, no evento de súbita parada doveiculo;

Risco semelhante criado pelo pai-nel de vidro situado entre o assento domotorista e o banco a seguir;Braço dos primeiros bancos comoarma apontada para o cócclx das pes-soas forçadas a sentar-se pesadamentecom a partida mais abrupta do carro.Exíguo espaçó para a salda juntoao capô do motor, com riscos de quedafora do veiculo.
O que acontece na vistoria para em-

placamento desses coletivos? Irrespon-
habilidade, insensibilidade ou corrupção
daqueles que já são pagos para protegero contribuinte? Athenar G. Queirós —
Rio de. Janeiro.

Bolsão de pobreza
Desejo prestar esclarecimentos sobre

á nota publicada no Informe JB do dia 2analisando o orçamento da Codevale
(autarquia do sistema estadual de plane-
jamento do Governo mineiro) para 1961.
Na realidade, a previsão orçamentária
de que feia a nota se refere apenas arecursos para manutenção da Codevale,
como pagamento de pessoal (e encargos
sociais), aluguel do imõvel-sede, aqulsl-
ção de materiais para seu fünclonamen-
to, combustível, etc.

As rubricas relativas a investimentos,
no orçamento deste e dos demais exerci-cios, representam somente aberturas pa-ra posteriores suplementaçôes, com re-cursos obtidos em convênios com outros
órgãos estaduais, federais ou mesmo in-ternadonais. No exercício de 1980, ovolume de Investimentos constantes da
previsão orçamentária era de Cr$ 25 ml-lhôes 200 mil, mas foram efetivamente
aplicados, na revisão, via Codevale, Cr$
108 milhões 259 mil. (Esses valores se
referem a Investimentos, não se incluln-
do o custeio).

Para o corrente exercido, se ocorreu
queda no total de Investimentos grava-dos orçamentariamente, haverá, em con-trapartida, um aumento sem preceden-tes nas aplicações previstas, a que se
somarão novos recursos. Para 1981, ape-sar de uma previsão praticamente sim-
bóllca de Cr* 13 milhões 420 mil, Já se
pode contar com Cr$ 300 milhões, não
incluindo os gastos de custeio. Assim,enquanto no exercício anterior o volume
aplicado foi 429,8% acima do previsto,no atual exercício Jâ se configura uma
diferença, a maior, de 2.235,4%, graças,em parte, aos "16 anos de produção demuito papel (estatísticas, diagramas enúmeros)", a que se refere o autor danota, que se esqueceu de citar os proje-tos elaborados pela equipe da Codevale
á espera de recursos que os vtablll-
zassem.

Isto posto, o que pareceu um gastoastronômico com pessoal, em compara-
ção com o montante a ser aplicado eminvestimentos, chega a ser Irrisório, con-
siderados ainda fàtojes como a área deatuação da Codevale (52 municípios, to-
tallzando 85 mil 2T7 quilômetros quadra-dos). Conta a Codevale com 67 funclonâ-
rios, com um salário médio de Cr$ 26 mil836,91.

Admito que haja ainda muito quefezer no. Jequitlnhonha. (...) Contudo,
não posso aceitar a imputaçáo de co-
responsável por tal situação, pois aolongo de seis anos de gestão acredito ter
contribuído, freqüentemente com sacri-
ficio e desgastes pessoais, para levar
algo de concreto ao homem do Jequltl-
nhonha, este chamado "bolsão de pobre-za"(...) Gilberto Goulart Pessoa, diretor
geral da Codevale — Belo Horizonte
A* cartas serão selecionadas para publi-cação no todo ou em parte entre as quetiverem assinatura, nome completo e legf-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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Assassinos e fanáticos

atualidade mundial, Já
notável na expressão da™ violência, registra, jun-tamente com o que é descrito

como uma reafirmação islâmi-
ca, um quadro de exacerbação
do terrorismo e de menosprezo
pelas regras mais comezinhas
de convivência internacional
na base do Direito, dos acordos
firmados e da hospitalidade.
Tráfico de armas em mala di-
plomática, desvio de aviões,
bombas em praça pública, apri-
sionamento de reféns, elimina-
.ção de embaixadores estrangei-
ros, assassinatos políticos por
encomenda se têm tornado fa-
tos corriqueiros da crônica jor-
nalística. O assassinato, em su-
ma, como método de ação poli-
tica dentro e fora das fronteiras
dos Estados interessados.

Para a explicação desse fe-
nòmeno não seria demais um
retrospecto de seu fundamento
religioso.

Entre as várias seitas mu-
çulmanas distingue-se o ismai-
lismo, ramo radical do movi-
mento xiita que domina o Irã.
Ismail, que lhe deu o nome,
viveu no século oitavo e seus
aderentes consideraram-no
descendente do Profeta Mao-
mé, por sua filha Fátima. Um
ramo da família conquistou o
Egito no ano 969 de nossa era e,
durante dois séculos, os fatimi-
das brilhantemente governa-
ram aquele país. Mas, como
sempre acontece no Islã, onde
os elementos religiosos e políti-
cos estão inextricavelmente as-
sociados, a dinastia pereceu,
dando origem a um movimento
de caráter messiânico e sebas-
tianista dos mais curiosos. O
ismailismo ainda persiste ém
nossos dias, mas seu caráter
hoje é muito pacífico, na pessoa
de um líder espiritual, o Aga
Khan—fàmoáos, ele e seu filho
e seu neto, por serem pesados
no equivalente em ouro, cria-
rem cavalos de raça e casarem,
após uma vida de playboys-,
com belas mulheres européias.

Mais interessante, contudo,
do ponto de vista político e
religioso, foi o surgimento do
ismailismo na Pérsia, no ano
1090 de nossa era, sob a lideran-
ça de um tal Hassan ibn al-
Sabbah. Esse personagem le-
vou ao extremo as tendências

milenaristas, violentas e revo-
lucionárias que caracterizam o
xiismo iraniano com sua espera'do Mahdi ou Imã, uma mistura
de Messias e Dom Sebastião,
destinado a inaugurar a Idade
utópica e impor o Reino de
Deus sobre a Terra. Um conhe-
cimento desse fenômeno histó-
rico, essencialmente político e
religioso, é relevante para o en-
tendimento do que está ocor-
rendo na pátria do Aiatolá KOt
meiny, o atual Imã.

A seita dirigia sua ira contra
o Caüfado do Egito, acusado de
usurpador, e contra o impé-
rio turco dos Seldjukidas que
então dominava grande parte
do Oriente Médio, inclusive o
Irã. Estabelecendo seu quartel-
general num pico quase inac-
cessível, o Alamut, perto de
Kazvin, Hassan ibn al-Sabbah,
cognominado o Velho da Mon-
tanha, inaugurou um sistema
de promoção política através
do assassinato que perdurou
até ser a seita finalmente exter-
minada, em meados do século
Xm, pelo imperador mongol
Hulagu, filho de Genghis-Khan,
cuja dinastia substituíra a dos
Seldjukidas, e pelo grande sul-
tão mameluco do Egito, Bay-
bars. Nessa época, as outras
fortalezas ismailitas no Irã, Ira-
que e Síria foram igualmente
destruídas.

Vale lembrar que o Islã en-
frentava então as Cruzadas e
parece que muitos cruzados, in-
clusive da Ordem dos Templá-
rios, foram influenciados pelas
crenças ismailitas, ao passo
que suas atividades se teriam
estendido até a Europa. De
qualquer forma, caíram sob pu-
nhais homicidas vários prínci-
pes da época e o grande minis-
tro do sultão Malik-Xá, Nizam
al-Mulk. A recordação desse
episódio é interessante quando
tentamos compreender o uso
do terrorismo como arma poli-
tica, por parte de fanáticos reli-
giosos que nos levam a meditar
sobre o terrível verso célebre de
Lucrécio: "tantum religio po-
tuit suadere malorum" (a tan-
tos males conduz a religião).

Marco Polo foi quem primei-
ro relatou na Europa a história
da seita. Segundo uma versão
que então se espalhou, Hassan

Ismael do Prado

Br^no libtroti
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carregava conversos potenciais
para o Alamut, drogava-os com
haxixe (o cãnhamo da índia
que é uma forma de nossa ma-
conha, Cannabis Sativa), açor-
dava-os num Jardim encantado
escondido na montanha, onde
se deparavam com lindas mu-
lheres nuas que lhes ofereciam
vinho — iguaria proibida — e
toda espécie de prazeres. De-
pois de 24 horas de orgia, os
pobres conversos ignorantes
eram novamente narcotizados,
tinham sonhos alucinatórlos e
acordavam do lado de fora, de
vèlta à dura realidade munda-
na. Hassan convencia-os quehaviam estado no Paraíso, e
que era capaz de levá-los nova-
mente ao jardim de delícias,
contanto que lhe jurassem ab-
soluta fidelidade. Tornavam-se
assim fanáticos executantes desuas ordens. E como a arma de
ação política era o terrorismo,

receberam os membros da seita
o nome de hashishim, mastiga-
dores de haxixe, de onde proce-
de nosso termo assassino.

Compreende-se com esses
dados não apenas a extrema
tolerância do aiatolá com a dro-
ga (que não é condenada^no
Alcorão), em contraste com seu
horror ao álcool; assim como o
uso do assassinato como arma
política, que se tem tornado tão
conspicuo naquela área do
mundo, (um antigo embaixador
inglês que ali serviu, comentou
certa vez: "Essa gente — são
maus soldados mas que ótimos
assassinos!"...).

Isso nos leva a recordar um
outro elemento do quadro que
estamos traçando. Foi no Irã
que prosperou a seita herética
dos ismailitas; ali que, no sécu-
lo terceiro, surgiu a religião de
Mani ou Manichaeus, com seus

postulados dualistas que vie-
ram a ser conhecidos como"maniqueísmo" e que tamanha
influência exerceriam sobre o
pensamento revolucionário oci-
dental; e ali também que, no
início da História, Zoroas-
tro ou Zarathustra fundou o
Mazdeísmo, fonte de toda essa
linha de pensamento político-
religioso. No que se segue me
inspiro nos trabalhos de Henry
Corbin, antigo professor de his-
tória islâmica na Sorbonne.

O Mazdeísmo era essencial-
mente dualista. Imperavam
tlois grandes deuses antagonis-
tas, Ormuzd ou Ahura Mazda, o
deus da luz e do bem, e Ahrl-
man, o diabo ou espirito do
mal, da escuridão e da negação.
O mundo é o teatro de um con-
flito essencial entre essas duas
personagens divinas, e o ho-
mem deve tomar partido de um
lado ou de outro na luta inexo-
rável. A humanidade acaba as-
sim dividida entre os que defen-
dem o Bem e os que se alinham
com o Mal: o inimigo, além de
ser um adversário político, é
também essencialmente um
diabólico instrumento do Mal,
devendo ser extirpado de todas
as maneiras possíveis e sem es-
crúpulos.

A dialética do Mazdeísmo e
a antinomia cósmica do mani-
queísmo tiveram, com efeito,
profunda influência sobre o
gnosticismo ocidental o qual,através de Plotinus e do neo-,
platonismo dos primeiros sé-
culos da era cristã, também se
fez sentir sobre a especulação
islâmica quando a religião de
Maomé conquistou o Egito e a
Síria. Foi assim que essas ten-
dênclas profundas e como que,diríamos, "arquetípicas", so-
brevivendo na alma coletiva
iraniana, passaram para o xiis-
mo e particularmente para seu
ramo ismailita.

Corbin refere-se a esse pro-
pósito a um aspecto muito inte-
ressante dás crenças ismailitas.
Uma nostalgia, uma saudade
infinita do passado, do Paraíso
original de plenitude e fellcida-
de como o da criança no colo
materno, transforma-se dlaletl-
camente, na mitologia assim
criada, em uma expectativa ar-

dente e feroz de algo a vir. No
final dos tempos surgirá nova-
mente o imã, o Salvador, espé-
cie de D. Sebastião que andava
apenas "encoberto" e que res-
surgirá- para a libertação dos
homens. O paralelismo com as
seitas gnóstico-utópicas oci-
dentais é extraordinário.

EsSe paralelismo é enfatiza-
do pela crença na divisão do
mundo entre os "bons" e os"maus". Os bons constituem a
seita privilegiada esotérica, a
da'wat ou igreja ismailita, for-
mada de descendentes do "An-
jo" Adão, através do próprio
Ismail. Os membros da seita
são anjos in potentia, que con-
tinuam a luta contra os demô-
nios com face humana, descen-
dentes do Grande Satã, Iblis —
Iblis ele próprio uma reencar-
nação inconsciente do Deus do
mal zoroastrino, Ahriman. O
Anjo Bom reconduzirá seus
fiéis ao Paraíso halucinatório—
a utopia futurista construída a
partir da imensa paixão saudo-
sista do seio primordial da Máe.
A crença moderna dos irania-
nos revolucionários na divisão
do mundo entre os "bons", que
são os partidários do Imã, o
aiatolá Komeiny — e os"maus", que são instrumentos
do Xá e do "Grande Satã", os
Estados Unidos — configura as-
sim esse maniqueísmo essen-
ciai dos movimentos revolucio-
nários tão característicos no
Oriente, onde surgiu, quanto no
Ocidente onde se adaptou.

Essa chegada do Messias po-
lítico esperado é. concebida co-
mo uma ressurreição. Presumi-
velmente. Hassan ibn al-
Sabbah utilizava o simbolismo
da ressurreição nas promessas
a seus fanáticos assassinos, a
quem estava reservado o Paraí-
so (sob a forma da alucinação
provocada pelo haxixe), caso
falecessem na execução do ato
homicida para o qual haviam
sido comissionados.

É assim que crenças messiâ-
nicas antiqüíssimas, velhas de
mais de três mil anos, ressur-
gem hoje no Oriente Médio em
forma "modernizada", usando
metralhadoras e bombas em
vez de punhais, e atacando "ca-
pitalistas" em vez de hereges e
pagãos. O substrato psicológi-
co é, porém, idêntico.i _

Transporte 
público

político
um

problema

JA situação de conges-
U tionamento crônico

das vias urbanas
constituiu-se, lnega-

velmente, no maior paradoxoda urbanização moderna. As
cidades como ambientes cons-'
truidos pelo Homem justifica-ram-se historicamente pela ne-
cessldade de gerar as chama-
das vantagens da aglomera-
çAo (econômicas de escala, de
localização e de urbanização),
ou seja, de facilitar contatos e
aumentar a acessibilidade e
mobilidade de pessoas e mer-
cadorias. Os sistemas de
transporte público implanta-
dos nas grandes metrópoles in-
dustriais, a partir de meados
do século XIX, foram concebi-
dos Justamente para assegurar
acessibilidade e mobilidade
em aglomerações cada vez
mais populosas e extensas.

A extraordinária invenção
que foi o automóvel, associan-
do o máximo de liberdade in-
dlvidual de locomoção ao me-
nor custo de operação de vei-
culos (conseqüência do petró-leo abundante e barato) levou,
para alturas nunca antes so-
nhadas, as vantagens da aglo-
me ração usufruídas pelo cida-
dão urbano.

Mas, com o rápido incremen-
to das frotas de automóveis,
associado ãs limitações na tu-
rals do espaço de circulação
oferecido pelas vias urbanas,
surgiram os congestionamen-.
tos que induziram soluções de
tráfego, as quais, ao favorecer
predominantemente os auto-
móveis, marginalizavam e pro-vocavam a decadência do
transporte público.Por outro lado, o Importante
era preservar, a todo custo, amobilidade conquistada peloautomóvel. Na medida em queos bondes eram retirados dacena urbana, deterioravam-se
os trens suburbanos, cons-
truiam-se vias expressas e vias
elevadas e acirravam-se osconflitos entre ônibus e auto-
móveis pelo uso das vias urba-nas, as cidades passaram a so- ~
frer transformações violentas
nas suas estruturas. Dai resul-
taram continuas agressões ao
ambiente urbano, na forma de
depredação dos patrimônioscomuns (natural e histórico),
poluição sonora, atmosférica evisual, bem como dos terríveis
danos em termos de acidentes.

Já em meados da década de1960. as comunidades das me-
trópoles dos países industriall-
zados ressentiam-se dos efel-
tos negativos causados pelosautomóveis e mobilizavam-se
politicamente no sentido deexigir mudanças de priorida-des nos programas de investi-
mentos públicos. Formava-se
a consciência de que era neces-
sário preservar o patrimônio'comum, ameaçado pelo uso in-
discriminado do automóvel.
Desta consciência, surgiram
os primeiros projetos de inter-
dlção de áreas centrais e histó-
ricas aot> automóveis, de inte-
graçâo de estacionamentos
com o transporte coletivo e de

reserva de espaço viário para a
livre circulação dos ônibus.

For outro lado, apesar dos
padrões de distribuição de ren-
da que prevaleciam nestes pai-ses, o automóvel, símbolo da
mobilidade e do bem-estar, e
consumido em massa pelps po-
pulações urbanas, passava a
ser visto, também, como o bem
de consumo inacessível ãs ml-
norias destituídas, . pessoasIdosas e crianças. Para elas,
principalmente, urgia Investir
no transporte público. A eclo-
são da chamada crise do petró-leo encontrou os países indus-
tilalizados (capitalistas e so-
clalistas) com seus sistemas de
transporte público fortaleci-
dos. Nas democracias capita-
listas, pelo amplo debate queInduziu os governos a promo-verem profundas alterações de

prioridades, e, nos países so-
clalistas, p£la' opção prévia de
favorecimento do transporte
público. Assim, nunca se in-
vestiu tanto em metrôs, bon-
des e melhorias nos sistemas
de ônibus, nas grandes metrô-
poles européias, norte-
amerioanas, Japonesas e aus-
trallanas, como entre 1965 e
1975.

E o Brasil? De um lado, comseu quadro de grandes dese-
quilíbrios sociais e seu intenso
processo de migrações inter-.
nas, gerando bolsões de pobre-za crônica nas cidades e, de
outro, com as decisões de in-vestimentos públicos tomadas
nos gabinetes fechados da bu-rocracia governamental, semsensibilidade, freqüentemen-
te, para os problemas da popu-lação destituída, favorecia-se oautomóvel em detrimento dotransporte público. Entre 1960
e 1975 investiu-se muito emvias expressas, vias elevadas efacilidades para o automóvel
nas cidades brasileiras e aban-donou-se o transporte público,a ponto de erradicar todos ossistemas de bondes e muitaslinhas de trem suburbano. Acrise do petróleo nos atingiu,
portanto, despreparados paraenfrentá-la, pois reduzidas
eram as margens de substitui-
ção do transporte privado pelo
público.

Hoje, no momento mais cri-
tico da crise do petróleo, nos-
sas metrópoles apresentam
um quadro desolador de con-
gestionamentos crônicos edesperdícios de combustível,
diminuindo, além do mais, de
forma dramática a acessibili-
dade e a mobilidade das popu-

Josef Barat
lações urbanas. Justamente os
fatores decisivos na busca das
cidades como focos de irradia-
ção de progresso e bem-estar.

O quadro atual é facilmente
resumido da forma seguinte:aumento continuado do nú-'
mero de automóveis em clrcu-
lação e limitações físicas no
espaço viário disponível, mes-
mo ao custo de Imponentes
obras vlárips;

congestionamentos prolon-
gados, com declínio das velocl-
dades médias de automóveis eônibus nos principais corre-
dores;

elevação do consumo mé-
dio de combustível e desgaste
do material rodante, especial-
mente no transporte coletivo;custos crescentes dos servi-
ços de ônibus, com tarifas fixa-
das dentro de limites impostos
pela realidade social;

desequilíbrios financeiros
nas operadoras e deterioração
dos níveis de serviço;

falta de atração do trans-
porte coletivo e busca da "sal-
vação" no automóvel, gerandoum circulo vicioso em prejuízodo primeiro;

incapacidade do transporte
coletivo em absorver grandes
quantidades de usuários de
automóveis nos períodos cri-
ticos.

Somem-se a estes itens as
deficiências e distorções do
próprio transporte coletivo —
resultantes da falta de planeja-mento, a saber;

superposições desnecessá-
rias de itinerários;

competição freqüentemen-
te predatória entre empresas;

circulação de veículos com
capacidade ociosa em grande
parte do dia, e teremos a prin-cipal fonte de desperdício de
combustível no Brasil/ clara-
mente visível.

Como não podemos pensarem resolver os problemas de
mobilidade apenas com solu-
çôes caras e de tecnologia _complexa, pois o país nãodls-
põe de recursos para isto, te-
mos com humildade queequacionar, de uma vez portodas, os problemas do dia-a-
dia da nossa população com
melhorias operacionais no sis-
tema de ônibus existente.

E, para isto, torna-se inadlá-
vel a opção política pelo favo-
recimento do transporte cole-
tivo, tanto no uso das vias ur-
banas, como na destinaçào
dos recursos disponíveis paraInvestimento.

O Conselheiro Acácio, neste
momento, seria impertinente
para lembrar que o álcool etlli-
co, o metanol e os óleos vege-
tais são excelentes altemati-
vas para propulsionar veicu-
los. No entanto, não soluclo-
riam, por si mesmos, os proble-mas decorrentes da má opera-
ção. dos congestionamentos e
dos desperdícios causados porestes veículos.
Jowf Barat é professor da COPPE/UFRJ.

Mostre seus números 
para quem 

sabe avaliai

Segundo os resultados do 1 °
Estudo Especial Marplan -1980, o
Jornal do Brasil é o jornal mais lido
por profissionais liberais e
profissionais executivos nas 8
principais capitais brasileiras,
faixa onde está localizado o
universo de pessoas com o mais
alto poder aquisitivo e com o mais
alto nível de instrução.

Gente que pode e quer investir,
e que sabe avaliar um bom negócio
lendo os seus números.
Nas segundas-feiras, o Jornal do
Brasil elido por 17% do universo
de profissionais liberais contra
13% de 0 Globo. E por 19% do
universo de executivos

Publique

o seu balanço

no Jornal

do Brasil.
contra 13% de 0 Globo.

De terça à sábado, o Jornal do
Brasil é lido por 19% do universo
de profissionais liberais contra
11 % de 0 Globo. E por 18% do

universo de executivos contra
11 % de 0 Globo.

Aos domingos, o Jornal do Brasil
é lido por 23% do universo de
profissionais liberais contra 15%
de 0 Globo. E por 21 % do universo
de executivos contra 9% de
0 Globo.

Portanto, publicar balanços,
atas, editais e convocações no
Jornal do Brasil é muito mais do
que cumpriralei. Éaformamais
adequada de informar seus'
acionistas, clientes, concorrentes
e atingir os investidores que estão
à procura de boas oportunidades.

No Jornal do Brasil, o seu
balanço é o seu melhor anúncio.

Fonte: Marplan-1.0 Estudo
Especial sobre "hábitos de
leitura de pessoas de alto
poder aquisitivo nível
superior de profissão,"
Totaldouniverso:
Prof. liberais 234.300
Executivos 346.200

JORNAL DO BRASIL
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Seaundo os resultados do 1 BhUimii* universodeexecutivos contra Fonte:Marplan-1.°EstudoEstudo Especial Marplan -1980, IfIIIiIIiIIIA 11 % de 0 Globo. Especial sobre "hibitos deJornal do Brasi j 6 o jornal mais lido # W II Vllllll Aos domingos, o Jomal do Brasil leitura depessoas de alto
porprofissionaisliberalse 6lidopor23%douniversode poderaquisitivonivelprofessionals executivos nas A CAII ||0|f|||^A profissionais liberals contra 15% superior de profissSo"
principals capitals brasilgiras, V JvU 11(11(11 liU de 0 Globo. E por 21 % do universo '
faixaondeestalocalizadoo ¦ de executivos contra 9% de Total do universo-universo de pessoas com o mais ||A ¦IAFll«ll OGIobo- Prof, liberals 234.300a to poder aquis'Uvo e com o ma|S IIU VUI 11(11 Portanto, publicar balangos, Executivos 346 200alto nfvel de instrugao. ¦ in ¦¦ atas, editais e convocagbes no

Gente que pode e quer invest/, AA If M( II Jornal do Brasil 6 muito mais do
e que sabe avaliar um bom negdcio ||V 01 (Idll* que cumprir a lei. Eaformamais
lendo os seus numeros. adequadadeinformarseus'• Nas segundas-feiras, o Jornal do contra 13% de 0 Globo. acionistas, clientes, concorrentes
Brasil e lido por 17% do universo Deterpacis^bado, o Jornal do e atingiros investidores que estao
^P/0iisS9!)aLs libra's contra Brasil 6 lido por 19% do universo i procura de boas oportunidades. JORNAL DORRA5TT13% de 0 Globo. E por 19% do de profissionais itberais contra No Jornal do Brasil, oseu rm.asi.Li
universo de executivos 11 /o de 0 Globo. E por 18% do balango 6 o seu melhor anuncio.
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Nova preocupação
Buy American Fever — a exalta-

ção para os americanos comprarem
apenas produtos americanos — é a
mais nova preocupação dos analistas
da Fundação Centro, de Estudos do
Comércio Exterior, que vêem. na as-
censão de Ronald Reàgan à Presidên•
cia dos Estados Unidos o ressurgi-
mento de um "fervor 

patriótico" de
características econômicas, capaz de
representar uma nova barreira às
exportações brasileiras.

Pesquisa recente, que está sendo
analisada na Funcex, revela que 40%
dos norte-americanos concordam
com a imposição de restrições às im-
portacões, ainda que elas apresentem
qualidade superior à dos produtosnacionais e sejam mais baratas. Há
um ano atrás, apenas 31% eram favo-ráveis a tal política, enquanto somen-
te 25% dos consumidores consultados
em 197,5 concordavam com as restri•
ções. E o ressurgimento do naciona-
lismo econômico nos Estados Unidos,
mcüs uma fonte de preocupação para
os responsáveis pelo comércio exte-
rior brasileiro.
Confirmação

O presidente da Companhia Bra-
sileira de Alumínio. Antônio Ermírio
de Moraes, em carta endereçada em
dezembro último ao presidente da
Companhia Vale do Rio Doce, Eliezer
Batista, reafirmou que a CBA não
participará do capital da Valesul. .Vamos ampliar a produção, da
ÇBA em Sorocaba para 170 mil tone-
ladas/ano, afirmou o empresário. Dos
600 milhões de dólares a serem invés-
tidos na ampliação da CBA, mais de
450 milhões de dólares são de recur-
sos próprios.O mercado de alumínio é um
dos que não tem reserva, porque é
uma luta difícil contra as grandesempresas internacionais. Teremos
agora o projeto Albrás, que também
exportará. O preço do alumínio exter-
namente é mais interessante do que o
interno — concluiu o diretor superin-
tendente do Grupo Votorantim.
Sem decisão

O Japão, após acertar com a
Companhia Vale do Rio Doce a com-
pra de mais 10 milhões de toneladas
de ferro de Carajás, ainda não res-
pondeu à empresa brasileira, se com-
prará mais 3 milhões de toneladas
adicionais. Os empresários responsá-
veis por usinas siderúrgicas do Japão
estudam a questão.
Canal aberto

Do presidente da FIESP, Sr Luís
Eulálio de Bueno Vidigal Filho:Disse aos Ministros com quemestive na semana em Brasília, que iriasempre visitá-los, mesmo que não ti-
vesse alguma reivindicação a fazer.
Quero manter os canais com Brasília
abertos permanentemente. Se não se
usa um canal, ele fica obstruído.

Ele esteve com os Ministros Del-
fim Afeto, Ernane Galveas, Murilo Ma-
cedo, Golbery do Couto e Silva e
outras autoridades. Fóram 17 horas
de encontros. Deverá retornar a Bra•
sília na quarta-feira pára a reunião

v. do Conselho Monetário Nacional, do
qual faz parte.
Prosseguem os investimentos

Um alto executivo de um dos
maiores fabricantes de máquinas,
principalmente prensas, para a in-
dústria automobilística, disse ontem:"em 1979, com a diminuição dos in-
vestimentos da indústria automobilís-
tica, resolvemos nos dedicar à nossa
siderúrgica, e obtivemos bons resulta-
dos. Este ano, temos grandes enco-
mendas de prensas da indústria auto-
mobilística ', explicando que se trata
de máquinas para ampliação da pro-
dução da indústria montadora no
país.
Suspeição injusta

À informação divulgada de que a
Secretaria de Tecnologia Industrial
do Ministério da Indústria e do Co-
mércio teria, nos testes que realiza,s encontrado um motor de uma fábrica,
cujo nome não revelou, consumindo
mais álcool do que o permitido, dei-
xou a indústria automobilística intei-
ra sob suspeição.

Os principais executivos e diri-
gentes, como o SrJoseph Sanchez, da
General Motors, perguntavam na
sexta-feira à noite: "vocês sabem qualé a indústria? Falamos com Brasília e
não nos informaram.

Ele e outros empresários se mos-
travam aborrecidos com a divulga-
ção imprecisa da informação, sem
apontar o responsável. Um industrial
chegou a dizer: "uma informação in-
completa prejudica todo o mercado,
porque os consumidores ficam em dú-
vida. e estabelece-se o descrédito
geral".

Produjtos básicos
Os números disponíveis na expor-

tação de produtos básicos indicam
um crescimento de cerca de 30% no
ano passado, em relação a 1979. Essa
taxa de crescimento é considerada a
mais elevada desde 1973, ano em que
os preços das commodities, em geral,
atingiram níveis recordes.

Rumo a Caracas
Os importadores da Venezuela es-

tão sendo inundados por correspon-
dência oferecendo mercadorias, de
todas as partes do mundo, e quem

V
da Cacex.

Produção de bicicletas

subiu 51% e fábricas

temem crédito restrito
Sào Paulo — Com a produção de 2 mi-

Uioes 797 mil 603 unidades, em 1980, o setor
de bicicletas cresceu 51% em relação a 1979
quando foram fabricadas 1 milhão 846 mil 427
unidades. Os dois principais fabricantes, a
Calôi e Monark, que detêm mais de 90% do
mercado, consideraram o ano passado muito
bom.

O vice-presidente da Abraciclo (Associa-cão Brasileira dos Fabricantes de Motocicle-
tas, Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas),
Sílvio Marzagão, que também é diretor-
superintendente da Monark, acredita que, em

crescerá no máximo 5%, emvirtude das dificuldades creditícias e dos ju-ros muito altos.
teja funcionando bem ha
prática, pois "existe muita
burocracia". Esse financia-
mento, com juros de 4% ao
mês, foi anunciado no final
de 1980.

O gerente de marketing
da Calói, José Francisco
Coelho Leal, confirmou
que 1980 foi um bom ano
para o setor. Segundo ele,
os revendedores viraram o
ano com estoques pratica-
mente a zero.

O Sr José Francisco Coe-
lho Leal destacou que, no
Brasil, o consumo per ca-
pita de bicicletas é de uma
para nove pessoas, en-
quanto nos países euro-
peusele chega a uma paratrês.
CRESCIMENTO

Segundo dados forneci-
dos pelo departamento de
veicúlos de duas rodas do
Sindicato da Indústria de
Materials e Equipamentos
Ferroviários e Rodoviâ-
rios, estas foram as produ-
ções (e vendas) do setor de
bicicletas nos últimos
anos: *

TRANSPORTE
Para o Sr Sílvio Marza-

gáo, as vendas apresenta-
ram um grande incremen-
to em 1980. Explicou queno setor não há a formação
de estoques, como na in-
dústria automobilística,
porque isso seria muito
oneroso. Ele acredita que
poucas unidades possamsempre estar em poder dos
revendedores, em todo o
país.

Na sua opinião, teórica-
mente, 1981 deverá ser um
ano bom, principalmente
se se confirmar a bicicleta
como um veículo de trans-
porte dos trabalhadores
nas áreas rurais. Acha que
a política agrícola do Qo-
verno, com o estimulo à
agricultura, deverá incre-
mentar o uso das bicicle-
tas, como meiò econômico
e prático para corrigir a
deficiência dos transportes
coletivos nas áreas rurais.
AMPLO MERCADO

— Devemos nos deparar
em 1981 com as dificulda-
des creditícias, pois uma
gama enorme de consumi-
dores ainda precisa de fi-
nanciamentos para adqui-
rir até uma bicicleta, que
custa em média Cr$ 9 mil",
comentou o Sr Silvio Mar-
zagáo. Ele lamenta que o
financiamento da Caixa
Econômica Federal para
as bicicletas ainda não es-

1975 — 1.106.900
1976 — 1.545.500
1977 — 1.656.100
1978 — 1.600.620
1979 — 1.846.427
1980 — 2.797.603
OBS.: Estima-se que hoje,
no Brasil, existam 13 ml-
lhôes de bicicletas.

Eletrobrás ^ Centrais Elétricas Brasileiras SA

Eletrosul
Centrais Elétricas do Sul do Brasil SA

Sistema de Transmissão 06
(Sistema de Transmissão em 500 kV -
3? Estágio)

Aviso de Concorrência - 08-149

A Eletrosul • Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A., realizará Pré-Qualificação e Concorrência tlmultineaa, limitadas a fabricantes na-cionals, para o fornecimento de Estruturas Metálicas destinadas a Su-bestaçfies de 500 e 230 kV.
Os Documentos para Concorrênclc estado è disposição dos fabricar»-tee interessados, mediante o pagamento da importância d* Crt8.000,00 (seis mil cruzeiros) por conjunto a partir da 19 d« Janeiro de1981, no seguinte endereço:
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - Eletrosul
Diretoria de Suprimentoe
Departamento de Contrato» s Concorrências
Rua Deputado Antônio Edu Vieira, s/n!) • 1? andar • Pantanal88000 - Florianópolis - Santa Catarina • Brasil

Aa Propostas seiSo recebidas pela Eletrosul èa 08:00 horas do dia 27de fevereiro de 1981, no endereço acima mencionado.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO ESTADO DE ENERGIA,

MINAS E COMUNICAÇÕES

COMPANHIA ESTADUAL DE

ENERGIA ELÉTRICA — CEEE

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS

ELÉTRICAS BRASILEIRAS — CAEEB
CONVITE A FORNECEDORES' »

DE

/MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS

PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA — CEEE

EMPRESTIMO BIRD N° 1824-BR
CONVITE PARA PROPOSTAS

CONCORRÊNCIA N° 04
A COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉ-
TRICAS BRASILEIRAS — CAEEB receberá até às
14:00 horas (hora local) do dia 19 de março de
1981 no escritório do Coordenador de Compras—
Av. Rio Branco, 135,12° andar, Rio de Janeiro —
RJ, Brasil, propostas lacradas para fornecimento e
entrega de 587 peças de transformadores de
distribuição para expansão dos sistemas de sub-
transmissão e distribuição da Companhia Estadual
de Energia Elétrica (CEEE) representada — pelaCAEEB. São solicitadas propostas a fornecedores
com sede na Suíça ou'nos países membros do
Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvirpento (Banco Mundial — BIRD), entidade
que financiará compra do material a que se refere
a presente concorrência. As propostas deverão
ser obrigatoriamente apresentadas em modelos
fornecidos pela CAEEB e de acordo com as
instruções e especificações por ela preparadas,reunidas na "Documentação 

para 
'Propostas",

disponível em português e inglês, que será forne-
cida aos interessados mediante pedido ao Coor-
denador de Compras, acompanhado pela quantianão reembolsável de Cr$ 13.500,00 (Treze mil e
quinhentos cruzeiros) por jogo de documentos
nosdois idiomas. A "Documentação 

para Propôs-
tas" somente poderá ser obtida no endereço
acima mencionado. Juntamente com as propôs-tas qs Proponentes deverão apresentar uma "Ga-
rantia de Proposta" não inferior a 5% (cinco porcentoT do valor dos materiais propostos.

Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 1981
A DIRETORIA

(P
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Volkswagen acha que

mercado de carros

só melhora em 1982
Sào Paulo — A Volskswagen do Brasil nàoacredita que o mercado da indústria automobilís-tica no Brasil venha a ter novamente picos devendas como ocorreu nos anos passados, e o seudiretor comercial, Bernhard Elland, assinalou quehoje a família brasileira está se adaptando àsnovas condições econômicas. Ele acredita que omercado volte a se recuperar somente a partir de1982.
O presidente da Ford Brasil; Lindsey Hals-tead, acha difícil fazer uma previsão do comporta-mento do mercado em 1981, porque os financia-mentos é que determinarão o seu comportamento.

O Sr Lindsey confirmou que em maio a Fordlançará o adel rey, novo carro médio, cujo nome foiescolhido entre outros 20.

Novo Befiex da Ford
Ò Sr Lindsey Halstead anunciou que a FordBrasil está negociando junto ao Governo um novo

programa Befiex, pois o atual se encerra em 1982."Estamos negociando, e o valor ainda não foifixado", afirmou.
O presidente da Ford tem esperanças de queno primeiro semestre o Governo defina a questãodo carro/mundial que, segundo ele, colocará oBrasil em melhores condições de competitividade

no mercado externo. A Ford Brasil deseja produziraqui o Escort-Ling o modelo mundial lançado emnovembro nos Estados Unidos.
O presidente mundial da Daimler Benz,Gerhard Prinz, náo se assusta com o problema quese verifica na Volkswagen, porque isso está ocor-rendo em todas as partes do mundo. Nós temoscrise de vendas nos Estados Unidos e na Europa.Somente a partir de agora esperamos que a con-

juntura na Europa melhore.
O novo vice-presidente da Mercedes-Benz noBrasil, Werner Lechner, tem a mesma opinião: "a

atual situação econômica do Brasil náo nos assus-ta, pois entendemos que ela é superável. Não hárazão para se descrer disso".Temos investimentos de 600 milhões dedólares no Brasil programados para cinco anos.Isso Já está acertado. Acreditamos no desenvolvi-
mento do pais e continuaremos a investir — con-cluiu.

Seu assessor, Werner Jessen, que assumirá no
próximo dia 22 a vice-presidência da Mercedes ofNorth America, é de opinião que "o pais tem um
grande potencial de recursos naturais para asse-
gurar a volta do grande desenvolvimento".

Crédito
O diretor comecial da Volkswagen do Brasil,Bernhard Elland, disse que "o poder aquisitivo dafamília brasileira está diretamente relacionado àconjuntura econômica. A limitação do crédito náo

permite a compra nem de um ftisca, como nosanos anteriores".
O momento é de adaptação da economiafamiliar à nova realidade. O orçamento familiar

está sendo redimensionado para enfrentar as difi-culdades. O ano de 1981 representa o inicio de umaadaptação a uma nova realidade, mas acredito
que jamais voltaremos a ter grandes picos devendas como no passado.1 Para ele, ainda é muito difícil fazer uma prevl-são sobre 1981. Prefere esperar o final de Janeiro
para falar a respeito. Na sua opinião, o mercado
automobilístico sofrerá uma diminuição em conse-
qüência da conjuntura, mas a partir de 1982 volta-rá a ter um Incremento nas vendas. "Certamente
nossa queda nas vendas em 1981, no mercado
global, será pequena em relação à de 1980, que foide 4%. Poderemos ter ainda um crescimento zero
ou um péqueno decréscimo em relação a 1980".

A respeito de exportações, o Sr Elland disse
que em 1979 a Volkswagen exportou 224 milhões
de dólares; em 1980,300 milhões 500 mil dólares, e
espera, em 1981, chegar a 600 milhões de dólares."Vamos fazer tudo para chegar a esse total".

Disse, ainda, náo acreditar que os japonesesconsigam sucesso no mercado latino-americano."Essa é minha opinião, fruto do conhecimento domercado latino-americano", afirmou o Sr Ber-nhard, para quem "as taxações dos países latino-
americanos é que evitarão a entrada de carros
japoneses no mercado".

Indústria quer produzir
mais que Governo permite

S4o Paulo — A indústria automobilística ainda temesperanças de produzir em 1981, mais de 400 mil carros aálcool, meta flxada pelo Governo e anunciada pelo Minis-tro da Indústria e do Comércio, Camilo Penna. A empresacom maior expectativa em relaç&o a esta alteração é aVolkswagen do Brasil, que em abril deverá lançar o Golcom motor 1600 a álcool.
O presidente da empresa, Wolfgang Sauer, afirmou

que chegaria a ter 80% da produção da Volkswagen emveículos a álcool Já em fevereiro de 1981. Entretanto, omaior percentual de produção de carros a álcool em 1981,caso persista a determinação do Governo, será mesmo daVolkswagen, devido á sua poslçáo de líder no mercado.As Outras empresas têm lançamentos de caminhões aálcool programadas ainda para o primeiro semestre (Ge-neral Motors e Chrysler). A Fiat tem Já toda sua linha comversáo a álcool, devendo lançar no primeiro semestre oAlfa TI com motor a álcool, que está sendo desenvolvidoem Betim.
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COMPANHIA ABERTA
CGC N° 88.301.163/0001-55

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas para a

Assembléia Geral Extraordinária que será realiza-
da no dia 28 de janeiro de 1981, às 10 horas, na
Sede Social a Rua Guilherme Schell n° 10.740. em
Canoas, RS.

Ordem do Dia: aditamento e ratificação da
Ata de AGE/AGO de 25-8-80, eleição de um
Membro Titular e de um Suplente para o Conselho
de Administração, .outros assuntos conexos.

Canoas, RS, 6 de janeiro de 1.981
Enio Lippo Verlangieri
Diretor Superintendente (P

Empresário teme

que preço baixo

reduza o álcool
Maceió — O presidente

da Associação Nacional
dos Produtores de Álcool,
José Carlos Maranhão,
previu uma baixa acentua-
da na produção de álcool
do pais, que poderá levar
até à estagnação, culpan-
do a falta de atrativos para
novos investimentos e as
talhas marcantes da políti-
ca alcooleira. Ele pediu
melhores preços para o
produto, sem o que se cor-
re o risco de uma lamentá-
vel paralisação.

Disse que há desestimu-
lo entre a classe produtora,
que se considera mal re-
munerada e se defronta
com uma inflação superior
a 100%, além de violentas

elevações nos custos dos ;
insumos, como é o caso
especifico de fertilizantes "
que, de algum tempo paia*
cá, subiram mais de 300%.^

Adiantou que ainda há,5^
por cima dessas diflculda;3
des, as restrições impostas "
pelas medidas anti-
inflacionárias. Em vista -«
desses fatores ele nào crê' <
que possa haver um subs- -
tancial aumento da produ--:
ção de álcool, enquanto
durar o desestímulo provo-"",
cado pelo baixo preço do
produto, inclusive porque
o Governo fatura, em cima
dos produtores, 100% de
lucro, na adição do álcool à ••
gasolina.

Alta do açúcar ameaça

as metas do Proálcool
Brasília—O gerente na-

cional da mandioca do Mi-
ni8tério da Agricultura,
Jairo Ribeiro da Silva, aflr-
mou que as metas do Pro-
grama Nacional do Álcool
estão ameaçadas, necessi-
tando-se, a curto prazo,
planejar a desvinculação
do álcool da produção açu-
careira. Ele' defendeu a
criação das destllarias
mistas como uma boa so-
luçào para o problema,
considerando, entre outras
vantagens, que elas produ-zem 42% a mais de ãlcool
que uma destilaria autôno-
ma de cana-de-açúcar.

Segundo informações do
gerente nacional de man-
dioca, diante da boa cota-
ção de preços do açúcar no
mercado internacional, o
Governo federal discute
sobre a conveniência de re-
duzir a produção do ãlcool
para possibilitar o incre-
mento da quantidade de
açúcar. A criação das des-
tilarias mistas de álcool,
para ele, daria fim ao im-
passe do Governo de au-
mentar o faturamento em
dólares, pela exportação
do açúcar, ou diminuir a
conta de petróleo pela pro-dução de ãlcool.

PRODUÇÃO

Com um Investimento
relativamente pequeno,
segundo demonstrou o ge-rente nacional de mandio-
ca, pode-se, ao mesmo
tempo, destilar o ãlcool da
cana-de-açúcar e da man-
dioca, dilatando-se, por-tanto, a safra de uma desti-
laria de cana-de-açúcar
(que só pode trabalhar, em
média, 200 dias por ano,
em virtude das safras), pa-ra 300 dias úteis.

Uma destilaria autôno-
ma a partir da cana-de-
açúcar, explicou, com a ca-
pacidade de 120 mil litros
de ãlcool por dia, traba-
lhando 200 dias por ano,
daria uma produção anual
de 24 milhões de litros de
ãlcool. Esta destilaria,
transformada em mista,
produzirá, anualmente, em
média, 34 milhões de litros,
havendo um acréscimo de
42% no seu faturamento.
VANTAGENS

Além da vantagem do•considerável acréscimo de
produção, que, conseqüen-
temente, diminuiria o eus-
to por litro de ãlcool pro-duzido, o Sr Jairo Ribeiro
da Silva acrescenta que os
trabalhadores da destila-
ria ficariam ocupados todo
o ano, evitando-se as de-

missões de parte desse:
pessoal ao final de cada--
safra, para só voltar a con'
tratá-los no Inicio da safra';
seguinte, causando prejuí-„_zos para empregados e
pregadores. „

Considerando que unia"'"
tonelada de cana-dé-'
açúcar produz 70 litros de
álcool, e com uma tonela-
da de raspas de mandioca

. obtém-se 420 litros de ál-"
cool (ou seja, uma relação"
de .l para 6), ele deduz qué ""
é muito mais econômico' ''
transportar raspas dé;~
mandioca ã distâncias, e......
quantidades bem maiores,....
que as normalmente aplK,.„.
cadas para a cana-de- —
açúcar.

Outra vantagem assina-; •
lada pelo gerente nacional.,
de mandioca é a possibüi-
dade de aproveitamento, ...
do bagaço da cana-de-;,
açúcar nas caldeiras de: zt
destilação de mandioca,"""
tendo em vista que, para*""cada tonelada de cana uti-""^
llzada, sobram 80 quilos de~"~
bagaço que não é necessá-
rio queimar nas caldeiras,
criando, portanto, um to--
tal diário de 144 mil quilos •—
de sobras de bagaço.

De acordo com o Sr Jairo ¦ ¦
Ribeiro da Silva, para *"'¦
transformar uma destila-'
ria autônoma em mista,
operando-se também coirt - ~
mandioca, é necessário,
apenas, adicionar-se uma
sessão de sacariflcação,
preparo das raspas de "
mandioca e sua armazena-
gem, que demandará in-"'
vestimentos calculado éití"
20% do custo da destilaria ""
original (autônoma a par*-
tir da cana-de-açúcar). -

Ele, no entanto, sugert...?
que, para que se desperte o *""
interesse dos industriais
em montar destllarias mi& "¦
tas, o Governo federal mo;.,....
diflque a atual sistemática
de financiamento aplicada. ....a empreendimentos aufcô- ,
nomos a partir da cana-der.
açúcar, e que desejam -
também industrializar a *¦
mandioca, estendendo- -
lhes as mesmas condições1
válidas atualmente apenas
para a mandioca e outras
matérias-primas, ou seja,
financiamento de 90% dos -
investimentos industriais—
a Juros de 2% a ano, para •
pagamento em até 12 anos, -
com carência de três anos.—

Analisando a procedèn- ••
cia do álcool, ele afirma - -
que a maior parte origina
se das destllarias anexas- -
ãs usinas de açúcar.

ecasirtri^A. 

BA.Credito, financiamento e investimentos
C.G.C. N9 33.132.044/0001-24Sociedad» dt Capital Abertoaviso aos Acionistas _Aumento do Capital Social mediante subscriçáo em dinheiro de ações novas. Nos termos*da deliberação da AGE realçada em 15 da janeiro último, ficam cientes os Sn. Acionistas-que a partir do dia 16 de janeiro de 1981, dispõem do prazo de 30 dias para e*ercerem o di

í,"o?ndí£!í!",'neia' •ubtt'iP° to 18.045.720 atfti novas, lendo 10.827.432 Ordinérwa7.218.288 Preferenciais, ao preço de Cr$ 2,90 (Dois cruzeiros e Noventa Centavos) na pr*porção da subscrição de uma ação nova para cada 18 ações possuTdas, respeitado o tipo dajaçáo de que seja detentor, devendo o pajamento ser efetuado no ato da subscrição, a vista,*ne sede da sociedada á Rua Gonçalves Dias n9 65-4Q andar -0ept9 de Acionistas. Ainda •nos termos da deliberação tomada, as eventuais sobras de ações não subscritas serão coloca-dai em Bola. Hio da Janeiro. 16 da janeiro de 1981.0 CONSELHO 0E ADMINISTRA -
ÇA0.

FABRICA DE GELO-VENDE-SE
Equipamento marca FRICK, procedência americana, novo,completo, d capacidade aproximada p/uma produção de 50Ton./dia. Maiores inf. tels. 215.2590 — 272.5731 e 215.3761-S. Paulo d Sr. Sérgio, hor.comercial. (P

_r*r

AVISO

COMPANHIA RIO-GRAMOENSE
DE NITROGENADOS

CGC n° 87883625/0001-27Sede Social: Avenida Dique, 8956.Porto Alegre — Rio Grande do Sul.
A Companhia Rio-Grandense de Nitrogenados — CRN participa .,as empresas nacionais fabricantes de equipamentos, que se Jencontra a disposição, na Sede Social da Empresa, até o dia 26 -
de janeiro próximo inclusive, carta-convite para: Fornecimento
de Gaseíficadores de Gas industrial de Baixo Poder Calorifico,Alimentados por Carvão Mineral do Rio Grande do Sul. a sereminstalados na cidade da Rio Grande, e projeto de engenhariabásica para a subsequente purificação do gas bruto gerado.

Porto Alegre. 13 de janeiro de 1981.
Roberto Pires Pacheco

Diretor-Presidente
(P
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Campo coloniza cerrados em Minas
MINISTÉRIO do interior

Fernando Nabuco

Nabuco quer
limitar ação

das estataisV »/ V, .
Sto Paulo — Após afirmar

que o mercado de capitais não
pode viver em fünçôo de três
ou quatro ações, o presidenteda Bolsa de Valores de São
Paülo, Fernando Nabuco de
Abreu, defendeu a limitação
das empresas estatais no mer-
cado acionário, dentro de um
processo de desestatlzação
gradualista que leve até a reti-
rada total dessas companhias
do setor.

N"a"süa opinião, empresas co-
mo Petrobrás, Vale do Rio Do-
ce e-Banco do Brasil, "deve-
riam-sair do mercado de capi-
tais e buscar recursos exter-
nos. Isto facilitaria a capitali-
zação, via mercado acionário,
das empresas nacionais de mé-
dio porte, que serão as mais
afetadas pela limitação de crê-
dito durante 1981".
CONCENTRAÇÃO

A desestatlzação gradualis-tá proposta pelo presidente da
Bolsa Paulista tem como prln-cipalobjetivo acabar com a
excessiva concentração do
mercado de ações, provocada
pela atuação das empresas es-
tatais, "Não vejo outro cami-
nho .para a desconcentração
do setor, embora reconheça
que, por representar monopó-
lio, essas empresas despertem
uma maior atração nos invés-
tidorès".

O .Sr Fernando Nabuco vê
como grande problema na par-ticipáção das estatais no mer-
cado"de ações, o fornecimento
de informações ã CVM (Comis-
são.de Valores Mobiliários), eàs bolsas de valores. Apesar de
consldèrar que o Banco do
Brasil apresentou uma espan-
tosa evolução em termos de
informações a seus acionistas
e às "Bolsas, ele criticou a Pe-
trobfãs, cujo sistema operacio-
nal tem gerado grandes pro-blemas e especulações no mer-
cado.

Ressalta que os papéis daPetrpbrás se tomaram os mais
especulativos do mercado e,
portanto, a empresa deveria
ter um cuidado minucioso no' tratamento das. informações
fornecidas às Bolsas. "O mer-
cado não pode viver em ftinção
da descoberta de água ou de
frustradas jazidas de petróleo.Isso traz muitos prejuízos a

: todos"; afirmou.
Indagado se realmente acre-

, dita na salda das empresas es-tatais do mercado de ações, oSr Fernando Nabuco disse que"é utopia pensar que elas pos-sam abandonar o mercado.
Contudo, acho que a SEST —
Secretaria de Controle das Es-
tatais —tem condições de im-' por uma limitação gradual aessa atuação, de modo a per-nütir um fortalecimento maior
das empresas de capital priva-do. Contudo, se tivesse poder
para decidir sobre a perma-nência ou não dessas empre-
sas, votaria pela salda".

O presidente da Bovespa
acrescentou que, em 1980, o
comportamento do mercado
de ações pode ser considerado
excelente, e acredita que o»
empresários que pretendamcapitalizar suas empresas, ou
mesmo o Governo, nada per-derão em apostar no setor em
1981.-— Tenho confiança em que,apesar, dos problemas previs-tos para a economia este ano,
o mercado de ações deverá te-
gistrar um excelente compor-
tamento. Não estou otimista
quanto à repetição dos mes-
mos volumes de 1980, mas
acho que será possível, des-
contada a Inflação, atingir os
valoites registrados no ano pas-sado".

Eimar Magalhães
Irai de Minas, MG — O projeto

piloto de colonização dos cerrados,
coordenado pelo Campo — Cia. de
Promoção Agrícola, embora jà possi-bilite a previsão de resultados favorá-
veis, ainda provoca controvérsias e éalvo de criticas. As mais costumeiras
incluem acusações de expulsão de
pequenos agricultores locais e aflr-mações de que o projeto visa a possi-bilitar a "importação de estrangel-
ros" (Japoneses) para as áreas de cul-'
tura.

Para a empresa, estas posições
partem de pessoas mal-lnformadas
ou que se sentiram prejudicadas no
desenvolvimento do programa. Co-
mumente, o projeto piloto de Campo
é relacionado com um outro: o do
corredor de exportações, que inclui*
os Estados de Minas Gerais, Goiás e
Espirito Santo. O estudo de avalia-
çào do projeto foi feito pela Jica —
Agência de Cooperação Internado-
nal do Japão.

Lòtes desocupados
A primeira acusação — de expul-

são de pequenos proprietários—rea-
gem ps próprios colonos que se trans-
feriram para a área de cultura, como
assinala o agricultor José Nogueira
de Oliveira, do lote 25:Quando vim aqui olhar a área,- náo existia sequer uma casa no lugar.
Isso é um erro de interpretação.

Ele acrescenta que antes procu-rou informar-se de todos os detalhes
do programa, pois temia futuros pro-blemas. Como, por exemplo, os que
já ocorreram na área do PADAP —
Programa de Assentamento Dirigido
do Alto Paranaiba, onde as terras
hoje cultivãveis tiveram de ser desa-
propriadas pelo Governo para sua
utilização. Também o colono JoãoAntônio Schwertner, descendente de
alemão, reforça a opinião de José
Nogueira.

Não havia nada na área de meu
lote, um total de 312 hectares. Tudo
estava desocupado, observa.

Empréstimo japonês
O projeto-piloto da Campo, para

utilização dos cerca de 60 mil hecta-
res nos municiplos-pólos de Irai de
Minas,. Coromandel e Paracatu, é
produto de um acordo de cooperação
técnica para desenvolvimento da
agropecuária brasileira firmado com
o Japão. O projeto começou a ser
discutido ainda em 1974. Dois anos
depois, com a ida do Presidente Gei-
sei ao Japão, foram acertadas as ba-
ses do convênio.
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Na associação com japonesesi a esperança de produzir mais alimentos
Em 1977, assinado o ajuste com-

plementar ao acordo, ficou definido o
projeto. Nele, o financiamento aos
agricultores deveria ser dividido
igualmente entre os Governos dos
dois paises — na ocasião, 25 milhões
de dólares a cada um

Atualmente, jâ com o assenta-
mento de 76 famílias nas áreas defini-
das, os recursos do programa de coo-
peração nlpo-brasileira para o desen-
volvimento dos cerrados (Prodecer)
sobem a Cr$ 3 bilhões 200 milhões,
preços de Janeiro deste ano. O agente
financeiro é o Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais.

O empréstimo japonês foi feito,
segundo a diretoria da Campo, em"condições altamente privilegiadas,
com prazo de 20 anos, carência de
cinco e juros de 3,3% ao anó. Segun-
do o presidente da Campo, Paulo
Afonso Romano, o Interesse japonêsbaseia-se na possibilidade de a nova
fronteira agrícola aumentar a oferta
mundial de alimentos, dos quais o
Japão é dependente.

As condições de financiamento do
programa dispensam contrapartida
de recursos áos colonos — 26 em liai
de Minas e 50 em Paracatu (estes, a
maioria nisseis e cooperados da Co-
tia). Os Juros para a aquisição da
terra foram de 12% ao ano, prazo de
pagamento,'de 15 anos e cinco de
carência. Na parte de investimentos
os juros variam de 12 a 15% ao ano e
os prazos oscilam entre 8 e 12 anos. Ocrédito de custeio é baseado no valor

básico de -custeio e os lnsumos são
adquiridos a Juros normais de créditorural.

A fixação de juros beneficiados
deveu-se ao acordo de fixação de
taxas equivalentes às do Polocentro,
isso na época de assinatura dos con-
tratos, informa Paulo Romano.

Sono tranqüilo
Além dos colonos, existem duas

empresas na região de Paracatu: a
Companhia de Desenvolvimento
Agroindustrial do Cerrado (CDAC) e
a Curral do Fogo Agroindústria], das
quais foram exigidas contrapartidas
em dinheiro para a liberação dos
financiamentos. A Campo tem, parautilização, 10 mil hectares em Coro-
mandei, onde se localiza uma fazen-
da para a produção de sementes sele-
cionadas, um convênio acertado com
a Embrapa.

Ninguém perdeu o sono porcausa das dividais. Temos vontade e
poderemos, até, liquidá-las, caso tu-
do dê certo, antes do prazo previsto,afirma o colono João Grafltte, de Irai
de Minas.

O projeto-piloto da Campo, entre
outras exigências, estabeleceu que os
candidatos às áreas náo poderiam ter
terras. Isso fez com que a maioria
registrasse as escrituras de posse em
nome dos filhos. Exigiu também fixa-
çáo de residência na cidade ou na
área da fazenda. Segundo os dados
da Campo, 40% dos trabalhos de re-
cuperaçáo, preparo de solo e monta-

gem da infre-estrutura da área foram
concluídos em 1980. O restante será
feito este ano.

Produção
Com uma média de produção pre-vista de 20 sacas de soja por hectare

no primeiro ano e de 27 de trigo, o
programa da Campo estima, a partirdo ano agrícola 84/85, quando a pro-dução estiver estabilizada, a colheita
de 78 mil toneladas anuais de grãos.Serão 54 mil t. de soja, 13 mil t. de
trigo, 3 mil 2001. de arroz, 3351. defeijão, 4 mil 5001. de milho e 3 mil t.
de sementes básicas de soja e trigo.
Além disso, serão cultivadas 2 mil
800 hectares de café, com um» produ-
çôo anual de 56 mil sacas.

Com a Implantação de um terço
do projeto piloto previsto átéofimdo
ano agrícola 80/81, serão criadas 1 mil
400 empregos diretos na regtto. Até o
final do programa, serão 5 mil novos
empregos diretos, com previsão de
cerca de 10 mil indiretos.

A Campo, uma empresa com
maioria de capital nacional, conta
com a participação de duas holdings.
A primeira, com 51% das ações, é a
Brasagro—Cia Brasileira de Particl-
paçôo Agroindustrial, com cerca de
30 acionistas, dos mais variados se to-res. A outra, com 49%, é a Jadeco Cia
Nipo Brasileira de Desenvolvimento
Agrícola, que conta com acionistas
Japoneses. O capital atual da Compa-
nhla de Promoção Agrícola é de Cr$
295 milhões.

.Irai de Minas, MG — "Aqui há
multa terra e as máquinas podemtrabalhar". A frase é do menino Mol-
sés, seis anos, filho do agricultor João
Arllndo Grafltte, e reflete bem o pen-samento dos colonos gaúchos, de ori-
gem italiana e alemã, responsáveis
por grande parte dos 9 mil hectares a
serem cultivados no município. Tra-
zidos pela Campo — Companhia de
Promoção Agrícola, em menos de um
ano Jã começam a mudar a paisagemdo cerrado mineiro.

O projeto piloto coordenado pelaCampo para o aproveitamento dos
cerrados tem como pólos os munlci-
pios de Irai de Minas, Coromandel eParacatu, no alto Paranaiba. Prevê o
plantio de grãos em 60 mil hectares.
Cada lote tem em média 370 hectares
e, jã nesta safra, serão produzidos 11
mil toneladas de grãos, correspon-
dentes a Cr$ 48 milhões. "No 8ul,
com 44 hectares, eu era considerado
latifundiário. O trabalho mecanizado
não era possível e, cada vez, a terra
tomava-se mais reduzida", afirma
João Arllndo Grafltte.

Valeu a pena
De maneira geral, os gaúchos queagora avançam para colonizar a Re-

giào Central do pais mostram-se im-
pressionados com as áreas dlsponl-
veis e as terras planas. Como diz,
carregando no sotaque o descenden-
te de alemães João Antônio Schwert-
ner, proprietário da Fazenda Furuqe-
tense — o lote 9, com 312 hectares —"aqui não precisa de enxada."

Vindo do Município de Arrolo do
Meio, com a mulher e quatro filhos—
estes com Idades variáveis entre 20 è
oito anos — ele não precisou contar
com mão-de-obra da região para la-
vrar 220 hectares e, em 125 deles, já
plantar soja, que colherá em março.
Em fevereiro, a família semeará trigo
em outros 55 hectares e os planos de
produção incluem a criação de
suínos.— Valeu, a pena ter deixado o
pequeno pedaço de terra no Sul,
cheio de morros. Aqui hã multo tra-
balho e, se náo conseguirmos fazer o
serviço durante o dia, podemos ter-
minar à noite — assinala o Sr
Schwertner.

Na realidade, além do trabalho na
lavoura, não existe outra opção ou

Gaúchos mudam a paisagem

Afonso Neumann tem 200
hectares de soja e agora
quer plantar trigo

lazer para as famílias dos colonos. A
cidade de Irá de Minas, com cerca de
5 mil habitantes, com a área rural,
náo tem sequer um cinema e só com
o inicio do projeto da Campo passoua contar com um posto de gasolina.Isto leva os cerca de 120 gaúchos —
são 19 familias — a manterem as
tradições de suas comunidades fe-
chadas do Sul do pais.

Assim, a fàmilia Schwertner ainda
conversa, entre si, em alemão e, ape-
nas recentemente, o caçula, Elias,
ingressou na escola local, para desen-
volver melhor seu português. As co-
midas são tradicionais e os descen-
dentes de italiano, mais expansivos,
jã começam a difundir entre os habl-tantes locais o hábito do chimarráo.

Mais integrados com as pessoasda cidade, eles dizem ter sido bem
recebBos pela população local, "que
nos ol^receu casas para alugar e per-mltiu uma rápida integração", atesta
João Arllndo Grafltte. Ante a confor-
tâvel acolhida, anuncia que, no Sul,"existem centenas de colonos queesperam uma oportunidade para vir
ao cerrado".

Este parece ser o mesmo pensa-mento da familla Neumann, cujosmembros têm dois lotes, totalizando615 hectares. Segundo Adriano Neu-mann, de origem alemã, "o projeto ébom, mas faltam mais terras". Acres-centa que há algum tempo eles vi-nham planejando deixar o Sul, ondeseu sogro conta com apenas 12 hecta-

res, e a melhor oportunidade foi a do
projeto da Campo.

Com 15 filhos, um genro, três, ne-tos e esposa,-o Sr Afonso Neumann,54 anos, chefe do grupo, deixou acidade de Lajeado ainda no primeirosemestre de 1980. Sem condições deexpandir sua produção, a família játem hoje 200 hectares de soja planta-dos e, em cada lote, plantará mais 50hectares de trigo.

Renda maior
— A renda per capita deles no Sul

não ultrapassava Cr$ 200 mil por ano.
Aqui, apenas em flnanciamehtos ob-
tidos, cada proprietário de lote tem
Cr$ 15 milhões para aplicar, informa
o funcionário da Campo e também da
região, Helvécio Sousa Ferreira.

Em Irai de Minas, cada hectare foi
adquirido pelos colonos, em média,
entre Cr$ 10 mil eCr$ 16 mil. Com osrecursos recebidos pelo flnanciamen-
to, cada colono tem hoje em seu
patrimônio uma casa construída—o
modelo é de 80 metros quadrados,um galpào para estocagem de semen-
tes e de equipamentos, trator, caml-
nhão e até carro. No próximo dia 25,
cada um receberá uma colhedeira.

Os gaúchos vieram através da
Consuel — Cooperativa dos Suíno-
cultores de Encantado—que recebe-
rá, segundo acordo firmado, toda a
produção para comercializar.

Habituados à terra pi gaúchos sentem-se à vontade nos cerrados

DEPARTAMENTO NACIONAL
0E OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
N° 121/80

O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações —
NEL do Departamento Nacional de Obras de Sanea-
mento — DNOS, comunica, que às quinze horas do
dia doze de maio de 1981 na Sede do DNOS, será
realizada uma Concorrência para execução da Barra-
gem do Flores, integrante do elenco de obras do
Projeto Vale do Rio Mearim, no Estado do Maranhão,
3" Diretoria Regional' do DNOS (3* DR).

As firmas interessadas poderão obter informa-
çôes no NEL e adquirir o Edital com a Especificação
n° 121/80 na Divisão Financeira, localizados na Sede
do DNOS, à Av. Presidente Vargas n° 62, na cidade
do Rio de Janeiro — RJ, ou na Sede da 3a DR,
localizada na Avenida Kennedy, n° 150, na cidade de
São Luis — MA. (a) Albert Amand de Berredo
Bottentuit (Chefe do Núcleo Executivo de Licitações—Substituto). (P
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AVISO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS
N° 01/81

O BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO (BNH) torna público, paraconhecimento dos interessados que, às 15:00 horas do dia 03 defevereiro de 1981. perante a Comissão de Julgamento da Tomada dePreços em epígrafe, receberá propostas para fornecimento de formulà-rios contínuos para computador.O Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos naSUPERVISÃO DO PATRIMÔNIO/DIVISÃO DE MATERIAL, è AvenidaRepública do Chile, 230 — 7° andar — sala 05.
. Rio de Janeiro.¦ 15 de janeiro de 1981.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO (P

CL
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BANCO CENTRAL DO BRAS&

COMUNICADO DEMAP N9395

O Banco Central do Brasil torna público que,
* partir de 30.01.81, a Diretoria da Dívida Públi-
ca e o Departamento de Operações com Títulos
e Valores Mobiliários serio transferidos para as
novas instalações, à Av. Rio Branco, 39/41, onde
atenderão através dos seguintes telefones:
Geral
Diretoria da Dívida Pública

Diretor e Chefia de Gabinete.

Coordenação de Gabinete

Secretaria
Assessores

Departamento dé Operações com T í-
tulos e Valores Mobiliários
Chefia

Coordenação de Gabinete
Assessoria
DIAFE - DivisSode Acompanhamen-

to da Dívida Pública Federal
DIPLA - Divisão de Planejamento,

Normas e Controle

Dl VEM -- Divisão de Estados e Muni-
pios.

DIVEME - Divisão de Mercado

PABX 223-5262

263-0091
263-0345
263-3992
263-4048
2830393
263-2041
263-2487
263-2699

263-1191
263-1449
263-1495
263-3241
263-1191
263-4295\
263-0741
263-4182
283-0993
283-1141
283-1398
233-6278
263-1041
263-3144
283-0649
283-1094
233-5562
233-5726
233-5775
283.0949
28Í-1043
283-1699

Brasília (DF), 15 de janeiro de 1981.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS MATERIAIS

DICEL - Divisão
quição

de Custódia e Li-

TURISMO
QUARTA-FEIRA
CAOERNO B JORNAL DO BRASIL

Aço 
paulista tem sistema 

para

aquecimento industrial a carvão
S4o Paulo — A Fábrica de

Aço Paulista S.A, subisidlâria
do grüpo norte-americano Al-
lis Chaimers, jâ está comercia-
llzando no mercado brasileiro
sistemas para a substituição
parcial ou total de óleo com-
bustivel por carvão; nos pro-cesso» de aquecimento indus-
trial: caldeiras, fomos e foma-
lhas. -

UnTdos sistemas consiste na
substituição total e inclui
equipamentos de secagem,
moagem e queima do carvão.
No outro, por via úmida, o car-
vão depois de moldo é mistu-
rado com óleo. Nesse caso, os
percentuais de substituição
variam de 50% a 80%. Os equl-
pameptos se destinam à indús-
tria cimenteira, responsável
por 20% do consumo de óleo
do pais, de fertilizantes, cerã-
mica,metalúrgica, siderúrgica
e podem ser utilizados em pra-Ocamente todos os fomos de
tratamento térmico, secagem
e calcinadores.
PILOTO

««rá realizar experiências
mm o carvão vegetal e mineral
brasileiros e, ao mesmo tempo
demonstrar a viabilidade de
seus sistemas de substituição
do óleo dlesel, a empresa está
construindo uma usina pilotona região de Sorocaba, com
capacidade para produzir

duas toneladas de carvão puroou misturado pór hora.
Um dos sistemas a serem

utilizados, segundo o diretor
comercial da empresa, enge-
nhelro Samuel LebenstaJn, jâestá aprovado há muitos anos
nos Estados Unidos e na Euro-
pa, sendo semelhante ao utili-
zado para aquecimento da cl-dade de Estocolmo, onde sé
queima uma mistura de óleo
com carvão.
ECONOMIA

Um estudo preparado pelaFaço para uma indústria bra-
silelra, prevendo a substitui-
çáo de 80% das 40 toneladas de
óleo que a empresa consome,
Indicou que, em apenas 96 f»ng
e meio o projeto se pagaria.Enquanto a tonelada de óleo
custa Cr$ 12 mil SOO, a de car-
vão sal por Cr$ 1 mil 780. São
necessárias, porém, 2,5 tonela-
das de carvão para produzir o
calor obtido'com uma tonela-
da de óleo. Assim, 2,5 tonela-
das de carvão custariam Cri 4
mil 400.

O processo permitiria à em-
presa economizar diariamente
CrS 311 mil e 40, ou seja, 38,4
vezes a diferença entre o custo
de uma tonelada de óleo (Cr$
12 mil 500) e 2,5 de carvão (Cr$
4 mil 400); dessa forma, paga-ria cs Cr$ 30 milhões investi-
dos no novo processo de aque-
cimento de suas caldeiras em
96 dias e meio. O diretor da

Faço garante que o retomo do
investimento ocorre em, no
máximo, dois anos.
CARVÃO MINERAL

A novidade apresentada pe-la Faço no Brasil é a utilização
do carvão mineral com alto
teor de cinzas. Em Portugal,
esse carvão de baixa quallda-de é queimado, mas para isso
adiciona-se hulha importada
da Polônia. Na usina-piloto de
Sorocaba o carvão brasileiro
apresenta teor de cinzas va-
riando de 30% a 50%. Esse tipo
de carvão é mais difícil de
moer, provoca maior desgaste
nas peças do moinho, além de
dar -rendimento menor e dei-
xar um alto teor de resíduos
(cinzas) no forno.

Os dirigentes da Faço reco-
nheceram que o andamento do
Procarvâo, lançado no ano
passado, com o objetivo de
ampliar a produção brasileira
desse lnsumo de 5 para 20 mi-
lhóes de toneladas, ainda não
atingiu o ritmo esperado. Dis-
seram que os empresários ain-
da relutam em lazer grandesinvestimentos para substituir
óleo combustível por carvão,
em conseqüência da insegu-
rança na oferta desse insumo.

Empresas que trabalham
com carvão vegetal, mantendo
áreas de reflorestamento queasseguram um abastecimento
tranqüilo, estão investindo
nos processos altemgtivos.
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Leia no Diário Oficial ou nos Boletins Adcoas.
A cada dia nona leis estOo sendo criadas, modificadas
ou revogadas. A lodo momento firmam-se jurisprudênciasinéditas, publicam-se novos acórdãos e decisões judiciais.A sociedade se transforma introduzindo alterações no
rumo das relações sociais.
E uma nova lei pode criar soluções ou obrigações para os seusnegócios. É preciso conhecer e entender a legislação.
Uma assinatura dos Boletins ADCOAS eqüivale a uma
atualização permanente em matéria de legislação, prática e
jurisprudência dos diversos ramos do direito. Uma síntese
semanal de toda a legislação brasileira, que lhe garante o
recebimento de Informações práticas e objetivas para agilizar
e fundamentar suas decisões.
Milhares de empresários e advogados de todo o pais compram
todos os dias o Diário Oficial. Mas preterem a capacidade
de síntese e informação dos Boletins ADCOAS, para entendera lei ao pé da letra.

CHAME O REPRESENTANTE ADCOAS:
Atendimento Imediato, especializado,
no local Indicado por você, sem qualquercompromisso.

BLA - Boletim Legislativo ADCOAS
BTP - Boletim Trabalhista e Previdenclirio
BJA - Boletim de Jurisprudência ADCOAS
Com a assinatura dos boletins ADCOAS você
ainda recebe

Informativos urgentes e separatasíndice com ordenação geográfica e por assuntoOrientação gratuita da equipe de advogados
ADCOAS e do Serviço de Pesquisa e
Documentação. .

/Sintêse semaml êtuêluêó» d* toda ê lêçistaçto bratifolrt. ,
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Falecimentos ,

Rio de Janeiro
Guinar Bandeira Paranhos,

82, de parada cardíaca, em ca-
sa, em Potafogo. Carioca,
prendas do lar, viúva do Dr.
Mário Paranhos, tinha um fl-
Iho, o Desembargador Luiz
Carlos Bandeira Stampa (Pre-
sidente do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro), vários ne-
tos e bisnetos, irmã do Jorna-lista Waldemar Bandeira (du-
rante vários anos, assessor de
imprensa do Palácio do Cate-
te, no Governo Vargas). Sepul-
tada ás 17 horas no Cemitério
8áo Joáo Batista.

Fernando Braga de Olivel-
ra, 85, de parada cárdlo-
respiratória, na casa de Saúde
Santa Maria. Carioca, comer-
clante, casado com Lúcia Ma-

.rinho de Oliveira, tinha dois
filhos, Marcos e Vânia, uma
neta, morava em Copacabana.
8erá sepultado às 10 horas no
Cemitério São Joáo Batista.

Caetano Moreira D'Assump-
çáo, 70, de derrame cerebral,
em casa, em Ipanema. Cario-
ca, industrial aposentado, viú-
vo de Ellzabeth Marques D'As-
sumpçáo, nào Unha filhos. 8e-
rá sepultado ás 9 horas no Ce-
mltérlo Sâo Joáo Batista.

Berenice Vieira da Silva, 80,
de arteriosclerosé, em casa, em -
Botafogo. Carioca, prendas do
lar, viúva do Or. Marcelo Bar-

; roso da Silva, tinha três filhas,
Mônlca, Míriam e Martha, vá-
rios netos e bisnetos. Será se-
pultada às 10 horas no Cemlté-' rio São João.Batista.

Luiz Carlos Pereira Alves,
32, de insuficiência respirat6-
ria, no Hospital do Andaral.
Carioca, comerclârio, solteiro,
morava em Vila Isabel. Será
sepultado às 11 horas no Cemi-
térlo São Francisco Xavier.

Joaquim Correia de carva-
lho, 58, de lnfarto, no Pronto-
cór. Português, comerciante,
casado com Luiza Ribeiro de
Carvalho, não tinha filhos, mo-
rava na Tijuca. Será sepultado
às 9 horas no Cemitério Sáo
Francisco Xavier.,

Etelvina Lima dos Santos,
77, de parada cardíaca, em ca-
sa, no Méler. Carioca, prendasdo lar, viúva de Manoel Q. dos
Santos, não tinha filhos. Será
sepultada ás 10 horas no Cerni-
tério Sâo Francisco Xavier.

Ruth Caldas de Amorim, 65,
de anemia, na Casa de Saúde
São Fernando. Carioca, pren-das do lar, solteira, morava em
Madureira. Será sepultada às 9
horas no Cemitério .de
Inhaúma.

Estados
Manoel Antunes, 61, de In-

farto, em Belo Horizonte. Mi-
neiro de Santos Dumont, secu-
ritário, foi proprietário da Fra-
ternla Representações de Se-
guros Ltda., tendo se aposen-
tado há sete anos. Foi coorde-
nador regional da Seguradora
Sul América e tesoureiro da
Companhia Telefônica de Mi-
nas .Gerais. Ultimamente era
corretor da Companhia Inter-
nacional de Seguros. Casado
com Renée Marques Antunes,
tinha três filhos: Sérgio, Sônia
e Rodrigo, e quatro netos.

Maria Isabel de QueiroíGuimarães Peret, 78, de morte
súbita, em São Paulo. Casada
com Francisco Amedeo Peret
Filho, deixa os filhos Francis-
co Olavo Guimarães Peret,
Paulo Guimarães Peret, casa-
do com Maria Helena Peret,
Antônio Carlos, casado com
Edith Peret, além de netos.
Sepultada em Jundlai.

José Pedro Paiva, 82, de
morte súbita, em São Paulo.
Filho de José Pedro Paiva e
Maria da Estrella Paiva, era
casado com Maria Glacomino
Paiva e deixa filhos, genros,netos, bisnetos, irmãos, cunha-
dos e sobrinhos. Sepultado no
Cemitério do Tremendé.

Emygdio Dias Novaes Filho,
88, de morte súbita, em São
Paulo. Filho de Emygdio Dias
Novaes e Julleta de Freitas
Novaes, delxa.irmãos: Dumas,
casado com Helle Nadruz No-
vaes; Julleta, casada com João
Porphlrio de Affonseca, e Eric-
ka, viúva de José Ruiz, além
de sobrinhos. Sepultado no
Cemitério da Consolação.

Roberto Costa, 85, do cora-
çâo, em Sâo Paulo. Filho de
João Marques da Costa e Ma-
thilde Marques da Costa, era
casado com Maria Madalena
Bartel Costa. Deixa as filhas:
Amanda, casada com Antônio
Fogaça Simões; Yvonne, casa-
da com Joffre FRançols; Odefc-
te, casada com Davld Lloyd
Richard; e Ruth, casada com
Paulo José dos Santos, além
de netos, bisnetos, irmã, cu-nhadose sobrinhos. Sepultado
no Cemitério dos Protes-
tantes.

Explosão

mata 11 na

Colômbia
Bogotá — Uma explosão em

um dos túneis da Represa de
Chigaza, a 80 quilômetros a
Noroeste da Capital, causou a
morte de 11 pessoas e ferimen-
tos em 15, havendo, ainda, 10
desaparecidos. Entre as viti-
mas figura o técnico mexicano
Agustln Bastidas Gomez, em-
pregado da Cojppanhla ICA,
também mexicana, construto-
ra do ftnhplexo hidráulico.

: O acidente ocorreu ao
meio-dia de ontem, mas so-
mente foi conhecido no final
da noite, devido ás diflcultia-
des de comunicação, pois a
explosão Interrompeu o fome-
cimento de energia elétrica à
obra.
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caminho para -o banho de mar à fantasia, criminosos embarcam com sambistas

Batida policial prende
60 pessoas e criminosos

são levados para Pavuna

Quatro integrantes de uma quadrilha; um assai-
tante que cumpriu pena no Instituto Penal Cândido
Mendes, na Ilha Orande; e 10 suspeitos de diversos
crimes foram removidos, ontem, da 37» DP, da Ilha do
Governador, para a 38* DP, na Pavuna. Eles faziam
parte das 60 pessoas detidas, na manhã de ontem,
numa batida dos 16° e 17° BPMs, na entrada da Ilha.

A batida foi organizada depois que um integrante
de uma radiopatrulha baseada na Penha forneceu
informações ao 18° BPM de que vários suspeitos
haviam sido vistos embarcando em ônibus, para a
Ilha do Governador. Eles se haviam misturado aos
componentes do Bloco Carnavalesco Globo de Ouro,
que ia participar de um banho de mar à fantasia,
promovido pela Riotur, na praia da Freguesia.
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Os policiais fizeram uma revista geral
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TRIAGEM
Âs 9h, quando os ônibus da

Empresa Evanil, placasFI.1404, FI.1590, FI.1134,
FI.1749 e FI.1534 chegaram à
Avenida Brigadeiro Trom-
powsky, entre o viaduto e a
ponte de acesso & Ilha do Go-
vernador, foram interceptados
por 40 policiais dos 16° e 17°
BPMs, sob o comando do Te-
nente Rodrigues. Os PMs esta-
vam em 11 patrullnhas Volks-
wagen e com dois cairos de
transporte de presos.

Cada ônibus estava superlo-
tado, com mais de 80 passagel-
ros. Todos eles foram evacua-
dos e as pessoas revistadas,
inclusive mulheres e crianças.
Aos homens, foi exigida provade trabalho. Alguns crimlno-
sos, reconhecidos, foram detl-
dos, bem como outros que não
portavam documentos, e enca-
mlnhados à 37* DP, paratriagem.

Os 15 identificados foram én-
caminhados à 38* DP no carro
de transporte de presos n° 52-
0154, sendo oito na parte de
trás do veiculo e sete deitados
no chão, na parte da frente,
sob severa vigilância, pois al-
guns sáo considerados de alta
perlculosidade.
QUADRILHA

O objetivo principal da bat-
Ida era prendei o chefe de qua-drilha Vanderlel Santos da
Conceição, o Delei, que, segun-
do infbrmaçáo recebida pelo
16° DP, integrara a caravana

do Bloco Carnavalesco Globo
de Ouro, para desfilar na praiada Freguesia. Com ele, esta-
riam outros integrantes da sua
quadrilha, que foram vistos
embarcando ha Vila da Penha'
em um dos cinco ônibus con-
tratados pelo bloco.

Uma das primeiras pessoas aser detidas foi Marisol Silva
Moreira, companheira de De-
lei, Juntamente com Maria
Aparecida da Silva. As duas
foram algemadas a uma árvore
e, depois, a uma patrulhlnha,até serem removidas para a 37*
DP, onde Marisol ficou presa •Maria Aparecida foi liberada.
SUSPEITOS

Da quadrilha de Delei, fo-
ram presos Carlos Antônio dos
Santos Medeiros, o Cariinhos;
Jorge Renato da Silva, o Ali-
cate; Renato Martins Filho, o
Renatinho; e Beto. Eles vl-
nham sendo procurados há
mais de um mês, como respon-
sávels pela morte de um sar-
gento da PM e ferimento em
um soldhdo, durante uma tro-
ca de tiros na Pavuna. -

O preso que Já cumpriu penana Ilha Grande é Milton Mari-
nho. E os suspeitos levados
para a 38* DP sáo Celso dosSantos, Roberto Carlos Amo-
rim de Assis, Vilmar Francisco
Leite, José Carlos de Oliveira,
Jorge da Cruz Correia, Vander-lei Elias, Renato de Oliveira,
Gilberto Américo Sales, Válter
de Sousa Filho e Graclano
Leônclo Dias.

Marisol (D) companheira de Delei foi algemada

AVISOS RELIGIOSOS

ALVARO DE MENEZES NETTO

30° DIA i

PA 

família Belisario Távora.fará celebrar Missa, peloRev. Padre Cláudio Conceição de Araújo, na Igreja
Nossa Senhora da Piedade, à Rua Marques de
Abrantes 215, na 2' feira dia 19. às 17,30. em
sufrágio da alma de seu inesquecível amigo ALVA-

RO DE MENEZES NETTO.

Terra treme em cidade do

Sul de Minas e população
ouve barulho de"trovão"

Belo Horizonte - Um pequeno tremor de terra,
seguido de "um barulho de trov&o trepidante", segun-
do definiu o Prefeito José Figueiredo, ou "de um
caminhão passando na ruá", segundo a policia, che-
gou a preocupar ontem os 78 mil habitantes de
Passos, no Sul de Minas. O abalo ocorreu por volta
das 13h20m e teve duração máxima de cinco se-
gundos.

Apesar de desconhecerem a causa do abalo, al-
guns moradores suspeitam tratar-se de acomodaç&o
de terra na barragem de Fumas, que fica a 30 quilô-
metros da cidade. Segundo o batalhão da Polícia
Militar, onde está sediada a Defesa Civil, não houve
pânico, mas os moradores chegaram a ficar preocupa-
dos com a possibilidade de um novo abalo. Hã 50 anos
já havia ocorrido um outro tremor de terra na cidade,
com maior tempo de duração.

JORGE VIDAL LEITE RIBEIRO

(FALECIMENTO)

tA 

família de JORGE VIDAL LEITE
RIBEIRO comunica o seu faleci-
mento e convida para seu enterra-

mento hoje, às 11:00 horas, no Cemité-
rio São João Batista, saindo o féretro da
Capela Real Grandeza.

DESABRIGADOS
Apesar do sol forte na maio-

ria dos municípios mineiros, as
chuvas que caíram na madru-
gada de ontem no Sul de Mi-
nas provocaram o transborda-
mento do rio Verde, em São
Lourenço, onde 15 residências
ficaram Inundadas.

Em Trés Corações, as en-chentes atingiram 60 casas,
deixando 124 pessoas desabri-
gadas. A Secretaria de Saúde
já iniciou a vacinação nas duascidades e em Pouso Alegre,
Concelçáo do Rio Venle e Ma-chado, também atingidas pe-Ias inundações.

AAARIA AAARGARIDA

CAAAPELLO SAMPAIO
(MISSA DE 7* DIA)

tA 

Família agradece as manifestações de pesar
recebidas por ocasião de seu falecimento e
convida parentes e amigos para a missa a realizar-
se no dia 20, terça-feira, às 10 horas na Paróquia

Santa Mônica, à Av. Ataulfo de Paiva, 527 — Leblon.

BASTA DE ASSALTOS

Temos os mais modernos sistemas eletrônicos de Segurança para edifícios,
casas, lojas, condomínios, indústrias, etc... Possibilidade de acionar a policiaautomaticamente sem alertar os assaltantes.
Consultas e orçamentos sem compromisso. ,
Preços bem mais accessíveis do que você imagina.

SABE — Instalações Técnicas ltda

275-3146 e 275-2094

AAANOEL ALVES LAMAS

Í. 

SICAM—Indústria Madeireira Alves Mar-
ques Ltda., através de seus Diretores e
Sócios, Izaura Noel Kapps Lamas, Antonio
Marques de Melo. Pedro Oswaldo Baião

Glória, Launir Machado e Hélio Pedro Toffoli,
convida Clientes, Amigos e Colaboradores para
a Missa de 7o Dia que será celebrada no dia 20
de janeiro, 3a feira, às 9:00 horas na Igreja N. S.
do Brasil — Av. Portugal 772 — Urca

Tempo

INPE/CNPq — 6h46m (18/1/81) — Cortesia Pássaro Marrom.

¦jMji i J 11 |||l|
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^I. ii i i iJBBBWBMMWBBgaÀ zona de convergência infertropical esfá comatividade moderado, «obre o Oceano Atlântico,estendendo-se do litoral da África ao litoral Norte da
América do Sul. •

A área branca que cobre as regiões Centro-Cest©
e Norte do Brasil indica nebulosidade, chuvas asso-
ciadas à massa de ar equatorial-continental.

Uma frente fria está localizada sobre o Oceano
Atlântico, estendendo-se até o litoral de Santa
Catariana, atingindo também o Norte do Paraná e

, Mato Grosso do Sul.
A área branca que cobre estas áreas indica anebulosidade e chuvas associadas à frente fria.
O Uruguai e a regiõo Norte da Argentina

aparecem com a área escura, indicando ausência de
nebulosidade, temperaturas elevados.

Nova frente fria está localizada na Argentino,
na altura de Baía Blanca estendendo-se pelo Sul do
Chile e Oceano Pacífico. ^

As Imagens do soMlite meteorológico* SMS«6o recebida» diariamente pelo InttMuto dePetquitoi Eipoctaii (INPE/CNPQ), em São Jotèdo» Campo» (SP), trantmHidai em infra-vermelho. A» área» branca» indicam temperatu-
ra» baixa» e a» área» preta» temperatura»•tevodai.

Conhecendo-»# a temperatura das áreàl*branca» e da» área» preta», pode-«e, com uma•tcala cromática, determinar os temperatura*da superfície da terra, das manas de ar e dotopo das nuvens.

NO RIOParciolm«nl« nublado o nublado, sujei-to a chuva» e trovoada» à tarde. Tempo,ratura eitóvel. Ventoi: Nort« fracot emoderado». Máxima, 36.0, Realengo;mínima, 22.2, Alto da Boa Vista.
O SOLNascer.-Ocaso. 5h24m10H43m

A CHUVA
PWCIPrTAÇÀO (mm)Últimas 24'horas 00Acumulada este més 48 8Normal mensal 136 5

Acumulada este ano 48 8Normal anual 1075 8

NOS ESTADOS
Amasonot/ Pará/ Rond6nia — Nub. a pte. nub. sujeito achuvas isoladas. Temp. estável. Máx. 28.6; min 23.8; Roroi-ma/ Acre — Parcialmente nublado. Temp. estável. Máx. emin. nôo tem. Piaut/ Maranhão — Nub. no litoral. Pt», nub.no interior. Temp. estável. Máx. 31.3; min. 24.2; Ceará/ RioOrande do Norte — Nub. ao litorol. Pte. nub. no interior.TempAestável. Máx, 30; min. 26; Amapá — Parcialmentenub. Temp. estável. Máx. e min. náo tem. Paraíba/ Pernam-buco/ Alo^oas — Nub. no litoral. Pte. nub. no interior. Temp.estável. Máx. 29.7; min. 23.1; Sergipe/ Bahia — Nub. nolitoral. Pt», nub. no Interior. Temp. estável. Máx. 28; min. 22;Goiás — Pte. nub.'a nub. d chuvas esparsos e período demelhoria. Temp. estável. Máx. 31.8; 'min. 20.2; Brasília —Pte. nub. a nub. d chuvas esparsas e períodos de melhoria.Pancadas isolodas no fim da tarde. Temp. estável. Máx. emin. nôo tem. Minat Gerai* — Pto. nub. a nub. sujeito o
pancadas • trovoadas a tardo. Temp. estável. Máx. 29.8;min. 19; fopírito Santo — Parcialmente nublado a nublado.Temp. estável. Máx. 29.9; min. 23.6; Sào Paulo — Pte. nub. aencoberto no decorrer do período, pancadas de chuvas

, principalmente a partir da tarde. Temp. estável. Máx. 30.6;min. 20; Paraná — Nub. a encoberto chuvas esparsas. Temp.estável. Máx. 25.2; min. 19.4; Santa Catarina — Pte. nub. noOest». Nub. a pte. nub. d instabilidade passageira nasdemais reg. Temp. estável. Máx. 30.3; min. 23.1; Rio Grandedo Sul — Nub. no Sul, Oeste a depressão central. Nub. o pte.nub. d possibilidades de instabilidades passageiras nasdentais reg. Temp. estável. Máx. 28.3; min. 22.2.
NO MUNDO
AmeNrdá, 03, claro; Ancara, 08, encoberto; Atenas, 12,encoberto; Auckland, 20, nublado,- Beirute, 14, clara; Berlim,•02, neve; Birmlngham, 03, nublado; Bonn, 01, neve; Bruxo-Ia», 03, nublado; Boenoe Aires, 27, claro,- Cairo, 16, daro;Caroços, 18, nublado,- Casablanca, 15, claro,- Chkogo, 00,clara; Copenhogue, -03, neve,- Docar, 24, nublado,- Dallas,03, nublado; tablim, 08, nublado,- Estocolmo, -05, claro;Genebra, 04, chuva,- Guatemala, 12, nublado,- Havana, 12,claro; Ho Chi Minh, 26, nublado,- Hong Kong, 15, claro,-Jerusalém, 14, encoberto,- Uma, 20, nublado,- Lisboa, 13,

O MAR
MARESRio/Nrterái — Preamar.- 0 2h36m/l ,3me 14h17m/1.2m. Boixa-mar:0.8h51m/0.4m e 20h57m/0.0m.Angra dos Reis — Preoman0.2h44m/1.3m e 12h46m/1.1m. Baixa-mar.- 0.8h50m/0.3m e 20h56m/0.0m.Cabo Frk» — Preamar: 0.2hl4m/1.2 e1 3h50m/l . 1 m. Baixamor:0.8h21m/0.4m e 20h31m/0.0m.TEMPERATURASDentro da Baia: 27 0Fona da barra: 27.0Mar.- CalmoCorrente- Sul para Leite

OS VENTOSNorte fracos a moderados.

A LUA

aCRESCENTEAte 19/1

¦
MJNGUANTE NOVA28/1 4/2

?
CHEIA20/1

ANÁUSE SINÒTICA DO MAPA DO INSTITUTO NACIONAL OfMETEOROLOGIA — Frente fria sobre o Estado de SantaCatarina, estendendo-se pelo oceano Atlântico, linho deinstabilidade pré-frontal, sobre o Paraná. Massa de1 artropical com centro no oceano Atlântico. Mo»a de ar polarc/centro no oceano Atlântico deslocando-se em sentido Nor-deste.
nublado; Londres, 04, nublado,- Modri, 07, nublado; Malta,13, claro; México, 04, chuva; Miami, 10, nevoeiro; Monte vi-déu, 23, cloro,- Montreal. -14, neve,- Motcou, -04, nublado,-Nairobi, 26, encoberto; Nice, 15, claro,- Nova Oéli, 19, daroj.Nova Iorque, -06, nublado; Oslo, -09, neve,- Ottawa, .14,neve,- Paris, 06, claro; Pequim, -04, nublado; Prefária, '29fc'
nublado; Riod, 23, encoberto; Roma, 07, nublodo; Seul, -03,-encoberto,- Sáfta, -05, nublodo; Tóquio, 05, claro; Toronto, -06, neve; Varsávia, 01, nublodo,- Vi»na, -01, nublodorWashington, -04, encoberto; Winnipeg, -12, claro.

Violência no interior da

Bahia faz, em 2 dias9

4 mortos e 4 feridos
Salvador — Em crimes ocorridos no interior baia-

no, nos últimos dois dias, quatro pessoas morreram e
quatro ficaram gravemente feridas. Em Irecè, duran-
te um conflito entre dois grupos de ciganos, uma
pessoa morreu. Em Itajuipe, um irmão matou o outro
por ter mantido relações amorosas com sua mulher.
Em Itabuna, um travesti foi morto a tiros, provável-
mente por vingança e um traficante de drogas morreu
assassinado por um policial e um comerciante.

José Zacarias Gonçalves Filho, de 20 anos, fia-
grou sua mulher, Ana Célia, mantendo relações se-
xuais com o Irmão, Antônio Zacarias Gonçalves, de
27 anos. José matou o irmão com uma facada na
cabeça e esfaqueou a mulher na barriga. Ana Célia
está internada no Hospital Santa Cruz e seu marido
fUgiu de Itajuipe.
CIGANOS

Testemunhas afirmam quetudo começou com um desen-
tendimento num Jogo de doml-
nó, enquanto o delegado Ed-
gar Aires mantém sua suspeita
de crime por vingança.

O certo é que, em Irecè, o
clngano Oenerino Alves da 811-
va, de 36 anos, foi assassinado
com dois tiros de revólver, em
um tiroteio entre seu bando e o
grupo de cigano chefiados porFerreira. Saíram feridas, ain-
da, outras três pessoas, queestão internadas no hospital
da cidade.
•TRAVESTI"

Em Itabuna, o travesti Ale-
xandro Sodrê Reis foi encon-
trado morto num terreno bal-
dio do bairro Caixa D'Água,
com três tiros no corpo.

O delegado Romlldo Santos
acredita que se trata de um

crime por vingança, porque,no ano passado, Alexandra
matou o comerclârio Ineval
Pereira de Barras e foi amea-
çado de morte pelo irmão dele,
Mário Barras, que está desapa'
recido. Absolvido, Alexandra
passou a morar em São Paulo,
tendo retomado a Itabuna hà
uma semana.

Também em Itabuna, o au-
xiliar de policia Llclnio Pereira
da Silva e um comerciante da
zona do meretrício mataram,
naquele local, com oito tiros, o
traficante de drogas Wilson
Francisco dos Santos, de 27
anos.

A policia ainda não sabe
qual dos dois irmãos comer-ciantes — Gerváslo ou NailtonAraújo Santos — deu os tiros,
Juntamente com o policial.

Os irmãos haviam se desen-tendido com o traficante, nasemana passada e, ontem, par-tiram para a desforra.

Estradas nò

Sul deixam

cinco mortos

Porto Alegre — Cinco pes-soas morreram e 24 ficaram
feridas em acidentes nas estra-
das gaúchas, no fim de sema-
na. Na praia de Cldrelra, no
litoral, a policia ainda não ti-
nha encontrado, na tarde de
ontem, o corpo do soldado do
Exército José Henrique Brito,
desaparecido no mar, no- sá-
bado.

No Km-5 da BR-240, entre os
municípios de Portão e São
Sebastião do Cai, Jandif Sar-
tori, de 47 anos, e sua mulher,
Tereslnha Sartori, morreram
na colisão entre o Brasília em
que se encontravam e um ca-
minhào Ford.
OUTROS

Em Urugualana, um ônibus
dirigido por Veríssimo Martins
Filho, chocou-se com a trasel-
ra de um Ford Maverick, pro-voe ando a morte da menina
Ouacira Ramos Diel, de 14anos, e ferindo outros trés ocu-
pantes do automóvel.

Na auto-estrada que liga
Porto Alegre a Osório, Cie-
mentino Jarbas e Adroaldo Jo-
sé Pires, que trocavam o pneude uma camioneta pick-up, no
acostamento, foram colhidos
por um caminhão Mercedes-
Benz. morrendo instantânea-
mente.

TURISMO
QUARTA-FEIRA
CADERNO B
JORNAL DO BRASIL

NIKOLAOS CABRAL JENSEN DAXBACHER

(MISSA DE 30° DIA)

tNikolaos 

Daxbacher, Eloá Cabral Daxbacher, Carlota, Ana Maria, Elisa
Beatriz e Carlos José agradecem as manifestações de pesar e carinhorecebidas por ocasião do falecimento de seu querido filho e irmãoNIKOLAOS e convidam para a Missa de 30° Dia a ser celebrada hoje, às18 horas, na Capela do Instituto João Alves Afonso à Rua Ipiranga n° 70
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Borg jogou bent e conquistou o bicampeonato

Cynthio Brrto'
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Tomas Koch, aos 35 anos, depois de jogar em quase todos os lugares do mundo, se exibiu em um ambiente diferente, que lotou a praia perto da quadra improvisada

Tenis faz sua festa na nraia de iDanema

Cynlhio Brito
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Tomas Koch, aos 35 anos, depois de jogar em quase todos os lugares do mundo, se exibiu em um ambiente diferente, que lotou a praia perto da quadra improvisada

< • ? ^ A exibição de tênis com Tomas
Koch e Torben Ulrich, ontem, na
praia de Ipanema foi só uma peque-
na parte de toda a movimentação
feita em torno do jogo, que reuniu a
Escola de Samba Unidos do Arpoa-
dor e mulatas das principais esco-
Ias da cidade.

Desde as 10h, era grande o movi-
i mento em; frente à Rua Joana An-

gélica e o público se divertia com osamba. Por volta das J3h30m, Koch¦ e Ulrich entraram na quadra impro-
visada, substituindo os bumbos,
pandeiros, surdos e as mulatas.

, Aula de tênis
Koch e Ulrich, vestidos de bran-

co, ambos com fitas na cabeça para
prender o cabelo, começaram a ba-
ter bola, muito devagar, fazendo
questão de executar os golpes com
a maior perfeição possível.

Enquanto isso, Roberto Mar-
cher, técnico de tênis e um dos
organizadores do evento, começou
a descrever os golpes que estavam•sendo utilizados com terminologia
fácil para quem não entendesse de
tênis.

Com isso, foi apresentado para
„ um público que, em parte, nunca~ tinha tido contato com o tênis, ao

vivo, os principais golpes. Koch e
Ulrich bateram bolas fundas, vo-
leios, efeitos de top-spin e under-

¦mi , spin, bolas de bate pronto, smashes
"" e saques, tudo explicado por Mar-cher.

.Depois disso, Koch e Ulrich mos-
traram como se compete em tênis.

... Jogaram dois games — cada um
venceu um — sacando, indo à rede
em certas ocasiões ou ficando no
ftmdo de quadra, para mostrar to-
das as alternativas do jogo.—— Com Ulrich, dinamarquês, de 52""-anos, muito cansado, por causa do« ¦ forte sol, eles pararam de jogar sim-
pies. Logo em seguida, as cariocas
Roberta Menezes e Judy Rensen
entraram na quadra para fazer uma

^..exibição de duplas.
--— O público, que acompanhava in-

teressado as jogadas, aplaudindo
as boas e se lamentando dos erros,

• assoviou muito, saudando as tênis-
-tas quando elas entraram na
quadra.°„T. Começou novo bate-bola e Koch
chamou Roberto Marcher, pedindo

w. para ele falar que bate-bola de qua--• tro tenistas pode ser muito bom,—principalmente- no Brasil, onde
existem poucas quadras de tênis.
Com isso, mais gente treina em
menos quadras.

As duplas—Koch/Roberta e Ul-
£ rlch/Judy — jogaram quatro games~— novo empate — mas foi uma

partida cheia de momentos engra-
: çados, que fizeram o público rir

muito, principalmente com o brin-
calhão dinamarquês. Na continui-
dade do ponto, sobrou uma bola" fácil para Ulrich dar um smash eacabar com o ponto, mas, proposi-" talmente, ele furou, para Judy fazer" o ponto. Mas ela, sem esperar essa

: reação, colocou a bola na rede.
; Todos se lamentaram com o er-
i ro, mas Ulrich se virou para trás e,
: com um sorriso, apontou para ela," como dizendo que a havia enga-nado.

Terminada a dupla, foram lança-
. das uma série de bolas para o públi-
. co. Quem as pegasse teria aulas

com Ulrich e Koch. Nesse momen-
j&yotwnuito tomou conta da praia. ?

Muita gente em cima do palanque,
o que fez com Roberto Marcher
ficasse até com medo de que ele
desabasse.

Depois de muita luta, conse-
guiu-se que alguns jovens trocas-
sem bolas com Ulrich, enquanto, ao
lado deles, Koch corrigia os defei-
tos. Mas tudo acabou logo, porque
o público realmente não saia do
palanque.

Koch e Ulrich
Torben Ulrich ficou impressio-

nado com o público, dizendo que
ele reagiu muito melhor do que era
esperado e que foi bom, porque
pessoas que nunca haviam tida
contato com tênis puderam ver
uma exibição que acabou saindo
melhor do que o esperado.

Ulrich só reclamou muito do ca-
lor, mas disse que já esperava por
isso.

Foi uma pena que nós não pu-déssemos chegar de helicóptero, o
que seria mesmo uma festa. Mas
acharam que não haveria possibili-dade de pousar, porque ia espalhar
muita areia.

Koch, também muito suado de-
pois das èxibições, concordou com
Ulrich, dizendo que tudo saiu bem e
que a festa foi ótima.

—Todos estavam animados e se
comportaram melhor do que eu es-
perava.

Ele achou que tudo foi muito
bom e que, se isso se repetir, have-
rá, em pouco tempo, muito mais
gente interessada em tênis.

Roberto Marcher disse que, co-
mo a exibição foi feita com os tênis-
tas utilizando somente golpes de
efeito, sem força, espera que os jo-
gadores de fiescobol sigam o
exemplo.

na 
praia 

de Ipanema

Novo lomwJUPI

Borg jogou bem e conquistou o bicampeonato

Borg conquista

fácil o Masters
Nova Iorque—O sueco Bjorn Borg conquistou ontem o

bicampeonato do Masters do Grand Prix, derrotando na
partida finâl o tcheco Ivan Lendl, com facilidade, por 6/4,
6/2 e 6/2, mostrando durante toda a partida muita superior-
dade.

O primeiro set começou equilibrado e Lendl teve
boa chance de vencer, quando estava 2/2, com Borg sacan-
do, 15/30 e ele fez uma dupla falta, mas depois se recuperou
e venceu sem problemas. O primeiro set demorou 56
minutos, o segundo 31 e o terceiro 37 minutos. Borg passa a
ser o segundo jogador a conseguir o bicampeonato nesta
competição. O primeiro foi Illie Nastase, em 1971 e 1972,
completando o tri em 1973.

Com esse título, Borg conquistou 100 mil dólares (cerca
de Cr$ 7 milhões), completando o ano com 723 mil dólares
(cerca de Cr$ 50 milhões 600 mil). Mesmo assim, ele não foi o
que mais ganhou esse ano, ficando atrás de John McEnroe,
que conquistou 1 milhão de dólares (cerca de Cr$ 70
milhões).

Para ser campeão do Masters, Borg teve que vencer
José Luis Clerc (Argentina), por 6/3 e 6/4; John McEnroe
(EUA), 6/4,6/7 e 7/6 e Jimmy Connors (EUA) por 6/4,6/7 e 6/3,
perdendo um jogo, para Gene Mayer, na fase eliminatória— quando já estava classificado — por 6/0 e 6/3. '

Os campeões —^

Antes do jogo, o samba

1970-
1971 -
1972-
1973-
1974-
1975-
1976-
1977-
1978-
1979-
1980-

-Stan Smith
-Illie Nastase
-Illie Nastase
-Illie Nastase
-Guillermo Vilas
-Illie Nastase
-ManuelOrantes
-Jimmy Connors
-John McEnroe
-Bjorn Borg
-Bjorn Borg

(EUA)
(Romênia)
(Romênia)
(Romênia)

(Argentina)
(Romênia)
(Espanha)

(EUA)
(EUA)

(Suécia)
(Suécia)

, Guarujá começa
o Internacional
S&o Paulo — Começa hoje a

Hollywood Classic Internado-
nal, no Hotel Casa Grande, no
Guarujã, contando pontos pa-ra o ranking da ATP (Associa-
ção de Tenistas Profissionais),
e distribuindo 75 mil dólares
em prêmios (cerca de Cr$ 5
milhões 250 mil). -

Hoje serão disputadas 10
partidas de simples, tendo co-
mo destaque as participaçõesdos brasileiros Tomas Koch,
contra o argentino Ricardo
Cano, e Carlos Klrmayr, queenfrenta o francês Christopher
Freyss. Outra partida técnica-
mente boa é entre o norte-
americano Hank Pfister e o
paraguaio Victor Pecci, apesar
deste último ter caido muito
no ranking mundial estando
na 30a colocação.
DIBBS AMANHÃ

O primeiro pré-classtflcado
do torneio, o norte-americano
Eddie Dlbbs, só estréia ama-
nhâ, contra o uruguaio José-
Luís Damianl, sendo a maior
atração da primeira rodada.
Dlbbs, durante muito tempo,
esteve entre os 10 melhores do
mundo, mas agora ocupa a 12a
colocação. Também marcada
para amanhã a estréia de ou-
tra estrela do torneio, o rome-
no Illie Nastase.

Osjogosdehojesão: Rodger
Guedes (Brasil) x Guillermo
Aubone (Argentina), Jairo Ve-
lasco (Colômbia) x Harold
Theiessen (RFA), Stefan Si-
monssen (Suécia) x Diego Pe-
rez (Uruguai), Howard Schoen-
fleld (EUA) x Angel Glmenez
(Espanha), Carlos Klrmayr
(Brasil) x Christopher Freyss
(França), Paul Kronk (Austrá-
lia) x Gabriel Urpl (Espanha),
Tomas Koch (Brasil) x Ricar-
do Cano (Argentina), Mario
Martinez (Bolívia) x KjeU
Johansson (Suécia), Hank
Pflster (EUA) x Victor Pecci
(Paraguai), e David Carter
(Austrália) x Marcos Hocevar
(Brasil).

Ontem terminou o quali-
fying, que classificou quatrotenistas para a chave princi-
pai. Os resultados foram: Ha-
rold Theirsen (RFA) 6/0, 1/6 e• 6/1 Nelson Aeryz (Brasil), Die-
go Perez (Uruguai) 6/1 e 6/2
Paul Torre (França), Pablo Ar-
raya (Peru) 7/5 e 6/2 Fernando
Maynetto (Peru) e Steve Mels-
ter (EUA) 6/0 e 6/2 Gregorie
Rafaitin (França).

PRIMEIRA VERSÀO
A primeira versão do Holly-

wood Classic Internacional, no
Guarujá,,foi no ano passado. O
torneio, com jogadores convi-
dados, sem contar pontos paraa ATP, acabou revelando Mar-
cos Hocevar, que chegou às
semifinais, em sua primeiraboa atuação no ano de 1980.

O campeão foi o francês Pa-
trick Pccisy, que derrotou na
partida final o italiano Gianni
Ocleppo. O torneio deste ano
deveria contar pontos para o
Grand Prix, mas, na última
hora, a FILT (Federação Inter-
nacional de Tênis), que regula-
menta o Grand Prix, resolveu
não dar a concessão, mas, pelomenos,, prometeu que só no
próximo ano o Aberto do

. Guarujã jã será doGrand Prix..

Adalberto e

Rommy 
ganham

taça de 
golfe

Rommy Carvalho e Adalberto Costa conquista-
ram ontem a Taça Kaic de Golfe, superando Pedro
Cláudio Noel Ribeiro e Carlos Eduardo Ribeiro no
desempate pelá última rodada, já que as duas
duplas somaifcm 286 net nos 36 buracos jogados no
fim de semana, no campo do Petròpolis Country
Club, em Nogueira. Pedro e Carlos, lideres da pri-meirà volta, registraram cartões de 140 e 146 nos
dois dias de disputa, enquanto Rommy e Adalberto
marcaram 141 e 145 net.

A terceira posição do torneio coube a Jimmy
Shepard e Hélio de Andrade, com 289 net (142-147);
a quarta, a Mário Nogueira e Erick Anderson, com
290 (152-138); á" quinta, a Páulo Vasconcelos e Nilo
Gomes de Lemos, com 296 (149-147). O calendário
da temporada de verão de golfe do Petròpolis pros-segue amanhã, com a disputa da Taça São Sebas-
tião, em 18 buracos, match-play contra o campo,
com os inscritos reunidos em uma só categoria: 0 a28 de handicap.

Taça Capitão

Com um cartão de 70 net, João Madeira de
Freitas (handicap 15) foi o vencedor da categoria
principal da Taça do Capitão, disputada ontem, no
campo do Teresópolis Golf Club, bastante prejudi-cada pelo calor: fazia 30 graus à sombra e houve 25
desistências. Laurie Handerson ficou com a segun-'
da colocação, com 79 net, depois de superar Richard
Carlidge no desempate pelas buracos finais.

Entre os golflstas de handicap 19 a 36, o melhor
escore foi o de Leon Herzog — 73 net. Em segundo
lugar, ficou Ivano Veloso Júnior, com 80; em tercei-
ro, Masakazu Kubo, com 81 net. No próximo fim de
semana, estão progamadas duas competições no
Teresópolis: sábado, haverá a Taça Presidente Vi-
cente Galiez, em 18 buracos, par point; domingo, a
Taça Leon Herzog, em 18 buracos, contra o par da
cancha — valendo em ambas apenas 3/4 do handi-
cap dos jogadores.

Flu defende

invencibilidade

no basquete

A equipe do Fluminense defende, hoje à
noite, contra o Mackenzie, sua invencibilida-
de e a liderança que ocupa, junto com o
Vasco, na segunda fase do Campeonato Es-
tadual de Basquete. A partida, transmitida
direta pela TVE-Canal 2, é a principal atra-
ção da sétima rodada do torneio, que será
disputada a partir das 19h30m, no ginásio do
Maracanãzinho, com preliminar entre Fia-
mengo e Tyuca, ambos sem chances de
classificarem-se para a final, contra o Vasco,
vencedor da primeira fase.

O Fluminense conta em seu time com
Zezé, Peixotinho, Mané, Sartoni e Afonso,
que, durante esta etapa, já derrotaram a
equipe do Flamengo (75"73), a do Jequiá
(86/65) e a do Tijuca (71/60). O Mackenzie é
formado por Claudinho, Prata, Paulo Vidal,
Sérgio Macarrão e Fernando Lopes, quecontam com vitórias sobre o Jequiá (80/77) e
Tijuca (75/70), uma derrota para o Vasco
(56/86) e, se perderem hoje, não terão mais
chances de disputar o título da etapa.
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Clemanceau mostra

melhoras e vence

fácil na milha
Clemanqpau, por Zuido e Naudina, de criação do

Haras Pelajo e propriedade de Sérgio U. L. Machado
de Oliveira, venceu a quarta carreira da programação
e ontem à tarde no Hipòdromo da Gáveia, em 1 mil
600 metros, pista de areia, com o tempo de lm42s2/5.
Ezequias Barbosa de Queirós foi o piloto do castanho,
que tem treinamento entregue a Jorge Urubatã Frei-
re. Completaram o marcador SaVel, Beau Ardan,
Carpaccio e Cordes.

Lugáreno, conduzido jitír Jorge Ricardo, acabou
como ganhador do sexto páreo, com firmeza, resistln-
do ao ataque final de Beaulieu, em grande direção do
chileno Gabriel Meneses. Lugareno, que mostrou
muitas melhoras depois de sua última atuação, mar-
cou^ó tempo de lm20s4/5. Completaram o marcador
Bernachi, Tio Mário e Itaperuçu.

Resultados

1° PÁREO — 1400 tnrtro» — Pitto — AU — Prtmlo Cr» 96.000.00
1° Abqlone.G. Alves...... .....' 56 10,20 12 14,90
2o Lagoa do Aboetó, A. Ferreira ...« 57 15,30 13 4,20
3° UITlrdode. I. Brosiliense  56 9.80 14 , 3,10
4° BiaPossion.L.D. Guedes JR 56 3,20 23 11,20
5o Biofette.J. Escobor 56 3,40 24 8,50
6° Difficully, C. Volgas 57 1.50 33 16,00

Dif. 1 /2-corpo e 112 corpo — Tempo -r- 1 *43"3 — Venc. (6) Cr$ 10,20 — Dup. (34) Cr$
| ,90 Placè (6) Cri 7,10 e (4) Oi 6,60 —Mo». Póieo Cr$ 731.550,00 — ABAI.ONE ••

F.C. 4 anos —RS —Minuite Diana Linda — Criador — Haras Capela de SantanaPropr. Stud Mercury — Treinador — J.P. Oliveira
2? PÁREO — 1000 m«tro« — Pltla — AU — Pr*mk> CrS 72.000,00

• 1° Fe>rier,J.M. Andrade 54 6,60 11, 15,20
2o Krinado, E.R. Ferreiro........,.....'. .* 55 2,90 12 3,30
3o Estintor.J. Ricardo '. 56 4,40 13 3,304o Social, F. Pereiro F° i.........: 58 3,70 14 12.60
5o Rucay, I. Brasiliense 55 9,30 22 12,406o So|ter,J. Pinto..... 55 6,80 23 3,307o NalequinoH. Vasconcelos 58 4,40 24 8,90
8° DeepRiver.R.Silvo 54 27,40 33 7,50

N/CM. MISTER DAKAREREFUGIUM. DUPLA EXATA (04— 05)Cr$17„40— Dif 1 1/2
corpo e 3 corpo s — Tempo — 1 '02" — Venc. (4) Cr$ 6,60 — Dup. (23) Cr$ 3,30 —
Placè (4) Cr$ 2.40 e (5) Cri 1,80 — Mov. Páreo Cri 1.239.750,00 — FERRIER M.C, 7
anos — RS — Golf e Promotora — Criador — Haras Ereporá — Propr. Luciana Maria
Travi — Tr. F.P. Lavor.

3» PÁREO — 1000 metro* — Piito — AU — Prêmio Cri 83.000,00
1° Adelfo.G. Meneses 56 1,50 12 1,902o Cindêrelo.J.Pinto..... .y. 55 3,30 14 3,703o Graecus.G. F. Almeida 55 9,60 22 3,504° Árrabalero.R.Silva 57 1,50 24 2,60Boots.E. B.Queiroz 58 2,20 44 21,70

Dif. cabeça e 1 1/2 corpo — Tempo 1 '01 "3 — Venc. (2)Cr$ 1,50 — Dup, (24)Cr$2,60Plac6(2)Cr$ 1,10è(5)Cr$ 1,20 — Mov. PóreoCrS 884.950,00 —ADELFO —M.C.
5 anos — SP — Kubloi Khan e Urco — Criador e Propr. — Haras Sôo José ExpedictusTr* F. Saraiva. N/C QUALITY PLACE.

4° PÁREO — 1600 mefrot — Pitto — AU — Prtmio Cr* 118.000.00
1° Clemenceau.E. B. Queiroz ......\ 56 4,60 11 54,402o Sovei,G. Meneses .. 56 8,40 12 4,60' 3o Beau Ardan, E. Marinho 56 3,10 13 3,904o Carpaccio, J. Escobar 56 2,60 14 4,30
5° Coròes.G.F. Almeida 56 3,70 22 21,006° BobyJó.J. Ricardo .. 56 5,00 23 4,707o Comeramon.L.D.Guedes .'. 56 2,60 24 5,70

Dif vários corpos e 3/4 de corpo — Tempo — 1'42"2 — Venc. (3) Cr$ 4,60 — Dup.
(22) Cri 21,00 — Placé (3) Cri 2,60 e (2) Cri 6,90 Mov. do Péreo Cri 1.346.000,00CLEMENCEAU — M.C. 3 anos RS — Zuido e Naudina — Criador — Haros PelajoPropr. — Sérgio U.L. Machado de Oliveira — Treinador — J.U. Freire.

5° PAREÔ — 1000 metro* — Pitto — AU — Prtmio Cri 96.000,00.
1° Aritamirim, J. F. Froga  57 3,70 11 3,902o Korabo,L.Carlos  56 21,60 12 1,503o Recorda Sempre, E.R. Ferreiro  56 1,80 13 4,904o Dalério.J. Ricardo  57 2,00 14 17,805o Borgnesse.F. Araújo  57 31,40 22 17,706o Beltdise.E. Freire  57 18,80 23 6,90

( + ) Apanágio,J.C.Castilho  57 12,30 24 14,70
(+•) Caiu no percurso.N/ C.iAbática.Dif. Vários corpos e cabeça — Tempo 1'03"2 — Venc. (2) Cr$ 3,70 — Dup. (13) Cr$4,90 — Plocé (2) Cr$ 2,90 e (6) Cr$ 6,30 — Mov. do Páreo CrS 1.507.150,00 —
Aritamirim — F. A. 4 anos — SP — Leigo e Valvulo — Criador — Harps Vassourai —
Propr.*'Múcio Guerra.dfl^Cunha — Treinador — P^M. Piotto.

6° PÁREO — 1300 metros — Piito — AU — Pi4mio Cri 96.000,00
1° Lugréno,J.Ricardo  5- 3,90 11 32,402o Beaulieu,G.Menezes  55 2,90 12 4,803o Bernachi,J. Escobar  57 7,00 13 4,304o TioMário.E.R. Ferreiro 57 5,50 14 5,305° Itaperuçu, G. A. Feijó  55 32,90 22 57,106° Ibiune, L. Maio  57 20,90 23 4,007o Aroch.G. Alves ;;;?  57 3,10 24 4,20
8° Royol City, P. Vignolos  56 22,40 33 12,909° Alinhado,A. Oliveiro  55 15,30 34 5,0010° Qqliot.M. Andrade  56 14,00 44 14,50

Dupla Exata (05 — 03) Cr$ 13,80.
Dif. 1 fcorpoé vários corpos — Tempo— 1'20"4 — Venc. (5)Cr$ 3,90 — Dup. (23)Cr$4,00 _-r- Placè (5) Cr$ 2,10 e (3) Cr$ 1,60 — Mov. do Páreo CrS 1.597.600,00 —
Lugareno — M. C. 4 anos — RJ — Estentor e Meny — Criador — Horas Rio dos Frades— Própr. Roberto Machado — Treinador— F. Abreu.

7° Páreo — 1600 metrot — Piita — AU — Pr*mio-Cr$ 83.000,00
1° Afistarco.J. Ricardo......
2o QuietRun, A.Oliveira ..

JORNAL DO BRASIL ? segunda-feira, 19/1/81 ? 1° Caderno
José Camilo da Silva

4o S*rRichard,J.Fraga5o BobiblockG. F. Almeido

58 1,40 12 1,9058 5,70 13 2,6058 18,10 14 3,5058 4,20 22 99,0057 4,10 23 9,6058 20,70 24 11,8058 22,30 33 79,507° Sei da Noite, E. Freire

Dif. f 1/2 corpo e 2 corpos — Temp — 1 '41 "2 — Venc. (1) Cr$ 1,20 — Dup. (14) Cr$
3.50— Plocé (I) Cri 1,20 e (6) Cri 2.20 — Mov. do Pòreo Cri 1.468.450.00 —
ARISJARCO — M.C. 5 anos — SP — Conterbury e Galopade — Criador — Horas São
José e Expedicts — Propr. Stud Santa Izabel — Treinador — A. Ricardo.

' 8° PÁREO — 1600 metrot — Piito — AU — Prtmio CrS 83.000.00
10*Viejo Tango, J. Ferreira 51 2,30 12 2,20
2o-QuadriIIíon, A. Oliveira 57 1,70 13 1,803o JockBoy,G.Meneses  58 5,50 22 19,104o ElCaramelo, P-Vignolas ...„ 54 5,90 23 3,50
5° "Ciril.G. Alvei 54 6,30 33 5,30

N/CM: CROIX DU SUD, DOCTOR SHOW e ESCUDO REAL.—(+) NAO LARGOU. Dit.váriês corpos e mínimo — Tempo — 1 *41 "4 — Venc. (6) Cr$ 2,3 Dup. (13)Cr$ 1,80 —
Placé (6) CrS 1,20 • (1)CrS 1.20 1.291.100,00 — VIEJO TANGO — M.C 5 onos — RS— Buru e Oktberfest — Criador — Haros Azul Vermelho — Propr. — MariaAuxpiodoro Bostos Gomes — Treinadpr — J.l. Pedrosa.

-.9» PÁREO — 1300 metrot — Pitto — AU — Prtmio CrS 118.000.00
1° *Fontingo,J. Escobar 56 8,00 11 5,102° HovelyGirl, J.Malto 55 3.10 12 4.00'3o jCoro Bionca.G. Alves 55 5,90 13 2,104° «Escalada Skiddy, J.Ricardo 55 15,30 14 3,805° -MiisGracioso, G. F. Almeido 55 6.80 22 77,90
6o jBrunildo, J. R Oliveiro 56 22,40 23 11,707° •LaMorquise.E. Ferreiro "... 55 1,90 24 13.90
8° ,lnter Pores, J.Mendes 51 10,10 33 30.00

Dif. ,1 corpo e vários corpos — Tempo — 1 '22" — Venc. (3) CrS 8,00 Dup. (23) CrS11.70 — Plocé (3) CrS 3.50 e (5) CrS 2,50 — Mov. do Páreo CrS 1.605.350,00 —
FANTINGA — F. C. 3 onos — RS Fanfar e Estotinga — Criador — Horas do Arado —
Propr. —Coudeloroa J.L.B. — Treinador — E. P. Coutinho.

;10° PÁREO — 1100 metrot — Pitto — NU — Pr«mio CrS 96.000,00
1° GoodLeader, A.Oliveira  56 3,50 11 14,90
2o DogMod.C. Volgos 56 3.00 12 3.50
3o Flonabre.G Alves  56 5,50 13 4.20
4o Bicolor.J Ricardo '.  57 4.90 14 7.60
5o Kimko.J-Moita  56 5.50 22 7,d0
6o SweetVikmg. F. Pereiro  56 18.80 23 4.20
7o Bizarro. G Meneses  56 5.80' 24 6.60
8o Fiorucci.J Esteves  57 7.80 33 9.70
9o Roodside.E R Ferreiro  56 9.70 34 7.70

10° MosterTung.F. Arauio  54 62.80 44 41,10
11o Pespistor.k.Siivo  53 25.30
N/C. SELVAGEM. DUPLA EXATA (04-02) Cri 21.60 —Dit. vários corpos e 3 corpos —
Tempo — rOB '3 — Venc. (4) Cri 3,50 — Dup. (12) Cri 3.50 — Plocé (4) Cri 1.60 e
(2) Cri 2.20 — Mov. do Páreo Cri 1.767.200.00 — GOOD L£ADER — M T. 4 onos —
RS — Good Time e Mystic — Criodor — Haras Henrique Waihrich — Propr — Paulo
Rosa Waihrich — Treinodor — A. Moroles.

MOV. 0< APOSTAS: Cri 1S.785.365,00 — PORTÕES; CrS 30.160,00
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Canter

Clemanceau, com Ezequias Barbosa Queirós, obteve uma vitoria fácil, em 1 mil 600 metros, mostrando muitas melhoras

Montarias 
para

as corridas de

terça è 
quinta

TERÇA-FEIRA

1° PAREÔ —òt 14h00m —1.600 metro»
CrS 118.000,00 Kr.1—1 Arcobuz. C. Morgodo 3 562—2 Bonono, F. Pereiro 4 553—3 Lucrativo, J. M. Silva 1 554—4 Virtuoso, G. F.Almeida 2 56Kid'sFriend,J.Ricardo 5 53

2° PÁREO — ás 14h30m — 1.600 metrot
CrS 96.000,00—(DUPLA-EXATA) Kg.1—1 Ujo.R. Freire 7 55Upwell.J. M.Silvo 5 572—3 Soure, P. Vignolas  10 56Voglin.E. R. Ferreira 8 563—5 HighTribute, G. Meneses .... 1 56" Imbuial, A. Oliveira 9 57Fermino,R.Carmo................ 3 554—7 Kozak.W. Costa 4 56Capurro, Juarez Garcia :. 2 57Menilmontant, G.F.Almeida 6 56
3° PÁREO— Àt 15h.00m —1.600 melrot—CrS 83.000,00 K9.I —I Boc,J. Malta 6 572—2 LimáoGalego.J. Ricardo 5 57Arturito.E. Freire 7 583—4 Telon.G. F.Almeida 2 57Gay Driver, S.P. Dias 3 554—6 Airway.C. Morgodo..., 1 57Rei Bárbaro,G.Meneses 4 57

4° PÁREO—Àt 15h30m — 1.500 metrot— CrS 83.000,00 — (Início Concurso 7Pontes)— Kg1—l Olden Times, J.M. Silva 4 58" Blu.G. Meneses 2 552—2 Mister Yata.E. Ferreira 3 573—3 Tessino/J. Pinto 1 564—4 Drenaco, F. Araújo 5 565 Varlandi,J.Ferreira............. 6 57

S° PAREÔ—Ai 16h.00m —1.300 metrot—CrS 83.000,00— —Kg.1—1 JuandeGaray, J.M.Silvo... 5 582—2 Indalécio, A. Ferreira 3 583 SnowSlide.J.Esteves  4 583—4 Helenio, F. Pereira 7 58'5 Ajurú.W. Costa 1 584—6 JeanJaurós, J. Ferreiro 6 587 Mildoeste.R. Marques 2 58
6° PÁREO—Àt 16h30m —1.600 metrot
CrS 72.000,00 —(DUPIA-EXATA) Kg.
I—1 Rodi.G. F.Almeida  9 57

2 Frálimo. F. Lemos  10 54

2—3 Vergobret,J.Ricardo....-. 574 Sator.F. Pereiro 553—3 Decreto-lei,J.M.Silvo 56Zucaryl, R. Marques 1. 56Skopelos,J.Queiroz 564—8 PetitParisien,R. Freire 58Vallon.D. F. Graça 5710 Vogler.C. Xavier 55

7° PÁRtO —Àt. 17h00m —1.000 metro»—CrS96.000,00 Kg.
1—1 LayucoJ. Freire 562 Xandoquinha, J.Queiroz.... 562—3 Grea^Chanson, J. Ricardo .... 564 Eau D'Argent, L. Maio 573—5 La Brova, F. Pereira 576 Datalita.M. Andrade 564—7 Encarnada, R. Freire 57DinhoSÓ, R. Silva.. 56

8° Pòreo —òt 17h30m — 1.000 metro»CrS 118.000,00— Kg.1—1 Cranaos, G. Meneses 562 SweetKing, F. Pereira 562—3 Icarello, A.P. Souza 564 Salvador, A. Oliveira 563—5 Látex,J. Estev.es 566 LordBlack,E.R.Ferreiro........ 564—7 Chorro.G.F.Almeida 53" Opencost, W. Costa 56

9° PÁREO —At 18h00 — 1.000 imtrotCr$ 83.000,00— Kg.1—1 Bornil.J. M. Silva 572 Tifrâo.L. Moia 572—3 Querir, M. Peres 57Caldaly.T. B. Pereiro 583—5 Don Basco, P. Vignolos 586 KedyKelye,J.M.Andrade... 574—7 Forty, D. Neto 57GreatBliss,G. F. Almeido.... 57" Épiro.E.R. Ferreira 57

10» PÁREO— òt 18h30m—1.000 nwtro»CrS 118.000,00—(OUPU-tXATA)— Kg.1—1 Gaynita.F. Pereiro 10 562 Onena,R. Marques 562—3 Eapa.G.F.Almeida 564 Gelu,J.Ricardo 563—5 Emboladoro, A. Oliveira 56MissTambourine,J4Malta .. 51SnowRay,J.M.Silva 564—8 Chimere.G. Meneses 56Cancha Reto, S. Silvo 5610 Benina.F. Lemos 56

QUINTA-FEIRA

1° PAREÔ — àt 20 horot —1.000 metrot
OS83.000.00 Kg.1—1 Edinéia, F. Pereira F° 58
2—2 Fablier, A. Ferreiro 58Catedral, J. Ricardo * 6 58
3—4 Epifora.G. F. Almeida 58

Borogodá.G. Meneses 58
4—6 NaughtyGirl, A. Ramos 58

Debelado, L. Maio 3 58

2° PÁREO —òt 20h30m —1.300 metro»
CrS 72.000,00—(Ia DUPLA EXATA) Kg.1—1 Picton, A. Souza  58'

2 Mexican Boy, F. Silva  57
2—3 Valciston, G. Meneses  57

Muscodet, R. Carmo  58
3—5 VeryGood.J. F. Froga  58

Elonge.J. B. Fonseca  56
CzarRurik,J. L. Marins'..  10 554—7 Dilon. L. Moia  58
Kamo.J. Ricardo  7 58
Badalo, F. Aroujo  57

3° PÁREO—Àt 21 horot —1.000 metrot
CrS 118.000.00 —(INICIO CONCURSO 7- PONTOS) Kg1—1 Jocaster, T. B. Pereiro  5 56

2 Etilone.J. Ricardo /4 56
2—3 La Auroro. E. Ferreiro  2 '56

4 Orthographe,J.M.Silva  7 56
3—5 VeryOrbit, R. Marques......... 8 56

Yasmine.G. F. Almeida  3 56
4—7 Bibana.E Freire..........  1 56".Banto.J.Pinto  6 . 56

4° PÁREO —À» 21h30m —1.000 nwtro»
C* 96.000,00 Kg.
1—1 Brentano, A. Souza 54" Gabbler.J. Ferreira 57
2—2 TodavioNo,J.Pinto..... 55" PrinceTigre,L.D.Guedes 57
3—3 Rivadávio, A. Oliveira 554 Nobelo, Jz. Garcia 554—5 Cabanel.C. Xavier 57Brulot, F. Pereiro F° 55Lugareno, J-Ricardo 57
S" PÁREO —òt 22 hora. —1.300 metrot
CrS 118.000,00— (2° DUPLA-EXATA) Kg.1—1 Crockshot, J. M. Silvo  4 56

2 Nightman, F. Pereira F°  6 56
2—3 Tádellos.J. Malta  8 564 Eteno. J Esteves r. 2 56

TURISMO

QUARTA-FEIRA
CADERNO B '
JORNAL DO BRASIL

3—5 Exemple,J.Ricardo  56Tujubá.G. F. Almeido  56Cobiçoso, M. Vaz  534—8 Âstomo,E.R.Ferreira  56BronchoBilly.J. Pinto...  5610 Hurdler.G.Meneses  10 56
6° PÁREO — òt 22h25m — 1.000 metro»CrS 83.000,00 Kg.1—1 Emission, P. Vignolos  572 Tailina.G.F. Almeido  552—3 MissYata.E.Freire  554 FindeBal.J. Pinto  583—5 FirstCast, J.M. Silvo  556 Talando, A. Oliveira  554—7 Elian.J. Ricardo !. 56Jalvino, F. Pereira F°  55
7° PÁREO — òt 22h50m —1.000 metrotCrS 83.000,00 Kg.1—1 Compromisso, M. Andrade 552 Fornbino, R. Marques  542—3 Kelso.Jz.Garcia..  564 ShowRublo, F. Silva  553—5 DonManolo, C. Valgas ._... 566 Bernardo,C. Morgodo...  574—7 Harvey.J. Malta  58Moresco, A. Ferreira  57BasFond.F. Pereira F°  55
8° PÁREO — Àt 23M5m —1.300 metro»—CrS 83.000,00 Kg.1—1 Resquier, F. Pereira F°  572 Hirtol.L. Maio.....  582—3 FangvG. Alvaes  574 GreatBliss,G. F. Almeido.... 583—5 Lord Bruno. R. Marques  58Gary Driver, S. P. Dias  554—7 Cartoc,J.M.Silvo  588 TJndaro.A. Ramos.......r........ 57êpiro, F. Silvo  57
9° PÁREO — Àt 23M0m —.1.300 me-trot CrS 96.000,00—(3o Dupla-Exata) kg.1 — 1 Zinder.F. PereiroF°.....  572 GronRio.J.M.Silva...:...'. '4 572—3 HoppyClown, A.Oliveira .... 10 57Abrojo, L. D. Guedes  11 57Don Mothios, J. Ricardo.  573—6 Collejón, E. R. Ferreira  57Nuno.F. Aroujo  57Com. do Meio, J. 8. Fonseca 574—9 Escarmoucher. J. Ferreiro  5710 Noniful, A. Ferreiro  5711 Esbro.M. Voz  57

O aprendiz J. C. Casti-
lho caii; da Apanágia na
quinta carreira de ontem à
tarde. Ele nada sofreu, mas
a ambulância saiu em dis-
parada da pista, fazendo
prever algo demais sério, o
que causou algum tumulto
no posto médico do Jóquei
Clube Brasileiro. No final,
não houve nem necessida-
de de transferi-lo para a
Clinica São Marcelo, onde,
normalmente, os proflssio-
nais de turfe são aten-
didos.

A luta pela eolocaçfio
principal da estatística de
jóquei no Hipòdromo da
Gávea já começa a desper-
tar interesse nessas pri-
meiras reuniões do ano.
Jorge Ricardo, que come-
çou com vantagem, por-
que Juvenal Machado da
Silva estava de férias, on-
tem livrou um pouco mais
de diferença, ao vencer
duas carreiras, contra ne-
ntauma de seu maior ad-
versário. Ricardo venceu
através de Lugarefio e
Aristarco, enquanto Juve-
nal dirigia Bambur em Ci-
dade Jardim, fracassando
completamente.

Mas a melhor direção
da corrida de ontem aca-
bou não se transformando
em vitória. Gabriel Mene-
ses, em fase das mais inspi-
radas, dirigiu Beaulieu na
sexta carreira de modo pri-
moroso. Depois de ficar na
cerca esperando uma pas-
sagèm, conseguiu forçá-la
entre Bernachi e Lugare-
no, só não ganhando a car-
reira porque o vencedor
realmente sobrava muito
na prova. Outra bela dire-
ção de Gabriel Meneses
ontem foi com Adelfo, ven-
cedor da terceira carreira,
em final sensacional con-
tra Cinderello, também
uma boa direção de Jorge
Pinto.

Em uma das melhores
carreiras de ontem, em Pa-
lermo, Argentina, saiu
vencedor Tropical Win-
ner, um filho de Tropical
Sun em Madesca, que re-
cebeu a direção de O. Te-
vez. O tempo da prova, no
quilômetro, em pista de
areia, foi de 59s, muito
bom, mesmo para a exce-
lente raia local. Outros ga-
nhadores na reunião fo-
ram Cimarrona, J. Saha-
gian (Mon Espoir em La
Pampa), Cairpina, H.
Constantino, (Gran Secre-
to em Nambita), Cupe
Chie, (H. Constantino),
(Double em Caceta).

Os proprietários do po-
tro Deyna, quarto coloca-
do na eliminatória deste
fim de semana, gostaram
muito de sua atuação, di-
zendo que ele foi prejudi-
cadíssimo durante o per-
curso e que chegaria tran-
qüilamente na segunda co-
locação. Eswaldo Éboli,
um dos titulares do Stud,
disse que espera a vitória
na próxima atuação, já
que ele não perdeu peso da
primeira corrida para esta,
tendo sido apresentado
com 450 quilos.

A corrida noturna de
hoje foi adiada para ama-
nhà, passando a ser diur-
na, por causa do feriado
que comemora o Aniver-
sário da Cidade do Rio de
Janeiro.

Ésculus, que correu o
terceiro páreo da corrida
de sábado, deixou a raia
visivelmente sentido, as-
sim como Apanágia, que
derrubou seu jóquei

í ontem.

Ventaneiro 
ganha 

GP

na areia em São Paulo
São Paulo — Filho de

Breeder's Dream e Ver
Veras, o tordilho paulis-
ta de 4 anos, Ventanei-
ro, conduzido por J. K.
Mendes, obteve uma
boa vitória, ontem à
tarde, em Cidade Jar-
dim, no Grande Prêmio
Piratininga, disputado
em raia de areia pesada,
na distância de 2 mil
metros e com prêmio de
Cr$ 500 mil ao proprie-
tário do vencedor. A
prova marcou a abertu-
ra da temporada clássi-
ca do turfe paulista.

Ventaneiro fez um
bom tempo para a dis-
tância, com 2m3s3. O
vencedor é uma criação
e propriedade do presi-
dente da Associação
Brasileira de Criadores
de Cavalos de Corrida,
Antônio Luiz Ferraz. É
treinado por Norival
Navarro.

Após uma boa larga-
da, Ventaneiro colocou-
se em quinto lugar, logo
passando por Mucho
Gusto. Na altura dos 1
mil metros, ultrapassou
Riadhis e Bambur, co-
loc ando-se em segundo
lugar, atrás de Clack-
son, que dominava a
carreira desde o início.
Na reta de chegada,
Ventaneiro dominou
Clackson, abrindo uma
vantagem de vários cor-
pos. Sua vitória foi mui-
to elogiada em Cidade
Jardim Em segundo lu-
gar ficou Artung, que
ultrapassou a Clackson
Ventaneiro, em nove
carreiras disputadas,
obteve seis vitorias, um
segundo lugar, um ter-
ceiro e uma descolocaj
ção. Conseguiu prêmiosno valor de Cr$ í milhão
127 mil.
RESULTADOS
Io páreo — 1.600 matros—A.
P. —-Cr* 178 mil
1° — Oaks Winner, A. Barroso
2"* — Dalisa, A. Masso
3° — Fina Pinta, J. Garcia
Tempo: 1'41"3s. Finais: 25"4 e
12"9. Vencedor: 3,90 — Dupla
(17) 30,60 — Plaíês (7) 3,50 (1)
6,20 — Proprietário e Criador:
Ag. Posl. Faz. Guaycara Ltda.

Treinador: E. Gosik. Filiação:
Xaveco e Packadr.
2°^JÒreo — 1.300 melrot —A.
P. —Cr$ 120 mil
1° — Lágrima Sentida, A.
Santos
2o — Uchita, A. Rosa
3° — Glena, L. Yanez
Tempo: 1 '21 "65. Finais: 25"9 e
13"5. Vencedor: 1,80 — Dupla'
(67) 2,30 — Placês (6) 1,20 (7)
1,60 — Proprietário: St. Bens e
Vplores. Treinador: S. Bernardo.
Filiação: Jocoso e Paineira. Cria-
dor: Haras América.
3o pòreo — 1.300 metrot — A.
P. — CrS 178 mil
1° — Timbra, W. Lopes
2o — Duduca, A. Vale
3o — Blanda, R. Penachio
Tempo: 1 '21 "3S. Finais: 26" e
13"3. Vencedor: 5,10 — Dupla
(48) 13,50 — Placês: (8) 3,30 (4)
2,70 — Proprietário: Stud Ri-
cauana. Treinador: F. Novelli.
Filiação: Uivaldo e ibra. Cria-
dor: José Homem de Mello.
4" páreo — 1.300 metros —
A.P. — Cr$ 150 mil
1° Flagrante, J. Machado
2o Clammy, A. Barroso
3° Amon, A. Proe/iça
Tempo: l'19"5s. Finais: 25"1 e
12"9. Vencedor: 2,00 — Dupla
(46), 2,20 — Placês: (6) 1,50 (4)1,40 — Proprietário: Ali Stud.
Treinador: C. Cabral. Filiação:
Magnasco II e Avisora. Criador:
Haras Larissa.
5° pòreo — 1.300 metros —
A.P. — Cr$ 178 mil
1° Debrise, J. S. Morais
2o Xereta, A. Vale
3o Lolik, A. Barroso
Tempo: 1 '21 "2s. Finais: 26"2 e
13"5. Vencedor: 2,60 — Dupla
(17) 42,10 — Placês: (1) 2,00 (7)
8,60 — Proprietário: Rubens Ar-
denghi. Treinador: P. Nickel. Fi-
liação: Fort Royal II e Criscida.
Cr. Haros Santa Amélia.
6o páreo — 1.300 metros —
A.P. — CrS 120 mil
Io Doreé Bonbon, A. Matios'2° La Vonte, J. Garcia
3° Pena Mínima, A. Bassan
Tempo: l'21"6s. Finais: 25"4 e
13" 1. Vencedor: 2,60 — Dupla
(35) 10,10 — Placês: (3) 1,80 (5)
2,80. Proprietário: Stud Bland
Ford. Treinador: L. Nickel. Filia-
ção: Kurrupako e Nini Bonbon.
Criador: Haras Ipiranga.
7° pòreo — 2.000 metrot —
A.P. —Variante —Cr$ 500 mil
—Grande Prêmio "Piratininga"
— (Gr. III)

Io — Ventaneiro, J. K. Mendes

2o — Artung, J. Machado
3° — Clackson, G. Assis
4o — Epopeo, L. Yanez
5° — Scanball, D. V. Lima
6o — Depiction, A. Bolino
7°— Riadhis, M. Santos
8o — Echegoyen, L. C. Silva
9° — Furtknox, R. Penachio

10° — Mucho Gusto, J. Fa-
gundes

11° — Laughing Boy, A. Borroso ,
12° — Eaton, M. J. Morais
13° — Bambur, J. M. Silva ,, ,
14° — Itacará, E. Le Mener Filho
Tempo: 2'04"9s. Finais: 25"7 e
13"1. Vencedor: CrS 3,00 — ^
Dupla (13) 3,90 — Placês {5) \
1,80 (1) 2,20 — Proprietário a , J
criador: Antonio Luiz Ferra. Trei-
nador: N. Navarro. Filiação:
Breeders Dream e Ver Veras.

8° Páreo —1300 metro*—A.P.
— CrS 178 mil
1° Zilka, A. Soares
2° Escalina, J: Garcia
3° Nascer do Dia, A. Matiai
Tempo: 1'21"4s. Finais: 25"6 e
13"2. Vencedor: 8,70 — Dupla
(27) 26,90 — Placês (7) 6,90 (2)
3,30 — Proprietário: HS. Ponta
Poran. Treinador: A. Cabreira.
Filiação: Caldarello e Zenaide.
Criador: Cia. Agro Past. Tibagi. ;
9° Páreo — 1.500 metrot — 7
A.P. — CrS 178 mil
1° Quenfoi, R. Penachio
2° Endwise, A. Bolino
3° Cachaceira, A. Matias
Tempo: l'33"8s. Finais: 25"2 » "
13"8. Vencedor: 7,30 — Dupla
(38) 20,00 — Placês: (11) 3,50 *
(3) 2,90 — Proprietário e Cria-
dor: Haras Tamandaré. Treina-
dor: E. Gosik. Filiação: Indail e
Touche II.

10° Páreo — 1.300 metrot —
A.P. —Cr$ 178 mil
1° Lady Zu, A. Proença
2° llunar Kidd, J. Garcia
3° Dançarola, S. lodice
Tempo: l'22"4s. Finais: 26"4 e
13"3. Vencedor: 12,70 — Dupla
(68) 46,00 — Placês (8) 5,60 (6)
7,40 — Proprietário: Haras Fe-
nicia. Treinador: G. Dallas. Fi-
liação: Nicho e Ninguém Rasga.
Criador: ST. Ouro Azul.
Movimento das Apostas: Cr$ 42
mil 683 mil 950 42 milhões.
Movimento dos Port: Cr$ 41 mil
220

Belting duplo exato: CrS 799
mil 912 líquidos, sem ga-nhador.

São Paulo/ltafot F«rtoto
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Ventaneiro, com J. K. Mendes, venceu com facilidade o clássico
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índigo

O índigo, de Ivan Botelho, que jáveleja para a Argentina, com a finalidade
de disputar a Regata Buenos Aires-Rio,é
o primeiro barco brasileiro patrocinadooficialmente, de ãcordo com a nova regu-
lamentação da IYRU. O contrato de pu-blicidade foi firmado com a US Top, fabri-
cante de roupas.

Vidol do Trindod*

é Io barco brasileiro 
patrocinado

Recife inaugura

pista 
onde havia

Os entendimentos entre Ivan e os diri-
gentes da US Top já se arrastavam há
algum tempo, em sigilo absoluto, mas na
sexta-feira o acordo foi finalmente con-
clufdo. Após a realização da Regata Bue-
nos Aires-Rio, serão definidas as bases do
patrocínio para o índigo representar o
Brasil na AdmiraTs Cup, no final de julho,
na Ilha de Wight, sul da Inglaterra.

Nesta primeira etapa do contrato, a
. US Top se responsabiliza pelas passagens
aéreas Rio-Buenos Aires, de toda a tripu-
lação — 12 iatistas — além de fornecer
tênis, botas, agasalhos, camisas, bolsas,
calças e Blazers jeans. Uma campanha
publicitária paralela em Buenos Aires e
na chegada no Rio completa o esquema
da US Top, em relação ao índigo.

A Associação Brasileira de Veleiros de
Oceano (ABVO) será notificada do con-
trato, conforme determina a nova rfegra
da IYRU, recentemente aprovada em
Londres.

-(.. . .
O barco já tinha o nome índigo ç a

pintura em degradé azul, intercalada por
fios dourados, como o das costuras das
calças Jeans, desde que foi construído hâ
menos de dois anos nos Estados Unidos. —m
Assim, o contrato agora assinado apenas flfjjfotriíTi * p \ficou apoiado por uma feliz coincidência,
pois Índigo e o nome de uma planta da
qual é retirada a tinta que dá a cor aos
jeans fabricados no mundo Inteiro.

¦'' •niniiiiniif^^ -i -/ 

\ , ' 7' Jig < V 
' ,

r;. nll^ III

estacionamento
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O índigo correu a última Admiral's
Cup, sendo, o único barco brasileiro quedisputou a trágica Fastnet Race de 1979,
completando o percurso sem nenhum
problema de casco, velas e equipá-
mentos.

Dotado com os mais modernos equl-
pamentos eletrônicos de navegação e uti-
lizando o que existe de melhor em velas e
acessórios, o índigo tem seu casco molda-
do no sistema sanduíche por um compos-
to de fibra de vidro, fibra de carbono e
balsa.

Apesar de ser um barco construído
especificamente para regatas, o índigo;
projetado pelo argentino German Frers, e
construído no estaleiro Klwi, na Flórida,
é multo confortável para a tripulação e
completamente diferente, em seu inte-
rior, das modernas máquinas de regatas,
nas quais os Iatistas velejam em condi-
ções precárias de conforto e segurança.

Inscrito na Classe I, o índigo deixou
anteontem o caís do Iate Clube do Rio de
Janeiro velejado por Ricardo e Maurício
Botelho, filhos de Ivan, e Carlos Temke e
Roque. Os quatro levarão o barco até
Florianópolis, quando Ivan Botelho, pw
prietário e comandante, integra-se a equi-
pe. A escala seguinte é Puntà Del Este,
terminando no rio da Prata, em frente ao
Iate Clube Argentino, patrocinador da.
Buenos Aires—Rio, juntamente com o
Iate Clube do Rio de Janeiro.

Roberto Pellicano, um dos mais expe-
rientes velejadores de oceano do Brasil,
com vitórias na Bermuda Race, Admi-
raTsCup e na própria Buenos Aires—Rio,
velejando no Saga e no Krshna, será o
imediato do índigo. Paulo Bracy, tam-
bém um vitorioso em regatas internado-
nais, é o responsável pela navegação. Os
demais'integrante da tripulação são: Fer-
nando Balleste, Marcos Penido, Carlos
Temke, Carlos Raposo, Luís Lebreiro, Ri-
cardo Botelho, Maurício Botelho e Ivan
Botelho. Todos com experiência interna-
cional.
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A definição antecipada da Taça Masson não impediu que a última etapa fosse 
"muito 

competitiva
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Recife — Cerca de 10 mil
pessoas assistiram duran-
te a manhã de ontem, no
estacionamento periférico
da ilha Joana Bezerra, ao
Io Circuito Cidade do Reci-
fe, promovido pela Prefei-
tura local e Federação Per-
nambucana de Automobi-
lismo e que contou com a
participação de 30 veículos
movidos a álcool, distri-
buídos em seis baterias.

Desde as primeiras ho-
ras da manhã, a movimen-
tação no estacionamento
Joana Bezerra, o maior do
Nordeste, com capacidade
para 1 mil 700 veículos,
atraiu a atenção de milha-
res de pessoas, desperta-
das pela possibilidade de
ver uma corrida de veícu-
los, prova que há 12 anos
não é disputada no Recife,
apesar dos aficcionados.

Devido à inexistência de
autódromo e o desejo da
FPA de promover a volta
do esporte agora movido a
álcool, surgiu a idéia de
aproveitar o estaciona-
mento da ilha Joana Be-
zerra, recentemente cons-
trúído e dotado dé pistas
de grande segurança.-O lo-
cal é o mesmo onde o Papa

Joáo Paulo II rezou missa
no Recife e pode, além de,,
estacionar sem problemas
1 mil 700 veículos, receber ,,,
milhares de pessoas. On- .
tem a idéia foi posta em
prática e deu certo.

A Prefeitura da Cidade
do Recife teve apenas que .
realizar algumas obras no* *
local, construindo mais
uma faixa e fechando um
circuito completo, trans-
formando as pistas do es-
tacionamento num auto-
dromo de quase quatro -
quilômetros de extensão: n

A estrutura do estacio-
namento ajudou ao públi-
co que assistiu á prova -
sem problemas de visibili-
dade e chegou a preferir os
viadutos que passam por
cima do local ás 2 mil ar-
quibancadas colocadas no
retão e cobradas a preço, ;de Cr$ 100 com direito a '
estacionamento.

No final, venceu o correr !
dor cearense F. Batista, pi-
lotando um Fiat, ficando
em segundq lugar Alexan- 

'
dre Soares, também com
um Fiat, com 25 pontos e,
em terceiro, Giricardo Car-
din, também Fiat, com 15
pontos.

Gastão é campeão invicto
Gastão Brun voltou a

mostrar excelente forma fi-
slca e técnica, ao superar o
campeão estadual e brasi-
leiro da Classe Laser, Pe-
dro Bulhões Carvalho da
Fonseca, o Chorão, na últi-
ma etapa da Taça Masson.
Gastão jâ tinha conquista-
do o titulo na véspera, por
antecipação, e ontem man- -
teve a invencibilidade.

Gastão, ex-campeáo
mundial da Classe Soling e
representante mundial de
Laser, José Paulo Barce-
los, que perdeu 21 pontos,
ficando em segundo lugar
geral. O vencedor termi-
nou invicto, com quatro vi-
tórias no mesmo número

de regatas, apesar de ser o
mais velho dos concorren-
tes. Gastão tem 36 anos,
enquanto' a grande maio-
ria de seus principais ad-
versários tem, em média 22
anos.

NILS CAMPEÃO

Nils Ostergren confir-
mou o titulo ganho no sá-
bado, voltando a vencer na
Classe Snipe, tendo como
proeiro, Lauro Henrique
Wollner. Ainda pela Taça
Masson, classe 470, Lúcia-
no Mello, também cam-
peão antecipado, correu a
regata sem adversários.

Pela Taça Hugo Berta,
reservada à Classe Star,
Francisco Caneppa, cam-
peão desde sábado, não foi
à raia, ficando a vitória
com a dupla Duarte Bello/
José Simas, enquanto peloTorneio de Verão da Cias-
se Pingüim, a vitória na
regata ficou com Luís
Evangelista. O título po-rém Já era de Márcio
Chebar.

Amanhã, às 10 horas,
próximo a praia de Ramos,
o Carioca Iate Clube pro-
move a sua 36* Regata de
Aniversário, aberta a to-
dos os clubes náuticos do
Rio.

ClaiM Laitr
4a Regata
Io Gastão Brun
2o Pedro Bulhões
3o Ronaldo Senft
4o Nelson Alencastro
5° José Paulo Barcelos
6o Marcos Temke
Classificação final
Io Gastão Brun, 0
2° José Paulo, 21
3° Fernando Bello, 21,7
4o André Costa, 27
5° Pedro Bulhões, 36,7
6o Carlos Wollner, 40
ClaiM Snipe
4a Regata
Io Nils Ostergren
2o José Waldir Lima
3o Felipe Wagner
Ckmificciçdo final

TAÇA MASSON
I8 Nils Ostergren, 0
2° José Waldir Lima, 9
3° Felipe Wagner, 19,4
Claiw 470
4° Reggta
1° Luciano Melo
Claurflcoção final
1° Luciano fAelo, 0
2° Alzir Faria Júnior, 12
TAÇA HUGO BERTA

Classe Star4° togulu
1° Duarte Bello/José Simaj
2° Carlos Florêncio/Eugênio Pe-
rei ra
3° Geraldo Mello/George Ma*
chado
4° Roberto Pamplona/Carlos
Eduardo Jardim
5o Antônio Vargas/Bob Fui ler

Raiultado final
Io-Francisco Caneppa, 0 pontos2o Carlos Florôncio, 9
3o Roberto Pamplona, 19,4
3o Geraldo Mello, 19,4
5o Duarte Bello, 28
6o Antônio Vargas, 30

TORNEIO DE
VERÃO

Classe Pingüim
4° Regata
1° Luís Evangelista
2° Márcio Chebar
3° Francisco Freire
Reiultado final
1° Márcio Chebar, 3
2° luls Evangelista, 5,73° Luís Marcelo Maia, 144° Francisco Freire, 19,4

Vôlei Juvenil

inicia treino

para o Mundial
A Seleção Brasileira Juvenil de Vòlèi — com

18 atletas pré-convocados — apresenta-se hoje,
na Escola de Educação Fisica do Exército, às 18horas, ao técnico Paulo Roberto de Freitas, o
Be beto, dando início ao treinamento que visa o
Campeonato Mundial, de 28 de agosto a 7 de
setembro, na Venezuela.

Os 18 convocados são Cláudio, Marcelo,
Paulo, Maurício, Roberto e Eric, do- Rio; Do-
mingos; Márcio, Nivaldo, Marco Antônio, Dê-
nis, José Maurício, Leonidlo e Xandô, de São
Paulo; Marcos Vinícius e Paulo Fernando, do
Rio Orande do Sul; Luls Cláudio, de Minas;
Antônio Eduardo, do Amazonas.

A equipe de vôlei formada pelo Grupo
Atlântica Boavlsta, que tem sete jogadores da
Seleção Juvenil—os cariocas Marcelo e Eric, os
paulistas Márcio, Nivaldo, Leonidlo e Xandô, e
o gaúcho Paulo Fernando — também se apre-
senta hoje ao técnico Bebeto, às 16 horas, na
quadra do Sindicato das Indústrias de Fumo
do Rio de Janeiro, próxima & sede da empresa,
no Rio Comprido, onde fàrâ seu treinamento.

Além dos sete juvenis da Seleção, o. time da
Atlântica conta com Bernard, Bernardinho,
Marcos e Kleibes, do Rio; Amauri, de São Paulo
e Renan, do Rio Orande do Sul.

Isabel e Badá — Integrantes das seleçõesbrasileiras feminina e masculina de vôlei quedisputaram os Jogos Olímpicos de Moscou —
formam uma das mais fortes duplas inscritasno Campeonato Noturno de Duplas Mistas, queterá inicio dia 26, na praia de Copacabana, emfrente ao cinema Rlan.

A competição contará com 16 duplas e sófalta serem definidas duas: a de Bernardinho,
que deverá jogar com Lúcia ou Roslta, e a dePina, que ainda não tem parceira escolhida.Entre os destaques, estão ainda Suíço e Valéria,Heloísa e André, Lino e Jacquellne, Aloisio ePatrícia.

Os resultados das três baterias foram:
Ia Bateria-Fiat (15 voltas)

1. F. Batista (CE) 11m51s 02d
2. Almlr Siqueira (PE) 19m51» 31d
3. Ricardo Cardin (PE) 20m35s 5d.

2° Batoria-Paitcrt (15 voltas)
Rogério Santos 18m06s 2d .
Iran Lemos (CE) 18m24s Od
Robson Santos (PE) 18m41s 6d

3° Batoria-Fiat (suspensa na 8° volta)
Ricardo Pinto 10m23s 8d
F. Batista 10m26s 6d
Gilvan Calado 10m36s 6d

Rio termina as obras
O autódromo de Jacarepa-

guA estará totalmente prontoaté o flm desta semana, a fim
de que na segunda-feira seja
vistoriado por dirigentes da
Federação Internacional e 11-
berado para a realização do
Orande Prêmio de Fórmula-1,
marcado para 29 de março.

Submetido a uma série dereformas, o autódromo, após
as obras, será um dos mais

seguros do mundo, dizem os
dirigentes da Confederação
Brasileira. Uma das novidades
é a Instalação de um hospital
de primeiros socorros, inclusl-
ve cirurgias menores, que terá
apoio de um hellporto instala-
do ao lado, com três helicôpte-
tos de plantão, um deles daForça Aérea, equipado pafaatendimento urgente e que le-va seis minutos até o Hospital
Miguel Couto, na Oâvea.

Gaiser lidera Vôo Livre
Paul Gaiser, da equipe Associações Comer-*

ciais da Varig, é o líder do 1° Campeonato Sul-
Brasileiro de Vôo Livre, que teve sua primeira
etapa disputada neste fim de semana, em Cameli-
nhos, próximo a Florianópolis, Santa Catarina.

A competição conta com 33 participantes, do
Rio Orande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São
Paulo e Rio, onde os destaques são Beto Dourado,
André Salsoldo, Carlinhos (Bee) e Curumin (Cen-
trai). A segunda e última etapa será nos dias 24 e
25, em Florianópolis.

/S

Loteria Esportiva
a?.-

; : ".yV'V-

Jogo 1 — São Paulo/SP x Mixto/MT
(45%) (30%) (25%)

Em São Paulo. O São Paulo, campeão paulista de
80, atuará desfalcado de cinco titulares, convocados
para a Seleção Brasileira. Sua equipe não se apresen-
tou bem no amistoso com o Flamengo, mas ainda
assim é a favorita contra o Mixto, de Cuiabá, quecostuma se tornar perigoso apenas quando atua em
seu campo. Entretanto, como o jogo será sábado, vale
proteger a coluna do meio.

Últimos resultados: do São Paulo — Ponte Preta,
0 a 1; Santos, 1 a 0; e Flamengo, 0 a 2; do Mixto —
Humaitâ, 0 a 0; União, 2 a 1; e União, 1 a 0.

Jogo 5 — Palmeirai/SP x Inter—SM/RS
(45%) (30%) (25%)

Jogo. 9 — Bangu/RJ x Ponta Preta/SP
(33%) (34%) (33%)

Jogo 13 — Coríntiani/SP x Botafogo/iU
(40%) (30%) (30%)

(45%)
Jogo 2 — Fluminense/RJ x América/RN

(30%) (25%)
No Rio. A exemplo do São Paulo, o Fluminense

não contará com Edinho e Edevaldo, ambos na
Seleção Brasileira, e seu time também não começou a
temporada de forma positiva, perdendo para o Corín-.
tians, após empatar com a Portuguesa. O fato dè
jogar no Maracanã, entretanto, lhe dá o favoritismo,
diante do campeão do Rio Orande do Norte. Outro
jogo marcado para sábado, detalhe que não deve
passar despercebido pelo apostador.

Últimos resultados: do Fluminense — Vasco, 1 a
0; Portuguesa de Desportos, 1 a 1; e Corintians, 2 a 4;
do América — Baraúnas, 1 a 1; ABC, 1 a 1; e ABC, 0 a
0.

Jogo 3 — Grêmlo/RS x D*iportivo/ES
(50%) (25%) (25%)

Em Porto Alegre. Amplo favoritismo do Grêmio,
bicampeão gaúcho e que ainda leva a vantagem de
jogar no Estádib Olímpico. A Desportiva, campeã do
Espirito Santo, mereceria certo cuidado caso atuasse
em Vitória. Na hipótese contrária, até o empate será
zebra.

Últimos resultados: do Grêmio—Juventude, 1 a
0; Internacional, 0 a 0; e Flamengo, 0 a 0; da Desporti-
va—Colatina, 1 a 1; Rio Branco, 4 a 1; e Vitória, 1 a 0.

Jogo 4 — Cruzairo/MG x Sampaio Corraia/MA
(50%) (25%) (25%)r,

Em Belo Horizonte. O Cruzeiro não realizou cam-
panha compatível com suas tradições em 1980, embo-
ra terminasse vice-campeão. Agora, procura reabili-
tar-se ante sua torcida e melhor oportunidade não
poderia dispor do que esta, em que enfrenta o cam-
peão maranhense, no Mineirão. Até o empate deve
ser considerado zebra, como no jogo anterior.

Últimos resultados: do Cruzeiro — Uberaba, 0 a 0;
Democrata, 2 a 1, e Atlético, 0 a 2; do Sampaio
Correia — Moto Clube. 1 a 0; Maranhão, 1 a 0; e Moto
Clube, 1 a 1.

Em São Paulo. O Palmeiras é outro clube embusca de uma reabilitação completa, após a desastro-sa campanha regional de 1980, em que esteve à beirado rebaixamento. Começou de forma positiva a Taçade Prata» lidera seu grupo e tem tudo para assegurarmais dois pontos nesta partida, contra o modesto
Inter, da cidade gaúcha de Sarita Maria.

Últimos resultados: do Palmeiras—São José, 2 a0; América (SP), 2 a I; e São Paulo (RS), 3 a 1; do Inter—São Boija, 2 a 1; Ferroviária, 2 a 4; e Criciúma, 3 a 1.
Jogo 6 — Ferroviòrio/CE x Atlético/MG

(30%) (35%) 
(35%)

Em Fortaleza. O Atlético, tricampeão mineiro,
terá missão difícil nesta vez, pois além dos desfalques
de quatro jogadores a serviço da Seleção Brasileira,
enfrenta um adversário aguerrido e que atuará em
casa. Pequena parcela de favoritismo para o Atlético,
por sua catergorla, mas qualquer resultado será
normal.

Últimos resultados: do Ferroviário—Ceará, 0 a 3;
Ceará, 0 a 1; e Fortaleza, 1 a 0; do Atlético—América,
5 a 1; Guaxupé, 6 a 1; e Cruzeiro, 2 a 0.

Jogo 7 — Bahia/BA x Atlético/GO
(35%) (35%) (30%)

Em Salvador. Jogo de difícil prognóstico. O
Bahia normalmente seria o favorito, mas desde a
temporada passada não está bem e começou a parti-cipação na Taça de Prata perdendo para o Leônico (1
a 0). Portanto, mesmo atuando no Estádio Otávio
Mangabeira, não deve encontrar facilidade para su-
perar o Atlético. Qualquer resultado é admissível e o
apostador deve atentar ainda para o fato de que o
jogo será sábado.

Últimos resultados: do Bahia — Ubaitaba, 0 a 1;
Leônico, 0 a 1; e União, 1 a 0; do Atlético — Goiás, 2 a
4; Gama, 1 a 1; e Anapolina, 1 a 2.

Jogo 8 — Santa Cruz/PE x Santoi/SP
(30%) (40%) (30%)

Em Recife. Jogo equilibrado e em que o empate é
a melhor opção para o apostador. O Santa Cruz, vice-
campeão pernambucano, possui um time bem estru-
turado, enquanto o Santos procura renovar o seu
elenco mas ainda merece respeito e tem condições
para se apresentar de forma positiva na Taça de
Ouro.

Últimos resultados: do Santa Cruz — Náutico, 0 a
0; Esporte — 0 a 2; e Auto Esporte, 2 a 0; do Santos —
São Paulo, 0 a 1; São Paulo 0 a 1, e Fernandópolis,' 1 a

No Rio. Jogo equilibradíssimo e para aposta
tríplice, de quem tiver condições de jogar um poucomais alto e não queira correr qualquer risco. O
Bangu, além de ter-se destacado na temporada de 80,
reforçou mais a equipe para este Campeonato Nacio-
nal. Quanto à Ponte Preta, é dona de um dos melho-
res times de São Paulo.

Últimos resultados: do Bangu — Americano, 0 a
1; Botafogo, I a 0; e Campo Grande, 1 a 0; da Ponte
Preta — Corintians, 3 a 0; São Paulo, 1 a 2; e São
Paulo, 1 a 0.

Jogo 10 — Coritiba/PR X Juvantui/SP
(30%) ^ (40%) (30%)

Em Curitiba. O equilíbrio caracteriza esta parti-da pela Taça de Prata. O Coritiba náo esjá bem e,mesmo atuando no Estádio Couto Pereira, terá naequipe paulista do Juventus um adversário perigoso,
principalmente por contar com uma retaguarda fir-me. Jogo marcado para sábado.

Últimos resultados: do Coritiba—Operário, 0 a 1;Guarani, 0 a 1; e Serrano, 1 a 1; do Juventus —
Amparo, 3 a 0; Campo Grande, 0 a 0; e Cascavel, 3 a 3.

Jogo 11 — Vasco/RJ X Intornacional/RS
(30%) (40%) (30%)

No Rio. Os dois clubes começam a disputar aTaça de -Ouro com as equipes ainda indefinidas. OVasco fez diversas contratações mas ainda não com-
provou se foram acertadas, enquanto o Inter trocou otécnico Enio Andrade por Mário Juliato. Pelas cir-cunstâncias apontadas e como se trata de um clássi-co do futebol brasileiro, o empate parece a melhoropção.

Últimos resultados: do Vasco—americano, 2 a 1;Fluminense, 0 a 1; e Corumbaense, 1 a 0; do Inter —
Juventude, 4 a 0; São Boija, 1 a 2; e Grêmio, 0 a 0.

Jogo 12 — Paittandu/PA X Flamengo/RJ
(30%) (35%) (35%)

Em Belém. O Paissandu, campeão paraense, pos-sui bom time e, jogando no Estádio Alacid Nunes,
poderá até obter a vitória. De qualquer maneira, oFlamengo aparece em melhores condições para al-cançar um resultado positivo, em especial após aexibição feita por sua equipe no amistoso em quederrotou o São Paulo por 2 a .0, no Morumbi.

Últimos resultados: do Paissandu — Náutico. 1 a1; Fluminense, 3 a 1; e São Francisco. 2 a 0: doFlamengo — Volta Redonda, 4 a 3; Grêmio, 0 a 0: eSão Paulo, 2 a 0.

Em São Paulo. O Corintians procura rearticular aequipe e conseguiu um resultado bom, ao derrotar oFluminense (4 a 2), pelo Torneio Internacional da
Portuguesa de Desportos. Já o Botafogo luta pormelhores dias, agora sob a direção do técnico Pauli-
nho de Almeida, campeão gaúcho de 80 pelo Grêmio.
Com o Jogo no Morumbi, o Corintians tem maiores
chances de vitória.

Últimos resultados: do Corintians—Ponte Preta,
0 a 3; Sporting, 0 a 1; e Fluminense, 4 a 2; do Botafogo
: Bangu, 0 a 1; Flamengo, 1 a 3; e Americano, 1 a 1.

?
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Resultados

Flamengo/RJ 0x0 Sontos/SP
Atletico/MG 3x0 CSA/AL

Vasco/RJ 3 x Vila Nova/GO
Mixto/MT 1 x Fluminense/RJ
Goias/GO 0x0 Gremio/RS

Sport/PE 0 x S. Paulo/SP
Desportiva/ES 0x4 Botafogo/RJ

Brasilia/DF 2x2 P Desportiva/SP
Bangu/RJ 0" x Colorado/PR

Vitoria'/BA 3 x londrina/PR
Inter/RS 4, x P Preta/SP

Nacionol/AM Hx Cruzeiro/AAG
Golicia/BA 0x2 Corintians/SP

|
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Seleção tem 
que 

melhorar muito até a Copa

João Areosa
Para os que estiveram em Mon-

tevidéu acompanhando o Mundiali-
to, pior do que ver de corpo presen-

h te à frágil exibição da Seleção Bra-
sileira diante do Uruguai — um
oponente apenas lutador —, foi ria
volta reunir argumentos para expli-
car a derrota e as conseqüentes
implicações nos destinos de um fu-
tebol que pretende encontrar de
novo o respeito perdido. Um respei-
to que precisa ser reassumido ime-
diatamente, antes que Bolívia e Ve-
nezuela causem desastres irrepará-
veis 'para Telê e sua equipe. Aí,
qualquer justificativa cairá no mais
profündo vazio.

Já a decepção do Mundialito,
para este pode-se encontrar descül-
pas. Faltou conclusão no ataque, o
necessário poder de decisão para
derrotar a insegura Argentina de
Menotti, para fazer seis ou sete gols
históricos numa Alemanha má ar-
mada, desinteressada e combalida?
Para calar a torcida que lotou o
estádio Centenário? Faltou, claro, e
tal falha ficou mais do que evidente
nas avançadas de Toninho Cerezo,"em particular numa contra a Ar-
gentina, quando o jogador do Atlé-
tico recebeu na intermediária ad-
.versária, chegou à área e, em vez de
atirar para as redes de Fillol, jogou
a bola no colo de um sobressaltado'espectador.

Mas Zico e Reinaldo vêm por ai
como salvadores e tudo pode-se ar-
ranjar, ao menos neste aspecto,
pois Sócrates mostrou no Uruguai,
como de resto já havia mostrado •
por aqui, que a posição de centroa-
vante lhe é absolutamente desço-

lP>'

Billy, o mascote do FIFA
nhecida, sendo que até mesmo não
anda lhe caindo bem a camisa de
armador. Ou camisa alguma. Para
uns, landa frio em demasia paraencontros bem aquecidos como o
contra o Uruguai. Para outros, per-deu de vez a humildade e, por isso,
desfila em campo em vez de correr.
Se nenhuma dessas observações é
correta, há uma terceira, inegável:
faz tempo que entra em campo sem
os antigos reflexos, claramente des-
provido de preparo fisico.

Emergência

Serginho entrou como emergên-
cia diante da Alemanha e parecia
que o problema estava sanado.
Apesar de mal refeito da lombalgià
que quase o inscreve na lista de
cortes dias antes da estréia, conhe-

ce a posição e só isso foi suficiente
para que o ataque se movesse me-
lhor. Entrou tarde contra o Uruguai
e, ao contrário da Alemanha, o ad-
versário da final estava bem postona retaguarda, marcando em cima
e náo cedendo espaços. Pouco pôdefazer, ainda mais que seu estado
atlético ainda era precário. De
qualquer forma, é uma boa opção.
Melhor mesmo/porém, é que Zico e
Reinaldo surjam inteiros para as
eliminatórias.

E se o poder de conclusão foi a
grande falha na equipe de Telê, náo
foi, porém, a única. Há outras a
serem corrigidas com urgência. A
postura defensiva, uma delas. Pare-
ce que o futebol voltou a ser jogado
com a linha pouco inteligente de
quatro zaguéiros, o que se agrava
com o avanço constante dos dois
laterais no momento do ataque. E
na hora do contra-ataque? Ficam
os dois homens de áreas presos e o
sacrificado Batista sem saber se cai
para a esquerda ou para a direita.
Batista, aliás, por culpa do esque-
ma, recebeu de Telè um aviso drás-
tico: se por iniciativa própria ou
distração passasse do meio de cam-
po, seria afastado da equipe.

Um outro problema é de aspecto
filosófico. Telê, se lhe for dado o
direito de escolha — e a CBF lhe
deu tal direito o que é correto —
haverá sempre de preferir o jogador
bem comportado ao craque inegá-
vel; o toque de primeira ao drible
capaz de arrasar com qualquer sis-
tema defensivo; o bom menino ao
líder indagador e muitas vezes incô-
modo. Então, melhor o fervor reli-
gloso de João Leite à auto-
suficiência de Leão, mesmo que a

diferença de categoria entre os dois
assuma uma distância quilométri-
ca. Leão não sabe sair do gol? Neste
aspecto todos se igualam e termi-
nam as justificativas.

Hora de brincar

Onde o calcanhar de Sócrates,
as jogadas vistosas, tão bem elabo-
radas quanto concluídas (é a má
forma ou a violência entre o talen-
to?) Onde o futebol vistoso de Re-
nato? Onde o fütebol bonito e des-
contraído de Tita? Tudo sacrifica-
do não em favor do esquema tático,
mas de uma filosofia que só costu-
ma cair bem em meio aos europeus.
Passes de primeira, sim. Jogo râpi-
do, sim. Mas e o mortal argumento
de um drible, dois, três às vezes, só
para ir ferindo o moral do inimigo e
facilitar o golpe final?

Menos mal que Zé Sérgio não
levou em conta tais recomenda-
ções. Os demais, marcados homem
a homem pelos uruguaios, procura-
vam se desfazer logo da bola em
passes de primeira, passes para o
adversário, é claro.

— O drible faz o time perder
tempo — dizia e repetia Telê na
concentração de Los Aromos.

Mas pode fazer o time ganhar o
jogo.

Pena que Zé Sérgio tenha sido
parado por sucessivas descargas de
pontapés, o mesmo acontecendo
com Paulo Isidoro, outro a vestir
sua verdadeira personalidade e,
com isso, fazendo com que seirfüte-
boi, já bastante conhecido, sobres-
saísse. E enquanto os dois apanha-
vam, seus companheiros olhavam,

em nome do bom comportamento
> e, quem sabe, por uma troca de

fidalguias com o povo uruguaio, tão
solidário enquanto a Argentina es-
teve no páreo.

Outro aspecto que parece preo-
cupar em demasia Telê e a Comis-
são Técnica sãó as críticas da im-
prensa, tanto fazendo se justas ou
injustas, se honestas ou desonestas,
sem levar em conta que muito mais
perigosos são os elogios gratuitos
de jornalistas que, não se sabe por-
que, surgem extremamente preocu-
pados em defender o emprego
alheio.

E a ira contra a critica foi trans-
portada para o grupo de jogadores,
alguns deles a desfilarem arrogãn-
cias após o empate contra a Argen-
tina e a vitória sobre a Alemanha.
Tita, carregado de ironia em segui-
da ao jogo de estréia, chegou a se
confündir à porta do vestiário:

— Pois é, vencemos a maravilho-
sa Seleção Argentina.

O próprio pastor João Leite, na
sua oração de fim de ano, náo pediu
paz e amor, nem mesmo vitórias e
glórias, preferindo incomodbr o Se-
nhor com pedidos de provas mate-
riais que viessem a mostrar que
andavam todos errados ao conside-
rarem o Brasil como a terceira força
do seu grupo.

E em meió a tudo isso, às véspe-
ras da estréia, Telê descobriu que
seu time não possuía um líder capa-
citado a mudar, em campo, as si-
tuações de uma partida. Reuniu o
time e expôs o problema. No treino
do dia seguinte, os 11 titulares e
mais alguns reservas resolveram
assumir á vaga do líder ausente.
Todos gritaram e ninguém se en-

tendeu. Melhor o silêncio — aliás,
melhor convocar um líder com ur-
géncia.

Quanto à Comissão Técnlffí,
surgiram acusações de que há géfi-te demais. Questão de ponto-de-vista. Dois preparadores fislcÔS
apenas para dirigir aquecimento —
Telê só deu coletivos no Uruguai —
pode ser um exagero, assim còãio
um treinador exclusivo para dólS
goleiros. Na realidade, porértCTõúnico a sobrar, a ficar de lado, como
um triste figurante foi o auxiliar-
técnico Vavá, sem missão e sem
função. Uma posição que ele não
merecia e náo merece. ' , >

O problema é que enquanto os
outros estão tentando passar pelaeliminatória para jogar uma Copa
do Mundo, Vavá já ganhou duas.
Não se brinca com um bicampeáo.
Ainda mais com um homem valen-
te como ele, um atacante que se
pudesse ver o tempo regredir e vol-
tar a vestir a camisa de centroavan-
te, talvez ó resultado contra o Uru-
guai fosse outro, bem diferente. '

Pode-se, finalmente, acreditar
•na seleção de Telê? Com Zico e
Reinaldo, com Falcão — por que à
teimosia? — ou com outro talento
que venha a surgir, sim. Com uma
mudança de mentalidade — nem
precisa ser muito profunda — tal-
vez. Mas que se devolva aos jogado-
res a liberdade, liberdade para o
drible, para os lances de efeito, os
passes longos, o toque de bola inte-
ligente, tudo enfim que vem sendo
roubado ao craque—de uma forma
que fica até difícil a ele próprio
mostrar que é craque.

O tempo está correndo, mas ain-
da há tempo.

0 MUNDIAL DE 82

ENTRA NA RETA FINAL.

DOS 107 PAÍSES

QUE 
SE INSCREVERAM,

APENAS 73 LUTAM

PELAS 22 VAGAS

1981 é o ano decisivo. Até 31 de
dezembro, conforme determina a FI-
FA, estarão conhecidos os outros 22
países que se juntarão à Espanha e
Argentina para disputar, de 13 de
junho a 11 de julho, em 14 cidades
espanholas, a 12a Copa do Mundo. Dos
107 países que se inscreveram para a
chamada fase preliminar, as elimina-
tórias, restam 73, entre eles a China,
que volta à FIFA depois de 25 anos,*fc
o Egito, que passou por duas etapas
classificatórias africanas sem ter jo-
gado uma vez sequer. Seus adversá-
rios recusaram-se a enfrentá-lo, porsuas ligações com Israel, que teve de
disputar as eliminatórias num grupo
europeu.

Os eliminados s&o: Tunísia,
Uganda (desistência), Senegal, Mo-
çambique, Lesoto, Malawi, G&mbia,
Etiópia, Somália, Serra Leoa, Gana
(desistência), Quênia, Líbia (desistên-

cia), Sudão, Togo, Libéria, Zimbab-
we, Tanzânia, Zâmbia, Madagascar,
Estados Unidos, Granada, Guiana,
Suriname, Trinidad-y-Tobago, Cura-
çao, Guatemala, Panamá, Costa Rica,
Hong-Kong, Macao, Coréia do Norte,
Singapura e Japão.

Para o Brasil, a caminhada come-
ça no próximo dia 8 de fevereiro,
quando estréia no Grupo 1 da Améri-
ca do Sul, enfrentando a Venezuela e
logo depois a Bolívia. Com seu prestí-
gio recuperado após o Mundialito,
conta-se como certa a classificação
dos brasileiros, diante dos frágeis ad-
versários, tanto que o técnico da Ve-
nezuela, o uruguaio Walter Roque,
preocupa-se inicialmente em fazer
com que seus jogadores, já convoca-
dos, vençam primeiro o complexo de
inferioridade diante do "poderoso"
Brasil.

AMERICA DO SUL

08/02
15/02
22/02
15/03
22/03
29/03

26/07
09/08
16/08
23/08
06/09
13/09

17/05
24/05
31/05
07/06
14/06
21/06

GRUPO 1
(Brasil, Bolívia e Venezuela

Venezuela Brasil
Bolívia Venezuela

• Bolívia Brasil
Venezuela Bolívia

Brasil Bolívia
Brasil Venezuela

GRUPO 2
(Colômbia, Peru e Uruguai)

Colômbia Peru
Uruguai Colômbia

Peru Colômbia
Uruguai Peru

Peru Uruguai
Colômbia Uruguai

GRUPO 3
(Chile, Equador e Paraguai)

Equador
Equador

Paraguai
Paraguai

Chile
Chile

Paraguai
Chile
Equador
Chile
Equador
Paraguai

EUROPA

GRUPO 1
(Alemanha Oc., Áustria, Bulgária, Finlândia e

Albânia)
Jogos realizados

Bulgária
x 0 Finlândia
x Áustria
x Albânia
x Albânia
x Alemanha
x Áustria

6
4
2
2
0

Finlândia 0 x
Albânia 2

Finlândia 0
Bulgária 2

Áustria 5
Bulgária 1
Albânia 0

Classificação
1. Áustria
2. Bulgária
3. Alemanha

Albânia
5. Finlândia

Próximos jogos01/04 Albânia x Alemanha
29/04 Alemanha x Áustria
13/05 Bulgária x Finlândia '
24/05 Finlândia x Alemanha
28/05 Áustria x Bulgária
17/06 Áustria x Finlândia
02/09 Finlândia x Albânia
23/09 Alemanha x Finlândia
14/10 Áustria x Alemanha

Albânia x Bulgária
11/11 Bulgária x Áustria
18/11 Alemanha x Albânia
21/11 Alemanha x Bulgária

GRUPO 2
(Bélgica, Holanda, França,

Eire e Chipre)
Jogos realizados

Chipre 2x3 Eire
Eire

Chipre
Eire

França
Bélgica

Eire
Chipre

1. Ei re
2. Bélgica
3. França
4. Holanda

Chipre

Classificação

Holanda
França
Bélgica
Eire
Holanda
Chipre
Bélgica

7
5
4
o
o

Proximo* joflos
18/2 Belgica Chipre
21/02 Holanda Chipre
25/03 Holanda Franqa

Belgica Eire
29/04 Franga Belgica

Chipre Holanda
09/09 Holanda Eire

Bdlgica Franija
14/10 Holanda Belgica

Eire Franqa
18/11 Franco Holanda
05/12- Franqa Chipre

GRUPO 3
(Tcheco-Eslováquia, URSS, País de Gales, Turquia e

Islândia)
Jogos realizados

Islândia
Islândia
Turquia

URSS
Gales
Gales
Tchec.

0x4
1 x 2
1 x 3
5x0
4x0
1 x 0
2x0

Gales
URSS
Islândia
Islândia
Turquia
Tchec.
Turquia

Classificação
1. Gales 6
2. URSS 4
3. Tehee. 2

Islandia 2
5. Turquia 0

Pr6ximos jogos
25/03 Turquia Gales
15/04 Turquia Tehee.
27/05 Tehee, Islandia
30/05 Gales URSS
02/09 Islandia Turquia
09/09 Tehee, Gaies
23/09 URSS Turquia

Islandia Tehee.
07/10 Turquia URSS
'4/10 Gales Islandia
28/10 URSS Tehee.

28/11 URSS Gales
30/11 Tehee, URSS

ÇRUPO 4
(Inglaterra, Noruega, Romênia, Suíça, Hungria)

Jogos realizados
Inglaterra 4x0 Noruega

Noruega 1 x 1 Romênia
Romênia 2 x 1 Inglaterra

Suiça 1 x 2 Noruega
Inglaterra 2 x 1 Suíça
Classificação

1. Inglaterra
2. Romênia

Noruega
4. Suíça

Hungria

29/04

13/05
20/05
30/05
03/06
06/06
17/06
09/09
23/09
10/10
14/10
31/10
11/11
18/11

Próximos
Inglaterra . x

Suíça x
Hungria x
Noruega x

Suíça x
Romênia x
Hungria x
Noruega x
Noruega x
Romênia . x
Romênia x
Hungria x
Hungria x

Suíça x
Inglaterra x

4
3
3
0
0

jogos
Romênia
Hungria
Romênia
Hungria
Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Suíça
Inglaterra
Hungria
Suíça
Suíça
Noruega
Romênia
Hungria

GRUPO 5
(Itália, Iugoslávia, Grécia, Dinamarca

e Luxemburgo)
Jogos realizados

Luxemburgo 0x5 lug.
Iugoslávia 2 x 1 Din.

Luxemburgo 0x2 Itália

Dinamarca
Itália
lália

Dinamarc.
Grécia
Grécia

Classificação

0 x
2 x
2 x
4 x
4 x
0 x

Grécia
Din.
lug.
Lux.
Lux.
Itália

1. Italia 8
2. lugoslavia 4
3. Dinamarca 2

Grecia 2
5. Luxmeburgo 0

Pr6ximos jogos
28/01 Grecia Luxemburgo
11/03 Luxemburgo Grecia
01/05 Luxemburgo- Dinamarca
02/05 lugoslavia Grecia
03/06 Dinamarca Italia
09/09 Dinamarca lugoslavia
14/10 Grecia Dinamarc.
17/01 lugoslaviq Italia
14/11 Italia Grecia
21/11 lugoslavia Luxemburgo
29/11 Grecia lugoslavia
12/12 Italia Luxemburgo

GRUPO 6
(Escócia, Suécia, Portugal, Irlanda do Norte e Israel)

Jogos realizados
Israel 0x0 Irlanda

Suécia
Suécia

Irlanda
Escócia

Israel
Portugal
Portugal

1. Portugal
2. Escócia

Irlanda
Israel

Classificação

Israel
Escócia
Suécia
.Portugal
Suécia
Irlanda
Israel

5
3
3
3

5. Suecia 2
Pr6ximos jogos

25/02 Israel Escocia
25/03 Escocia Irlanda
29/04 Irlanda Portugal

Esc6cia Israel
03/06 Suecia Irlanda
17/06 Suecia Portugal
09/09 Escocia Suecia
14/10 Portugal Suecia

Irlanda Escocia
28/10 Israel Portugal
18/11 Irlanda Israel

Portugal Escocia

04/04
02/05
10/10
1 i/l 1
15/11

GRUPO 7
(Polônia, Alemanha Oriental, Moita)

Jogo realizado
Malta 0x2 Polônia

Próximos jogos
Malta

Polônia
Alemanha
Alemanha

Polônia

Alemanha
Alemanha
Polônia
Malta
Malta

(Classifica-se apenas um para a Copo)

CONCACAF

Zona Norte
(Canadá, Méxicb e Estados Unidos)

Canadá 1 x 1 México
EUA 0x0 Canadá

Canadá 2'x 0 EUA
México 5 x 1 EUA
México 1 x 1 Canadá

EUA 2 x 1 México
Classificados para turno final: México e Canadá

Zona Central
(Panamá, Costa Rico, El Salvador, Guatemala,

Honduras)
Panamá 0x2 Guatemala

Panamd 0x2 Honduras
Panama 1 x Costa Rica
Panama 1x3 El Salvador

Costa Rica 2x3 Honduras
El Salvador 4 x Panama
Guatemala 0x0 Costa Rica

Honduras 2 x El Salvador
Honduras 0 x Guatemala

El Salvador 1 x Costa Rica (WO)
Costa Rica 2x0 Panama

Guatemala 0 x El Salvador
Guatemala 5x0 Panamd

Honduras 1 x Costa Rica
El Salvador 2 x Honduras
Costa Rica 0x3 Guatemala

Guatemala 0 x Honduras
Costa Rica 0 x El Salvador
Honduras 5x0 Panamd

El Salvador 1 x Guatemala
Classifica;6o

l.EI Salvador 12
Honduras 12

3. Guatemala 9
4. Costa Rica 5
5. Panamá 1
Classificados para o turno final da região: El

Salvador e Honduras
Zona do Caribe

(Guiana, Granada, Cuba, Suriname, Haiti, Trini-
dad e Curaçao)

Subgrupo A
Guiana 5x2 Granada

Granada 2x3 Guiana
Grupo A

Cuba 3x0 Suriname
Suriname 0x0 Cuba

Guiana 0 x 1 Suriname
Suriname 4x0 Guiana

Cuba 1 x 0 Guiana
Guiana 0x3 Cuba

Classificado para o turno final: Cuba

Haiti
Trinidad
Curaçao
Trinidad
Curaçao

Grupo B
2x0
1 x 0
1 x 1
0x0
0x0

Trinidad
Haiti
Haiti
Curaçao
Trinidad

Classificado para o turno final: Haiti

AFRICA

1° Turno
Libia 2 x Gambia

Gambia 0x0 Libia
Eti6pia 0x0 Zambia

Zambia 4x0 Etiopio
Serra Leoa 2x2 Argelio

Arg^lia 3 x Serra Leoa
Tunisia 2x0 Nigeria
Nigeria 2x0 Tunisia

(4x3 penaltis)
Ugando 0 x Madagascar ( + )Madagascar 1 x Uganda ( + )
Senegal 0 x Marrocos

Marrocos 0x0 Senegal
Zaire 5x2 Mozambique

Mozambique 1x2 Zaire
Camaroes 3x0 Malawi

Malawi 1 x Camaroes
Guine 3 x Lesoto
Lesoto 1 x Guin6
Niger 0x0 Somalia

Somalia 1 x Niger
Gana' 0 x Egito ( + )
Egito 1 x Gana (+)

Quenia 3 x Tanzania
Tanzania 5x0 Quenia

Classificados para o 2° turno: Zimbabwe, Sud
Libéria e Togo (bye); mais Zaire, Marrocos, Líbia,

Guiné, Camarões, Zâmbia, Argélia, Nigéria, Tan-
zânia, Niger, Egito e Madagascar. Estes dois últi-
mos se classificaram por desistência de seus adver-
sários. •

2° turno
Camarões 2x0

Zimbabwe
Líbia
Egito

Argélia
Sudão
Niger
Togo

Libéria
Guiné

Marrocos
Zâmbia

Nigéria 1 x 1
Tanzânia 0x2

Madagascar 1 x 1
Zaire 3x2

Classificados: Niger, Guiné,
Zaire, Argélia, Marrocos e Egi
cia da Líbia).

3° turno
Camarões 3x0

Zimbabwe
Camarões
Egito ( + )
Lígia ( + )
Sudão tjj
Argélia
Togo
Niger
Guiné
Libéria'
Zâmbia
Marrocos
(4x5 pênaltis) *
Tanzânia
Nigéria
Zaire
Madagascar
Camarões, Nigéria,

to (este por dedistên-

Guiné

ASIA/OCEANIA

GRUPO 1
(Indonésia, Austrálio, Fiji, Novo Zelândia

e Formosa)
Jogos

26/4 Novo Zelandia Australia
03/05 Fiji Nova Zelandia
07/05 Formosa Nova Zelandia
13/05 Indonesia Nova Zelandia
16/05 Australia Nova Zelandia
20/05 Australia Indonesia "1
24/05 Novo Zelandia Indonesia
31/05 Fiji Indonesia
14/06 Indonesia Formosa
28/06 Formosa Indonesia ..
26/07 Fiji Australia •>
06/08 Formosa Fiji . 1Jt
10/08 Indonesia Fiji
14/08 Australia Fiji
17/08 Novo Zelandia Fiji
25/08 Formosa Australia
30/08 Indonesia Australia
(Classifica-se um país para o turno final da região). ~
Sem data ainda os jogos Austrália x Formosa, N.
Zelândia x Formoso e Fiji x Formosa)

GRUPO 2
(Iraque, Sírio, Bahrain, Qatar e Arábia Saudita.
Será disputado um torneip no Arábia Saudita,entre 18/3 e 2/4, classificando-se um país para o_turno final).

GRUPO 3
(Kuwait, Irã, Tailândia, Malásia, Coréia do Sul."'"
Será disputado um torneio, no Kuwait, em abril""
deste ano, classificando-se um país para o turno
final)

GRUPO 4
(Hong Kong, Macau, China, Coréia do Norte, Japão,
e Singapura. O torneio foi realizado em Hong
Kong)

Hong Kong
Macau

Singapura
China

C. Norte
Japão

Hong Kong
Coréia

Hong Kong
China

U x J
0x2

x 1
x 0

1 x 0
3x0
2x2
1 x 0
4x5
4x2

China
C. do Norte
Japão
Macau
Singapura
Macau
C. Norte
Japão
Chino (pênalti)
C. Norte

Classificado paro o turno final: China
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JORNAL DO BRASIL ? segunda-feira, 19/1/81 ? Io Caderno ESPORTE — 19

com a neta Camila

Telê convocará
j ;,V;,:; ¦/' . 5 ':'/Y •> ;'?% ' 1

outro 
para 

o

lugar de Edinho

Belo Horizonte — Ao to-" mar conhecimento de que
jj Edinho está sendo negocia-
[ do para o Olympique de
; Marselha, o técnico Telê
; Santana garantiu que ado-
i tará o mesmo procedimentoque teve com Falcão, só
jj mantendo o quarto-zagueiro
; entre os convocados se ele
; puder participar de todas as
j atividades do grupo. Caso

contrário, convocará outropara a posição. Telê não re-velou quem seria o possívelsubstituto.
O treinador disse que não

está preocupado com a saí-
: da de Edinho, embora a la-
; mente. Para ele, não há ape-
: nas 22 jogadores no país.
; Perguntado se Amaral po-

deria ter nova oportunida-
. de, foi, como de hábito, es-

quivo, respondendo que, se
estiver bem, pode ser convo-' cado, mas ressaltando que

: "o que pode estar bem para
: todos, talvez não esteja para
Imim".

Preocupação com
x gramado

Telê deve viajar hoje pa-ra o Rio. Ele não mostrou
: qualquer reação em relação

à recuperação de Zico e Rei-
: naldo. Afirmou que só os es-

calará se estiverem bem.
: Mas não quis antecipar se

eles estarão no time que es-" treará nas eliminatórias,
l contra a Venezuela, dia 8 defevereiro. A maior preocupa-
; ção dele é com o gramado do
; Estádio de Caracas, que
: considerou pior que o do seu
; SÍtiO.

Aquilo é pior do que. um terreiro. Se passarem a
cuidar dele, agora não darátempo. Um gramado ruim ésempre minha maior preo-' cupação, mais até que a alti-

; tuae, porque nivela o jogo~or baixo e prejudica a me-
lor equipe. Soube que eles

. estão retirando os canõs do
í sistema de drenagem. Mas
; não basta só os canos. O
, campo é careca e nele se
. joga todo tipo de esporte.
. Meu campo aqui é bem me-
. lhor.

Quanto ao time, explicou
> que sua maior preocupação
l continua sendo o conjunto.
: Reconheceu que as boas
: apresentações contra Ar-

fentina 
e Alemanha, no

lundialito, lhe darão maisconfiança no trabalho ftitu-
: ro. Mas não acha que o estilo

ofensivo mostrado pela Se-
leção nos dois primeiros jo-

; gos possa provocar altera-
: çòes profundas no futebol
i brasileiro.

Os técnicos que gos-
; tam de jogar defensivamen-
. te continuarão a jogar desta

maneira. Mas na Seleção eu

ES

Cláudio Arreguy

não vou admitir isso. 
'Quero

sempre um time ofensivojo-
ganao no sentido do gol. To-
da equipe tem falhas, é lógi-
co. vence quem consegue
explorar mais as falhas do
adversário. Pouco importa
se nossa defesa comete uma
falha, desde que o ataque as
compense na frente.

Concentração
Telê confirmou sua inten-

cão de concentrar a Seleção
Brasileira durante uma se-
mana em Poços de Caldas,
após a disputa da primeirafase das eliminatórias e an-
tes dos jogos da segunda, e
garantiu que procurará mes-
mo levar as famílias dos jo-
gadores para lá. Disse que já
conversou sobre isso com
Medrado Dias, que gostou
da idéia.

Não vai atrapalhar na-
da. O Brasil é diferente dos
outros países, que têm uma
cidade-sede e quase todos os
jogadores da Seleção saem
dela ou de locais não tão
distantes. Aqui. não. Há jo-
gadores de muitos lugares e
não se pode dizer simples-
mente que amanhã tem trei-
no. E preciso então reunir
todos em um mesmo local.
Como haverá muito tempo
entre os primeiros treina-
mentos e os jogos, as fámí-
lias poderiam estar com eles
até as proximidades do pri-
meiro jogo. Se tivermos
duas semanas, ficariam uma
semana e na outra continua-
riamos o treinamento isola-
damente.

Telê disse que foram
mantidos alguns contatos
com a Prefeitura de Poço de
Caldas, que convidou a Sele-
cão, e que o local de concen-
fração pode ser um hotel
mais afastado da cidade.

Mudanças
Depois de anunciar quemanterá o grupo do Mundia-

lito para as eliminatórias,
Telê deixou transparecer

âue 
há possibilidade de mu-

anças para a excursão à
Europa, quando falou sobre
a quase impossibilidade de
fazer observações no CanK
peonato Nacional.

Não há muito o que
observar. O grupo já está
formado e deve ser basica-
mente o que irá à excursão,
podendo ser incluído algum
jogador que se revele e se
mostre em melhores condi-
ções do que um outro que
tenha sido convocado antes.

Sobre a Seleção que dis-
putou o torneio internacio-
nal de juniores em Ribeirão
Preto, disse que a tem acom-
panhado apenas pelos jor-
nais, mas anunciou que se
reunirá com o técnico Anto-
ninho para saber mais deta-
lhes sobre ela.

Brasil é campeão em

decisão tumultuada

Brasil: Sidmar,- Chiquinho, Marchio,
Geraldo e Paulo César; Júlio César,
Beto e Zizinho,- Frank (Gersinho),
Leia (Leomir) e Djalma Bartia. Para-
guai: Rodríguez, Garay, Aranda e
Cabarello; Ortiz, Saldivar e Torres,-
Ramón (Chilavert), Ferreira, Abenti é
Mora (Cabrera). Juiz: José de Assis
Aragâo. Auxiliares: José Luiz Novais
e Abel Barroso Sobrinho. Cartões
Vermelhos: Ferreira, Saldivar, Ortiz,
Rodriguez, e Abenti! Estádio: Santa
Cruz, Ribeirão Preto. Renda: não
divulgada.

í

Ribeirão Preto — Em partida
tumultuada nos minutos finais,
com cinco jogadores paraguaios ex-
pulsos por agressão — o juiz José
Assis Aragão encerrou o jogo, aos
42 minutos — o Brasil ganhou on-
tem, no Estádio Santa Cruz, em
Ribeirão Preto, o Io Torneio Inter-
nacional de Juniores, vencendo o
Paraguai por 2 a 1.0 torneio reuniu
oito países, sob patrocínio da CBF.

A Seleção Brasileira jogou um
péssimo primeiro tempo, com os
paraguaios marcando aos 4 minu-
tos — gol de Ferreira — e só não
ampliando o placar por falta de
sorte. No segundo tempo, o Brasil
reagiu, empatando aos 3 minutos
com uma boa jogada de Berto e aos
30 virou o jogo com um chute de
Zizinho. Apesar da virada, o futebol

da Seleção Brasileira nãò foi bom
tecnicamente, com o meio de cam-
po indefinido e o ataque sem finali-
zação.

Confusão
Nos dez minutos finais, a Sele-

ão Paraguaia tentou reagir. Aos
2, armou-se uma confusão ria área

do Paraguai e numa seqüência de
divididas o juiz expulsou o ponta
Ferreira por entrada violenta e na
confüsão armada mandou para o
vestiário o goleiro Rodrigues, Saldi-
var, Ortiz e Abenti.

Os reservas paraguaios e repór-
teres de Assunção invadiram o gra-
mado, sendo preciso a intervenção
da Polícia Militar. Assis Aragão
manteve o cartão vermelho, deu o
apito final e a taça para o brasil, aos
42 minutos do segundo tempo. Sua
atuação foi severamente criticada
pela equipe perdedora.

CBF
O presidente da CBF, Giulite

Coutinho, informou que o custo do
torneio foi elevado mas não citou as
cifras. Houve prejuízo, pois o públi-co não compareceu ao éstádio. No
meio da semana, houve jogo com os

S>rtões 
abertos e ontem o preço do

gresso baixou para Cr$ 50.
— Dentro do nosso objetivo de

fazer uma seleção de Juniores per-
manente, o torneio é válido. O pró-
ximo ainda não está definido e de-
pende de uma avaliação sobre re-
sultados deste — concluiu o presi-
dente da CBF.

Falcão no 
gesso

deixa liderança do

Roma ameaçada

Roma — Além de não ter
conseguido vencer o Ju-
ventus mesmo jogando em
seu campo (a partida ter-
minou sem gols), o Roma
ainda perdeu o brasileiro
Falcão, que dificilmente
poderá participar da pró-
xima rodada: ele sofreu
uma contusão no tornoze-
lo e, mesmo sem ter sido
fratura, foi obrigado a ges-
sar o local depois do exa-
me radiográflco. A única

compensação para o Roma
foi ter mantido a primeira
colocaçôo. Os resultados
da rodada de ontem do
Campeonato Italiano fo-
ram estes: Bologna 0x0
Catanzaro, Brescia lxl
Perugia, Cagliari 1 x 1 Udl-
nese, Fiorentina 1x2 Pis-
toiese, Internazionale 0 x Ó
Avellino, Nápoli 2 x 0 Co-
mo, Torino 3x0 Ascoli,
Roma 0x0 Juventus.

Goleada do Berçfica
Juarez Bahia

CorrMporxknt*

Lisboa — O lider absolu-
to do Campeonato Portu-
guès o Benflca, e o segun-
do classificado o Porto, fo-
ram as únicas equipes que
venceram ontem fora de
casa na décima-sétima ro-
dada.

O Benflca, com um ex-
pressivo triunfo por 4 a O
na Póvoa de Varzim, man-
teve-se no primeiro posto
com 30 pontos ganhos, três
a mais que o Porto, que
ganhou do Belenenses, no
Restelo, por 1 a 0. O cam-
peão nacional, Sporting,
que se deslocou esta sema-
na ao Brasil, adiou paraamanhã a partida com o
Viseu. Apesar de não ter" 
jogado, continua no tercei-
ro lugar, com 19 pontos.

Nas demais partidas da

rodada imperou o fator ca-
sa, destacando-se a vitória
do Penaflel sobre a senyjre
difícil turma do Braga, por
2 a 0, e a do Sporting de
Espinho sobre o Amora,
por 4 a 1. O Boavista ven-
ceu o Portimonense por 3 a
0 e o Setúbal bateu o "lan-
terninha" Acadêmico de
Coimbra por 2 a 0.

aO Marítimo de Funchal
resistiu durante 72 minu-
tos à pressão do Guima-
ráes, cedendo no final o
Jogo por 2 a 0. Jorge Silva,
autor do gol do Amora, em
Espinho, igualou-se ao jo-
gador do Braga, Jacques,
no topo da lista de artilhei-
ros,, ambos com 12 gols.
Em segundo lugar está Al-
ves, do Benflca, com 10
gols.

O Brasil venceu o torneio com excelentes apresentações e, com justiça, derrotou o Paraguai na final

Festa do Galícia acabou em derrota
Salvador — Pouco adiantou a grande

festa preparada pela colônia espanhola para
homenagear o Galicia, qUe pela primeira vez
participa de um Campeonato Nacional. As
danças tipicas da região galega, gaitas, pa-
pel picado e fogos de artificio dos torcedores
não Ônpediram que seu time perdesse na
estréia de 2 a 0 para o Coríntians, na Fonte
Nova.

O primeiro gol foi aos 20 minutos do
primeiro tempo, através de Vaguinho. O
segundo foi quase no flm do jogo (aos 41
minutos do segundo tempo), num chute do
atacante Toninho.

Auxiliado por Paulo Bandeira e Aquiles
Veras, o árbitro foi Arnaldo César Coelho, do
Rio. A renda, que era esperada em torno de
Cr$ 3 milhões, foi de apenas Cr$ 1 milhão 44
mil 360.

O Coríntians venceu com Solitinho,
Luís Cláudio, Amaral, Djalma e Vladimir;
Basílio, Biro-Biro e Eli; Vaguinho, Toninho e
Carlinhos. O Galicia estreou perdendo em
casa com Helinho, Toninho, Moraes, Cléber
e Flávio; Pirulito, Rangel e Washington;
Robson, Vilfredo e Esquerdinha (Duga).

Nacional 1x0 Cruzeiro

Manaus — Com um gol de Femandinho aos 40
minutos do primeiro tempo, o Nacional derrotou
ontem à tarde, no Estádio Vlvaldo Lima, o Cruzei-
ro de Belo Horizonte, numa partida que marcou a
estréia dos dois clubes do grupo D na Taça de
Ouro. A renda somou Cr$ l milhão 113 mil 875, com
14 mil e 77 pagantes. O Juiz foi José Mário Vinhas,
auxiliado por Cario Alberto do Nascimento e Aris-
thofano Bicho Lobato.

Apús a marcação do gol, num chute cruzado de
Femandinho de fora da área, que pegou o goleiro
Luís Antonio adiantado, o Nacional voltou para o

segundo tempo fechado na defesa e explorando os
contra-ataques. O Cruzeiro tentou forçar pelasextremas, principalmente através de Joázinho, pa-ra chegar ao gol do pentacampeão amazonense,
mas encontrou o goleiro Rafael em grande tarde.

Os times: Nacional — Rafael; Gilberto, Alex,
Galvão e Eli; Macapá, (Vai), Jairo Mendonça e
Femandinho; Rogério (Bendelack), Careca e Reis;
Cruzeiro — Luiz Antônio; Zé Carlos, Zezinho Fi-
gueroa e Luís Cosme; Eduardo, Mauro e Alexan-
dre; Carlinhos (Jesum), Roberto César (Luís Car-
los) e Joáozinho.

Brasília 2x2 Portuguesa

Atlético 3x0 CSA
Belo Horizonte — Mesmo desfalcado de sete

titulares, o Atlético não encontrou problemas em
sua primeira apresentação no Campeonato Naclo-
nal e venceu o CSA, de Alagoas, por 3 a 0. Apesar
do esforço do adversário, o Atlético dominou total-
mente a partida, comandado por Palhinha, e pode-
ria ter até chegado a um marcador mais amplo.

O Juiz foi Edson Resende Oliveira, do Distrito
Federal, e a renda somou Cr$ 1 milhão 542 mil 600,
com 12 mil 835. Atlético: Celso, Orlando (Dé),
Marcos Vinícius, Silvestre e Jorge Valença; Hele-
no, Renato e Palhinha; Pedrinho, Fernando Ro-
berto e Chico Spina; CSA: Zé Luiz, Antunes, Para-
nhos, Dick e Zezinho, Ronaldo Alves (Luis Carlos),
Romel e Vilmario; Jacozinho, Dentinho e Nilson
(Jorge Siri).

Domínio
Antes mesmo que a partida chegasse ao pri-

meiro minuto, o Atlético já mostrava sua força.
Aos 40 segundos, Palhinha dominou e chutou
colocado, com a bola entrando no ângulo. Com o

gol de saída, o time mineiro não encontrou dificul-
dades para impor sua categoria e o CSA teve de
abándonar qualquer cautela defensiva que hou-
vesse previsto.

O resultado disso foi o segundo gol, marcado
aos 12 minutos por Renato, depois de boa jogadade Chico Spina, pela ponta-esquerda. Com a van-
tagem aumentada, o Atlético náo forçou muito o
ritmo, mas mesmo assim desperdiçou boas chan-
ces. O time alagoano só mostrou algo no final desta
etapa, principalmente através do ponta-direita Ja-
cozinho, mas o goleiro Celso estava seguro e anu-
lou as tentativas adversárias.

Para o segundo tempo, o Atlético voltou com
disposição e marcou seu terceiro gol logo aos 3minutos em pênalti de Paranhos em' Fernando
Roberto, bem batido por Heleno. O Jogo esfriou
novamente, mas o Atlético poderia ter aumentado
sua vantagem, se forçasse um pouco mais. Otécnico Procópio resolveu até promover a estréia
do lateral-direito Dé, colocando-o no final no lugar
de Orlando.

Brasília—O Brasília foi me-
lhor, Jogou ofensivamente e es-
teve sempre à frente no placar,mas não soube manter esta
superioridade e permitiu o em-
pate á Portuguesa de Despor-
tos, no último minuto, por 2 a
2, ontem à tarde, no Estádio
Édson Arantes do Nasci-
mento.

Como era esperada, a renda
foi fraca: Cr$ 269 mil 480, paraum público de 3 mil 141 pes-soas, lato que se deve, princl-
palmente, ao televlsamento do
jogo Flamengo x Santos, dire-
to do Maracanã. Albeneir e
Daniel Gonzales, cada um com

dois gols, marcaram para o
Brasília e Portuguesa de Des-
portos.

Albeneir e Fantlck foram ex-
pulsos quase ao final, por troca
de tapas. O Brasília jogou com
Déo, Luislnho, Jonas, Má rio e
Zé Mário; Alencar, Marqui-
nhos e Moreira; Willlam, Albe-
nelr e Alolslo. A Portuguesa de
.Desportos: Everton, Alves,
Duilio, Daniel Qonzales e Fan-
tlck; Zé Mário, Carrasco e Gér-
son Sodré; Toqulnho (Calo),
Beca e Jorge Luís) Piter). Mau-
rilio José Santiago, de Minas
Gerais, foi o juiz.

Inter 4x2 Ponte Preta

Grêmio 0x0 Goiás
Goi&nia — Em jogo corrido e bem disputado,

Golãs e Grêmio empataram de 0 a 0, ontem, no
Estádio Serra Dourada O time goiano começou
melhor, mas o Grêmio equilibrou a partida a partir
dos 15 minutos iniciais, destacando-se a atuação
de Leão, que em duas oportunidades evitou que o
time gaúcho tomasse gol.Na primeira, Ramon, depois de driblar vários
jogadores, entrou livre e ficou sem ângulo para o

chute. Na segunda , Luvanor tocou por cobertura,
mas Leão, mesmo deslocado, pois a bola bateu
num dos zagueiros, saltou para trás e tocou para
escanteio.

O juiz Roberto Nunes Morgado, auxiliado porJefferson de Freitas e Benedito Gonçalves. Renda
de Cr$ 2 milhões 101 mil, com público pagante de
21 mil 632 pessoas.

Porto Alegre — Mesmo com
um time desentrosado, cons-
tantemente ameaçado pelasofensivas do adversário, o In-
ter venceu a Ponte Preta por 4
a 2, ontem, no Beira-Rio, gra-
ças à habilidade do goleiro Be-
nitez, que defendeu incontá-
veis chutes a gol.

Num lance de Mário Sérgio,
aos 35 minutos do primeirotempo, Jair entrou sozinho,
marcando 1 a 0. Aos 39 minu-
tos, num lance semelhante, o
ponta-direita Abel conseguiu
empatar O Inter aumentou
aos 15m do segundo tempo,
num pênalti do goleiro Luis
Henrique sobre Mário Sérgio,
que Jair cobrou e marcou. Aos

34m Umberto empatou em 2 a
2, mas um minuto depois Blra
colocou o Inter em vantagem e
aos 41m, Sllvinho fez 4 a 2.

Inter: Benitez; João Carlos,
Mauro Pastor, André Luís e
Cláudio Mineiro; Ademir (To-
nho), Jair e Mauro Galvão;
Paulo Santos, Blra e Mario
Sérgio (Sllvinho). Ponte Preta:
Luis Henrique; Edson, Rudi-
nei, Nene e Odirlel; Zé Mario,
Osvaldo e Dlcá (Umberto);
Sérgio, Jorge Campos (Amau-
ri) e Abel.

Juiz: Wilson Carlos dos San-
tos. Local: Estádio Beira-Rto.
Renda: Cri I milhão 246 mil
220. Público pagante: Cr$ 13
mil 624.
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Empate de Fia e Santos foi em câmara lenta

Botafogo

goleia
Desportiva

Rogério R.I»

BOTAFOGO 4x0 DES-
PORTIVA FERROVIÁRIA.
Local: Estádio Engenhei-
ro Araripe (Vitória). R«n-
da: Cr$ 1 milhão 556
mil. Juiz: Manoel Sera-
pião Filho. Botafogo.-
Paulo Sérgio; Perivaldo,
Zé Eduardo, Gaúcho e
Serginho; Rocha, Men-
donça e Marcelo (Gér-
son); Edson, Mirandinha
e Ziza (Almir). Dnportl-
va: Samuel; Orlando
(Jacimar), Célio, Edmar
e Vicente Paixão; Mare-
co (Giovani), Marcos Nu-
nes e Dario; Lauro, Lon-
drina e Paulistinha.
Gol»: no 1° tempo, Men-
donça (aos 20 e aos
45m); no 2o tempo, Ser-
ginho (14m) e Mirondi-
nha (19m).

5 Vitória—O Botafogo es-
treou no Campeonato Na-
cional com uma goleada.de 4 a 0 sobre a Desportiva

. Ferroviária, ontem à tarde,
no Estádio Engenheiro
Araripe, nesta cidade. O
time explorou com objeti-
vidade as falhas seguidas
da defesa do adversário,'.principalmente 

do zaguei-
ro Edmar. A Desportiva
Ferroviária jô havia perdi-do dé 6 a 0 para o Americà-
no de Campos, na semana
passada.

Depois de um inicio ner-
voso, em que as ações esti-

. veram equilibradas, o Bo-
tafogo mostrou' superiori-
dade e chegou com facili-
dade aos 2 a 0, nq primeiro
tempo, gols marcados porMendonça. No segundo,
mudou um pouco o pano-rama: a Desportiva partiu
para a frente, tentando
reagir, e disso se valeu o
Botafogo para, jogando em
contra-ataques, fazer 4 a 0,
quando a partida náo ha-
ria chegado ainda aos 20
minutos. Os gols foram de
Serginho e Mirandinha.

Dai em diante a Despor-
tiva Ferroviária se perdeu
completamente em campo
e em nenhum momento
conseguiu ameaçar o gol
defendido por Paulo
8£rgio.

 . • v' 1. •>«
Botafogo pode

cassar mandatos
O Conselho Deliberativo

do Botafogo tem uma im-
portanto reunião hoje, às20 horas, na sede do Mou-
risco, para estudar a pro-
posta de intervenção na
atual administração do
clube, com o' objetivo de
apurar as responsabilida-
des dos dirigentes pelo quevem acontecendo, e, até,
de cassar mandatos.

A reunião—cujo caráter
é inédito na história do Bo-
tafogo — foi convocada a
pedido de cerca de 400 só-
cios, incluindo conselhei-
ros, encabeçados pelo só-
cio-fündador Augusto Pa-
ranhos FonteneUe, graft-des beneméritos e a maio-
ria dos beneméritos, até
mesmo alguns que tiveram
o título conferido pelo pre-sidente Charles Borer, o
que reflete o clima de des-
contentamento contra a
atual administração.

MOTIVAR O CONSELHO
O conselheiro Juca Mel-

lo Machado diz que outra
finalidade da reunião é
reativar o Conselho Deli-
berativo do clube, que tem
apresentado ultimamente
grande desmotivaçáo. Se-
gundo ele, uma média de
120 conselheiros tem com-
parecido às últimas reu-
nióes, o que representa
apenas 40 por cento do
Conselho (60 por cento de
abstenção).

Só para fazer uma
comparação — lembra
Juca Mello Machado — aúltima reunião do Conse-
lho Deliberativo do Flumi-
nense teve o compareci-
mento de 267 conselheiros,
o que representa 90 porcento, com uma abstenção
de apenas 10 por cento. No
caso do Botafogo, é justa-mente por causa dessa
desmotivaçáo do Conselho
que tem acontecido essas
barbaridades todas em ter-
mos de administração.
Mas nesta reunião de ago-
ra, esperamos a presençade grande número de con-
selheiros, o que garantirá a
aprovação das propostas.

Outro conselheiro, Jorge
Aurélio Ribeiro Rodrigues,
lembrou que o atual presi-dente, Charler Borer, não
cumpriu sua plataformaeleitoral e tampouco o slo-
gan de sua campanha: "da
arquibancada à presi-
déncia".

O Botafogo continou
sem ganhar títulos, deixou
mesmo de disputá-los, e
não tem mais um jogadorsequer na Seleção Brasi-
leira.

FLAMENGO 0x0 SANTOS — Local: Maracanã. Renda:
Cr$ 4.375.900,00. Público: 30.191 pessoas. Juiz: Carlos
Rosa Martins. Cartão amarelo: Rondineli, Mococa. Fia-
mango: Raul, Leandro, Rondineli, Marinho e Carlos
Alberto; Andrade (Vitor), Carpegianl e Adílio; Fuman-
chu, Nunes e Júlio César (Ronaldo). Santot: Marola,
Nelson, Joãozinho, Neto e Washington,- Mococa, Feijão
(Gilson) e Zé Carlos; Claudinho. Aloisio e João Paulo,

ílli-
&

ímmSm-,
Marola foi um dos melhores jogadores do Santos, demonstrando muito reflexo e perfeita colocação

Venda de Adílio se
O vice-presidente de fü-

tebol, Eduardo Motta, dls-
se que termina na noite de
hoje o prazo dos dirigentes
do Los Angeles Aztecs pa-ra tentarem a compra de
Adílio. Entre os dois clu-
bes está tudo certo, o pro-blema é que o jogador con-
siderou pequena a propos-ta apresentada pelo em-
presário: 90 mil dólares de
luvas (cerca de Cr$ 5 mi-
lhóes 600 mil) e ordenados
de 30 mil dólares (Ci$ 210
mil, aproximadamente).

Adílio disse que seu or-
denado atual é de Cr$ 220
mil e que se não aumenta-
rem consideravelmente a
proposta não haverá
acordo.

De início pensei queme ofereceriam uma pro-
posta espetacular, pois só
assim concordaria em dei-
xar o Brasil, onde vivo
muito bem, e o próprioFlamengo, clube que me,
projetou. Não poderia de
forma alguma concordar
com o que me ofereceram.
Ê até ridículo. Mesmo por-
que, lá não se pagam pré-mios por vitórias e aqui no'
Flamengo as gratificações
sáo excelentes.

O presidente Antônio
Augusto Dunshee de
Abranches não concorda
com a explicação de Adílio
é explica.

Ele ganharia realmen-
te Cr$ 210 mil por mês no
novo clube. Acontece que,além disso, ganharia mais
90 mil dólares de luvas. No
Flamengo seu rendimento
mensal é de Cr$ 220 mil,
mas entre luvas e ordena-
dos. Portanto, a proposta
que lhe apresentaram foi
bem superior ao que ele
ganha no Flamengo.

No sábado, Adílio teve
seu último encontro com
os representantes do clube
norte-americano. Apresen-
tou-lhes uma nova propos-
ta e, sem saber do prazo
estipulado pelo Flamengo,
disse que hoje tudo será
resolvido.

— Deixei meu telefone
com eles e acho que serei
procuradp amanhã (hoje).
No sábado, mostrei-lhes
que não valeria a pena sair
do Brasil para ganhar o
que me ofereciam e o im-
portante é que estou tran-
qüilo comigo mesmo! Gos-
to do Flamengo, onde pos-suo um excelente amblen-
te e se o negócio não for
fechado não ficarei decep-
cionado nem um pouco.

Mais preocupado que o
jogador devem estar os di-
rigentes do Flamengo quecontam com os 300 mil dó-
larés (cerca de Cr$ 21 mi-

iívicilí^^ída^ls,^tóse
o negócio não for fechado
terão que saldar imediata-
mente a dívida com o
América, do México, a
quem devem 100 mil dóla-
res aindq da compra de
Fumanchu. Este compro-
misso venceu no último
dia 15 e como o grupo quedirige o América é o mes-
mo do Los Angeles Aztecs,
esta importância seria li-
quidada na transação de
Adílio, já que oficialmente
seu passe foi estipulado
em 400 mil dólares (cerca
de Cr$ 28 milhões).

Hoje tudo será resolvido
e pelo que ofereceram de
inicio, dificilmente os re-
presentantes do Los Ange-
les Aztecs apresentaram
uma proposta capaz de
sensibilizar Adílio.

decide hoje

Bria achou time

com pouca sorte

Clérice acha empate ótimo
O empate fot muito bem receBido novestiário do Santos, onde o técnico SérgioClérice deixava claro que não perder para oFlamengo no Maracanã era um resultado

excelente, especialmente por n&o contarcom cinco dos seus principais Jogadores.Assim, Justificou a forma cautelosa de jogardo seu time, muito diferente do que apresen-
ta em São Paulo.• — A velocidade é uma das principaiscaracterísticas do nosso time, mas' seria
muito arriscado jogar assim contra o Fia-mengo e levar um gol num contra-ataque.De qualquer modo, n&o deixamos de lutar
pela vitória e algumas oportunidades foram
criadas, mas o empate est& ótimo, para oSantos. O importante foi conscientizar os
jogadores de que poderiam Jogar de igual
para igual com o Flamengo—disse Clérice.

Tranqüilidade
Os tempos em que o vestiário do Santos,com qualquer resultado, era o centro dasatenções em qualquer partida Já vôo longe.Hoje, sem craques & altura de Pelé, Coutt-nho, Zito, Gilmar, Carlos Alberto, Dorvál,Pepe e tantos outros, é uma equipe semcarisma, com muitos Jovens Jogadores, que,depois de uma partida como a de ontem,n&o chegam a despertar muita curiosidade.O técnico, entretanto, acha que eles podemir muito mais longe do que mostraram con-tra o Flamengo.— O que mais me agradou foi constatar

que na parte física o time Jô' alcançou umbom nível, ponto de partida para todo otrabalho durante o Campeonato Nacional.No aspecto técnico, os desfalques influíramno. rendimento da equipe è ainda precisa-mos melhorar muito, mas isso é uma ques-t&o de tempo. É preciso lembrar que nãocontamos com Neto, Tonlnho Vieira, Pita,Ronaldo e Roberto Biônico, não podendoser considerado o time que atuou hoje comoa atual base do Santos — afirmou Clérice.Destes jogadores, o.Santos continuará
privado ainda por longo tempo pelo menosde Pita e Neto. O primeiro voltarã à SeleçãoBrasileira para a disputa das eliminatórias eo segundo ITaturou a perna anteontem, aochocar-se com o atacante Aloisio durante otreino na Vila Belmlro.

Os demais lembrados por Clérice deve-râo Jogar as próximas partidas e RobertoBiônico, recém-contratado, é uma de suas
grandes esperanças para reforçar o Santos.

Clérice explicou a entrada de Gilson nolugar de Rubens Feijão como uma tentativa.
de reforçar o ataque com um Jogador rápido
e descansado depois que o Flamengo trocou
a marcação sobre João Paulo, que no prt-meiro tempo levava nítida vantagem sobre
Leandro. O técnico do Santos achou que oequilíbrio foi a característica do Jogo e porIsso o melhor resultado foi o empate, mas oSantos mostrou condições para ganhar tan-to quanto o Flamengo.

— Procurei transmitir confiança aos Jo-gadores, para que não se atemorizassem
com o adversário, pois se o Flamengo tem
jogadores de categoria nós também temos.Por isso, o time se mostrou tranqüilo e jogouum futebol multo consciente — ressaltou
Sérgio Clérice, cujo próximo adversário seráo CRB, de Alagou, na Vila Belmlro.

Pelo empate
O goleiro Marola admitiu que os doistimes jogaram com receio de perder e, porisso, o empate foi a conseqüência lógica quetoaós'procuravam.
— Era o primeiro jogo e uma derrota iria

ter reflexos multo negativos. Se perdêsse-mos, já no próximo Jogo iríamos nos preocu-
par com a reabilitação e Jogaríamos quasecom a obrigação de ganhar. Com a. empate,
ficou tudo tranqüilo, principalmente jogan-do contra o Flamengo no Maracanã.

O ponteiro Claudinho atribuiu as dlficul-dades encontradas pelo Santos para desen-volver um futebol mais rápido ã grama doMaracanã, para ele multo fofa, ao contráriodo que ocorre em São Paulo, onde os grama-dos são mais duros. E o meio-campo Moco-ca, comprado ao Palmeiras e que fez ontemsua primeira partida oficial, depois de es-trear num amistoso contra o Internacional
de Limeira, considerou sua atuação razoâ-vel. Para ele, a tendência é subir de produ-çáo com a seqüência de Jogos e o entrosa-mento natural com o restante do time. Mo-coca foi visitado no intervalo, no vestiário,
pelo atacante do Vasco, César, seu ex-companheiro do Palmeiras e que sábadotambém fez sua primeira partida oficial noRio, marcando dois gols e sendo um dosdestaques do time, juntamente com Rose-miro, também ex-palmeirense. César abra-
çou e elogiou multo Mococa, a quem cha-mou de "meu meio-campo preferido".

Mesmo reconhecendo
que .o Flamengo não repe-
tiu a atuação da última
quarta-feira, quando der-
rotou o São Paulo por 2 a 0,
num amistoso no Morum-
bi, o técnico Modesto Bria
acha que sua equipe este-
ve bem e com um pouco
mais de sorte teria derrota-
do o Santos. -

No segundo tempo,
nosso ritmo caiu muito.
Mas ainda assim continua-
mos criando nossas chan-.
ces de gol. O Santos nos
forçou bastante, fez uma
luta igual, mas estivemos
mais próximos da vitória.
Falhamos nas complemen-
taçóes — disse o treinador.

Modesto Bria manterá
esta equipe para a partida
de quarta-feira contra o
Nacional, em Manaus. De
qualquer forma, aguardará
a revisão médica desta tar-
de para escalar oficialmen-
te a equipe. O médico Cé-
lio Cotecchia disse que ne-
nhum jogador o procurou
para se queixar de alguma
coisa.

Acho que está tudo
bem. Vamos ver a revisão
de amanhã já que no dia
seguinte ao jogo sempre
aparece alguém com um
probleminha. Mas a pri-meira vista não há qual-
quer problema — disse o
médico.

LAMENTO

O atacante Nunes não
escondia sua decepção pe-Ias muitas oportunidades
desperdiçadas por todo o
ataque.

Tivemos muito azar.
Eu, inclusive, perdi um gol

que normalmente teria
marcado. Estava diante de
Marola e chutei na sua di-
reção. O problema é que o
passe veio forte e tive que
virar de primeira para chu-
tar, já que o zagueiro esta-
va bem próximo a mim.
Além disso, tive que tocar
de bico com a perna es-
querda e acabei não colo-
cando a bola onde deveria.

Mas, de uma forma geral,
todos pareciam satisfeitos
com o resultado, conside-
rando que. o Santos tam-
bém teve boas oportunida-
des para marcar. Júlio Cé-
sar, que deixou o campo
rapidamente ao ser substi-
tuido, evitando as entre-
vistas, parecia mais calmo.
Se bem que continuava
não entendendo á modifi-
cação, já que passava to-
das as vezes por seu mar-
cador.

O técnico Modesto Bria
disse que substituiu An-
drade e Júlio César por
sentir que a equipe estava
cansada, necessitando se
reforçar no meio-de-campo
e no ataque. Para ele, as
mudanças surtiram efeito,
mas a equipe para a parti-da contra o Nacional,
quarta-feira, em Manaus,
será a mesma que iniciou o
jogo de ontem. -

Os jogadores foram libe-
rados após o jogo de on-
tem. Para hoje está progra-mado um treinamento pa-ra quem não jogou ou
atuou apenas meio tempo
contra o Santos. Haverá
um treino coletivo, que se-
rá dirigido pelo preparadorfísico Fernando Soares.
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A dejesa do bantos atuou com firmeza e parou o ataque do Fia

Cumprindo uma atuação pachorrenta, qual um féretro
do jogador Adillo em sua encarnação no futebol dos Estados
Unidos, o Flamengo não teve competência de vencer a jovemequipe do Santos, ontem no Maracanã, deixando o gramadosob um pálido 0x0 recheado de vaias.

O time do Santos, desfalcado de sua peça mais importar!-
te, Pita, e sobrecarregado organicamente pelo insuportável
ônus do calor, com mela hora de jogo optou pelo jogodefensivo, o abrandamento do ritmo e, quisesse Zeus, comó
acabou querendo, o empate. Viu feita a sua vontade.

Começo aceitável
O Flamengo começou o expediente basicamente do

mesmo jeito que vinha atuando na gestão técnica passada e
como vem se arrastando a atual Seleçáo Brasileira: coxo peladireita. Com uma diferença, positiva, aliás: se Fumanchu
teimava em fincar-se da cabeça aos pés da faixa central, do
ataque, Leandro vez por outra procurava algum serviço no
espaço reservado ãs ações de linha de fUndo. E foi obrando
por ali que o lateral presenteou Adílio e Nunes com dois gols
por apenas completar. Adillo, utilizando a canela, e Nunes,
valendo-se de todo o peso da cabeça, atiraram fora as duas
dádivas.

Com ás subidas de Leandro pela direita, o ataque aproxi-
mava-se do ideal, só n&o o atingindo porque Carlos Alberto,
dó lado esquerdo, não revelava competência para chegar, ao
fUndo em manobras conjuntas com Júlio César e mesmo o
ponteiro não raro via-se acometido de alguma parada meiv-tal, deixando-se ficar, como que embriagado, na intermedia-
ria, enquanto o resto do ataque tentava adentrar a áfeá
adversária.

De qualquer forma, o Flamengo forçava a presença navizinhança do goleiro Marola e Nunes, sempre bem servido,
dispôs de farta matéria-prima com que fabricar suas tolices.

Não se pode deixar de registrar, contudo, que, em termos
ofensivos, as oportunidades de gol foram criadas. Além dosdois citados pecados de Adillo e Nunes, merecem aindareferência mais um gol perdido por Carlos Alberto, cujo péesquerdo parece feito exclusivamente para debrear, outro
por Fumanchu e ainda um terceiro por parte do inevitávelNunes.

Pouco antes do 45° minuto Mococa já começava a ritmarseu time em fUnção do relógio do estádio.
A lOkm/h

Na volta para o segundo tempo, cablsbalxos, os jogado^res antecipavam o ritmo que Iria vigorar dali em diante.Um ritmo excessivamente lento, embora explicável pelátemperatura e o reduzido lapso de tempo do final das férfás'.O Flamengo, porém, perdeu a oportunidade de CedôavantaJar sua presença em campo. Atemorizado pelo lnsi-nuante João Paulo, o técnico Modesto Bria despejou ocriativo Leandro para a lateral-esquerda e requisitou para olado direito o braçal Carlos Alberto, pensando cóm isso criarmaior obstáculo às penetrações do esperto ponteiro santl^ta,Anulou Leandro como agressor pela esquerda e perdeu aofensividade da direita na timidez de Carlos Alberto.'Aos 20 minutos, percebendo a lnvalldade da experiência";desfez a troca. Um minuto depois, porém, teve uma recaidá
que acabou custando-lhe o empate. Tirou Júlio César, queapós um período medonho se vinha recuperando na partida;com três recentes intervenções de brilho, para em seu lugarcolocar Ronando, cujo pé confunde cruzamento, recomenda»velmente na forma de arco-lrls, com chuvelrinho, aquela bolaalta e macia que assegura o emprego de qualquer zagueiro de
grande estatura, a despeito da pouca altura do QI.Vitor substituiu Andrade para revigorar o time. Mas este
já arrefecera. Cansado, Leandro já não ia & linha de fundo
pela direita. Incompetente, Ronaldo não o conseguia pela' esquerda. Teimoso, Fumanchu empacava no corredor cen-
trai. Coerente, o placar não se arredou do 0 x 0.

Do Santos, nada a referir, do ponto-de-vista tático, já quea sua proposta de campo resumiu-se a uma correria lenta émedrosa, como se estivessem seus jogadores fugindo de um
bando desses novos noticláveis fabricados pela retranca
policial.

Leandro mostra

muita categoria
Raul — Nada a dizer do seu trabalho, já que praticamen-

, te não foi chamado a operar.
Leandro — É possível que alguém ofereça certa restrição& sua capacidade defensiva, sobretudo na marcação direta.No entanto, a categoria pessoal e o refinamento técnicofazem dele uma das presenças mais brilhantes do time.Rondineli — Misturou acertos e tolices, com saldo inéga-velmente positivo. Deu, contudo, uma entrada em JoõoPaulo que lhe rendeu apenas um tímido cartão amarelo,

quando deveria resultar na sua expulsão de campo.Marinho — Defendendo, tudo bem. Quando se projeta aoataque, porém, exibe falta de intimidade com a bola.
. Carlos Alberto — Já produziu atuações bem superioresno Maracanã. Se na marcação houve-se bem, nas manobrasde ataque pecou por ação e por omissão.

Andrade — Cumpriu religiosamente a distância entre acabeça da área do flamengo e o primeiro ponto do grandecirculo no campo do adversário. Sem criatividade.Vítor — Entrou no lugar de Andrade para dar maisagressividade ao time mas, embora demonstrando dlsposi-
ção, Já encontrou os colegas esfalfados e rendidos à inclemên-cia da temperatura.

Carpegianl — Ainda náo recobrou a forma flslco-atléticaideal, mas ainda assim compensou a deficiência com umalucidez que é privilégio de rarissimos nomes do futebol do
pais no momento.

Adillo — Jogou na posiçáo de terceiro-homem, isto é,aquela que em geral é reservada aos artilheiros, como Zlco.Respondeu com dois chutes a gol: uma virada de canhota
para fora e'a canelada com que desperdiçou um gol certo.Nos Estados Unidos, no meio de'campo básico, ou seja, comosegundo homem do setor, poderá desfilar toda a sua hablli-dade.

Fumanchu — Fez boas Jogadas com a bola nos pés,conseguindo positivas Incursões. Como, porém, privou o timede um ponta direita, que seria o caminho da vitória, notazero.
Nunes—Como sempre, lutador, Incansável, exibindo umfutebol de grande dedlcaçáo e mais nada.
JiUlo César— Ontem estava de uma coerência a toda

prova. Ora alucinante, ora alucinado. Náo se sabe por que foisubstituído.
Ronaldo — Fora ^e posiçáo não acertou.

João Paulo, um

ponta habilidoso
Marola — Excelente reflexo, muita agilidade e boacolocação. Em duas ou três oportunidades, contudo, pareceupouco senhor do lance ao atacar bolas altas. Mas isso nãochega a constituir demérito para um jovem de 20 anos, poisno pais raros são os homens de 30 que sabem sair do gol.
Nélson—Limitou-se a uma posiçáo defensiva, opção quetomou acertadamente, pois marcava o Imprevisível JúlioCésar.
J.o&ozinho — Segurou bem a sua briga particular comNunes. Quando ganhava, tudo bem. Se perdia, o centroavan-te rubro-negro cuidava de, logo em seguida, apagar a derrota.
Nete—Cumpriu sua missão sem deixar marcas no corpode ninguém. Alto, forte, Joga pesado mas de forma leal.
Washington — Náo teve a quem marcar, mas poucasforam as vezes em que a saúde de Leandro permitiu-lhechegar até o ataque.
Mococa — No Palmeiras era técnico. Agora é violento.
Feijão — Altamente clássico, não produz o desejável porfaltar-lhe a dose de coragem que estimula a penetração áárea adversária e sobrar-lhe sofisticação na confecção doslances.
Carlos — Trabalha bem a bola, sabendo Jogar com ela nochão, mas peca pela pouca objetividade nos momentosculminantes da finalização.
Claudinho — Trata-se de Jogador habilidoso e de ótimatécnica.
Aloisio — Embora jogando llhado entre Rondineli eMarinho conseguiu proteger a bola em diversos momentos dedificuldade e, a partir dai, criar lances de perigo para o gol doFlamengo. Boa atuação.
Joào Paulo — O que tem de pequeno tem de habilidoso eágil, é mais do que tudo, atrevido. E um ponta-esquerda cujoestilo agrada à equipe, ao técnico, à torcida.
Gilson — Ponta-direita, ex-juvenil, substituiu Feijãoindo Cláudinho para o meio. Exibiu muita esperteza.
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Fluminense 
joga 

melhor mas empata com o Mixto

MIXTO 1 x 1 FLUMINENSE —Local: Estádio José
Fragelli. Renda: Cr$ 1 milhão 315 mil 600. Público
pagante: 10 mil 788. Juiz: Emídio Mesquita. Cartãet
amarelos: Gilmar, Marcinho e Ernani. Mixto: Ernani,
Gilmar, Fumaça, Miro e Fabinho (Udelson); Jairo
(Luís Carlos Beleza), Marcinho e Admar; Bife, Tostão
e Toninho Campos. Fluminense: Paulo Goulart, Mari-
nho, Adilço, Tadeu e Rubens Gólaxe,- Delei, Gilberto
e Mário; Robertinho, Neinha (Cristóvão) e Zezé. Gols:
no primeiro tempo, Gilmar, contra (25m) e Toninho
Campos (33m).

Vidal do Triodad#

Cuiabá — O Fluminense
não passou do empate de 1
á"l, ao estrear ontem na
Taça de Ouro contra o Mis-
to, bicampeão mato-
grossense, apesar de uma
boa atuação no segundo
tempo, onde ficou clara a
sua melhor condição física
e técnica. Ressentlndo-se
da ausência de Cláudio
Adão, o ataque do Flumi-
nense não se entendeu
bem e ainda encontrou o
goleiro Ernani niuna tarde
excelente.

No meio-campo, Gilber-
to foi o destaque, levando
sempre o time a pressionaro Misto até sua grande
área, onde Zezé só não con-
seguiu marcar devido à
boa atuação de Miro e Pu-
maça, principalmente oúl-
tittio, que se tornou o gran-
de .nome da partida, elo-
giado até pelo técnico Nel-
sinho. Na defesa tricolor,
Marinho e Tadeu foram os
melhores.
SEGURANÇA
' Marinho apareceu sem-
pré com muita categoria
em intervenções seguras e
oportunas, que livraram
por diversas o gol de Paulo
Goulart das investidas pe-rigosas do comandante Bi-
fe é do ponteiro Toninho
Campos, autor do gol da
equipe local. O goleiro do
Fluminense ' teve uma
atuação regular, sem culpa
neste gol, pois o chute foi
enviezado e muito vio-
lento.

; Adilson e Rubens Gála-
xie estiveram regulares.
Neinha, que estava bem na
partida, foi atingido pelozagueiro Gilmar, cedendo
seu'lugar a Cristóvão,,que
nào chegou a comprome-
tér- á sua equipe, mesmo
tèritando jogadas indivi-
duais, na esperança de
romper o bloqueio da defe-
sa do time local. Os demais
sè nivelaram no mesmo
plano aceitável.
- No misto, dificilmente
pode-se dar destaques in-

dividuais. A equipe bicam-
peã de Mato Grosso entrou
em campo com a preocu-

. pação de não se deixar go-
lear pelo campeão carioca.
Sua defesa, com recomen-
dações do técnico Hélio
Machado, deveria plantar-
se e impedir a movimenta-
ção dos jogadores tricolo-
res. Diante dessa preocu-
pação, o zagueiro Gilmar,
ao tentar desviar um chute
violento de Robertinho, o
fez irregularmente, chu-
tando para dentro de seu
gol, quando o goleiro Erna-
ni já se deslocava para de-
fender.

Duas grandes atuações:
os zagueiros Miro e Fuma-
ça, que se desdobraram
durante o jogo, desfazendo
as perigosas jogadas de
Gilberto e Zezé. Fabinho,
na sègunda etapa, visível-
mente cansado, cedeu seu
lugar a Uderlon, e Jairo,
com lesões após chocar-se
com o lateral Marinho, te-
ve que sair de campo, en-
trando em seu lugar Luis
Carlos Beleza, recente-' mente contratado.

Marcinho, deslocado de
sua posição de meia-
direita (jogou na lateral),
esteve confüso no primeiro
tempo, enquanto que Ade-
mar correspondeu ã res-
ponsabilidade de marcar
Mário, que esteve bem du-
rante a partida. No ataque,
Bife foi o mais perigoso,
inflltrando-se constante-
mente na defesa tricolor e
criando situações perigo-
sas, provocando dois pé-naltis não assinalados pelo
juiz Emidio Mesquita, da
Federação Paulista de Fu-
tebol, o que provocou for-
tes reações da torcida.

Tostão, que durante a
semana era a grande dúvi-
da do treinador Hélio Ma-
chado, esteve bem, e Toni-
nho Campos, sempre peri-
goso em suas investidas na
pequena área tricolor,
marcou aos 33 minutos do
primeiro tempo o gol de
empate de seu time.

Caso Edinho
A venda do zagueiro Edi-

nho ao Olimpique de Mar-
selha, por um milhão e
meio de dólares (cerca de
Cr$ 105 milhões) poderá
ser resolvida hoje, num en-
contro entre o presidente
do Fluminense, Silvio Vas-
concellos, o sogro do joga-
dor, William Scheider, e o
representante do clube
francês, Henri Rocca-
Serra.'- 

O Fluminense já aceitou

a proposta feita pelo clube
francês, faltando apenas
resolver a forma de paga-mento, que o clube deseja
à vista, e o acordo entre
Edinho e o Olimpique de
Marselha o que poderá
acontecer no dia de hoje,
embora o sogro do jogador,
que é quem cuida de seus
negócios ache que òs en-
tendimentos ainda pos-
sam demorar um pouco.

Rodada

Mixto{MT)
América(RN)

Ferroviório(CE)

Sábado
TAÇA DE OURO

Grupo A
Vitória (BA) 3 x 1 Londrina (PR)Vasco (RJ) 3x1 Vila Nova (GO)Grupo O

Santo Cruz (PE) 3x0 Paissandu (PA)Taça d« Prata
Grtjpo A

Maranhão (MA) 0 x 1 Remo (PA)Ceará (CE) 3x0 Guarani (CE)Rio Negro (AM) 0x0 Tuna Luso (PA)Grupo B
América (PE) 0x0 Botafogo (PB)

Grupo C
Gama (DF) 2x3 Bahia (BA)

Grupo E
Comercial (SP) 1 x 0 Volta Redonda (RJ)

Grupo F
Comercial (MS) 2 x 1 Criciúma (SC)

Ontsm
Taça d* Ouro/81

Joinville(SC) 1 x 2 Inter(SP)
Inter(RS) 4x2 Ponte Preta(SP)

Bangu(RJ) 0x0 Co!orado(PR
Grupo B

Desportiva(ES) 0x4 Botafogo(RJ)
Goiás(GO) 0x0 Grêmio(ES)

Galícia(BA) 0x2 Coríntians(SP)
Brasiiia(DF) 2 * 2 P. Desportos(SP)

Operários(MS) 1 x 1 Pinheiros(PR)
Grupo C

Atiético(MG) 3x0 CSA(AL)
Sport(PE) 0x0 São Paulo(SP)

x 1 Fluminense(RJ)
2x0 River(PI)

x 1 Campinense(PB)
Grupo (

Flamengo(RJ) 0x0 Santos(SP)
Nocional(AM) 1 x 0 Cruzeiro(MG)

Sampoio Correa(MA) 1 x 0 Itabaiana(SE)
CRB(AL) 1 x 1 Fortaleza(CE)

Taça Prata
Grupo A

Flomengo(PI) 1 x 0 Tiradentes(PI)
Grupo B

Treze(PB) 2 x 0 A B C(RN)Arapiroca(AL) 0x0 Central(PE)
Contioni;o(SE) 0x2 Nouiico(PE)

Grupo C
Anápolis(GO) 2 x 1 Itabuna(BA)

leônico(BA) 1 x 0 Atlético(GO)
União(MT) 3x2 Anapolina(GO)

Grupo D
Juventus(SP) 2x0 Guarani(SP)
Cascovel(PR) 0 x 1 Campo Grande(RJ)

Serrano(RJ) 0 x 1 Botafogo(SP)
Maringá(PR) 2 x 1 Coritiba(PR)

Grupo E
América(RJ) 3 x 1 Americano(RJ)

América(MG) 1 x 0 Vitória(ES)
São Bento{SP) 2x0 Uberaba(MG)

Grupo F
Ferroviária(SP) 1 x 1 Palmeiras(SP)

América(SP) 0x1- Novo Hamburgo(RS)
São Paulo(RS) 0 x 1 Inter-SM(RS)

TORNEIO SELETIVO PAULISTA
PARA A TAÇA DE BRONZE
São Jose I x 1 Froncana

Taubat 0x0 Marília
XV de Nov Jaú 1 x 0 Noroeste
TORNEIO INTERNACIONAL Dí JUNIORES— Fas*» Finai (Primeira Rodada)

Uruguai 1 x 2 Fronço
Brasil 2 x 1 Poraguaí

América

consegue

Ia vitória

mm¦ ••». úSsaS#

América 3 x 1 Ameri-
cano. Local: Calo Mar-
tins. Ronda: Cri 105 mil
050. Público PoQQntf:
715: Juiz: Luíi Cario* Fé-
lix. Cartão amarelo: Clé-
ber. América: Ernani,
Aristeu, Osmar, Everaldo
e Alcir; Celso, Nedo (Vai-
mir) e Bozó (Porto Real);
João Carlos, Lüisinho e
Cléber. Americano: Gato
Féllx, Marinho, Oliveira,
Tita e Valdir; fndio, Ma-
nuel (Souza) e Roimun-
dinho (Zé Sérgio); Luis
Carlos, Té e Sérgio Pe-
dro. Gols: no 1° tempo
Luís Carlos (22m), no 2°
tempo, luisinho aos 21,
36 e 40m.

Luisinho lutou o tempo todo e fez os três goL sdo América doWlo-camponiial a Dolmnn

Após várias partidas em
que quase levou sua torcida
ao desespero, o time doAmérica, atuando na base
do entusiasmo e da força devontade, conseguiu virar um
marcador que lhe era adver-
só no primeiro tempo, ven-
cer por 3 a 1 o Americano e
sair de campo aplaudido pormia torcida na primeira vitó-
ria na Taça de Prata do
Campeonato Nacional.

O mais aplaudido foi Lul-
sinho, que marcou os três
gols de sua equipe, mostran-
do grande oportunismo e
voltando a sair de campo na
condição de idolo da peque-na torcida que compareceu
ontem o Caio Martin*, gri-tando o seu nome.

O América começou
atuando de forma confusa,
sem que seus jogadores con- -
seguissem superar a marca-
çâo que lhes impunha o time
do Americano, mais bem
distribuído dentro do cam-
po, com os três integrantes—Índio, Ma-

Bangu empata de 0 a 0 e

torcida fica decepcionada

BANGU OXO COLO-
RADO. Local: Moça Bo-
nita. Ronda: Cr$ 565 mil
650. Público paganto: 3
mil 771 pagantes. Car-
tão Amarolo. - Sidnei.
Juiz: Dulcfdio Vanderlel
Boschila. Bangu: Toblas,
Ademir, Moisés, Fernan-
do e Marco Antônio;
Ademir Vicente, Luis
Carlos Gaúcho (PauloRoberto) e Luisão (Ma-randinha); Silvinho, Lui-
sinho e Marcelo. Colora-
do: Joel Mendes, Sidnei,
Marião, Levir e Chico
Fraga,- Nilton (Paraná),
Jorge Nobre (Peres) e
Marinho; Afrânio, Bene
e Aladim.

Se antes do inicio da par-
tida, o clima da torcida do
Bangu era de euforia, acre-
ditando no time, no fim foi
de total decepção com o
empate sem gols contra a
equipe do Colorado. Marco
Antônio, ex-jogador do
Vasco, e Luis Carlos Gaú-
cho, que estrearam ontem,
não foram bem e saíram
vaiados.

O Bangu apresentou um
futebol sem imaginação,
apesar da presença de al-
guns veteranos, que a todo
momento tentavam o le-
vantamento da bola para a
área adversária. Além dis-
so, a pouca movimentação
do time influiu no resulta-
do, que acabou sendo jus-°
to. Se não fosse a banda da
torcida do Bangu, o jogo,
que se desenvolvia mono-
tonamente, sem lances de
emoção, o público vaiaria
mais seu time.

Mesmo com a fraca atua-
ção, a equipe do Bangu
ainda criou algumas opor-
tunidades de gol no pri-
meiro tempo. A primeira
foi numa avançada do late-
ral Marco Antônio, pela es-
querda, que deu a Luisão
dentro da área, mas o za-
gueiro Marião colocou a
córner, quase marcando
contra. A outra foi aos 24
minutos, na melhor chan-
ce da partida, através de

Luisão que, frente a frente
com o goleiro Joel Mendes,
chutou em cima dele.

O Colorado, que veio do
Paraná sem maiores pre-
tensões, jogava nitidamen-
te para o empate. Entre-
tanto, teve uma chance
aos 30 minutos através de
Afránio, que chutou cruza-
do, com perigo, raspando a
trave.

No segundo tempo, Dé-
cio Leal alterou sua equipe'1
colocando Mirandinha no
lugar de Luisão, que não
vinha bem. Entretanto, a
modificação não teve efei-
to porque o Bangu se limi-
tava a levantar a bola na
área do Colorado. O técni-
co ainda tentou dar maior
movimentação ao seu time
e fez outra substituição, ti-
rando o estreante Luís
Carlos Gaúcho e colocan-
do Paulo Roberto. A gran-de oportunidade do Bangu
neste período foi aos 30 mi-
nutos, quando Silvinho co-
brou o cõmer e Marcelo, de
calcanhar, quase marca.

Depois de 10 anos, o pon-ta-esquerda Aladim voltou
ontem a Moça Bonita paraenfrentar seu ex-clube pela
primeira vez. Quando o ti-
me do Colorado entrou em
campo, a torcida do Bangu
gritou seu nome várias ve-
zes e o homenageou ofere-
çendo flores, o que deixou
o jogador emocionado. '

Sempre procurado pelosrepórteres para dar entre-
vistas, Aladim disse que jáesperava a recepção dos
torcedores bangüenses,
que sempre o incentiva-
ram quando jogava no
clube.

Alguns torcedores co-
mentaram que, apesar da
idade — 36 anos — Aladim
ainda tem bom toque de
bola e faz lançamentos
precisos. Ele ainda tentou
fazer um gol olímpico, mas
sem. sucesso. No fim da
partida, o jogador saiu de
campo aplaudido.
Tobias — Não teve traba-
lho e, nas vezes em que foi
exigido, saiu-se bem.

Ademir — Não soube ex-
piorar o seu setor, mesmo
sem ter a quem marcar.
Além disso, errou muitos
cruzamentos para a área.
Atuação razoável. ¦
Moisés — O grande desta-
que do time e da partida.
Perfeito no desarme, ainda
tentou levar seu time ao
ataque com muito empe-
nho. Mostrou que ainda
tem condiçõefs de vestir a"camisa de um grande
clube.
Fernando — Errou muitos
passes e complicou algu-
mas jogadas fáceis. Mas
também lutou muito.
Marco Antônio — Poderia
ter avançado mais, pois o
time do Colorado jogava
retrancado. Ficou muito
preso à defesa e nas vezes
em que avançou fez cruza-
mentos para a área com
imperfeição. Não esteve
bem.
Ademir Vicente — Um
bom primeiro tempo. Com-
batendo, lançando e chu-
tando a gol. No segundo,
caiu de produção por can-
saço. Atuação regular.
Marcelo — Depois de Mol-
sés, foi o melhor do Bangu.
Procurou as jogadas de li-
nha de fündo, quando este-
ve pela ponta "esquerda, e
no meio foi incansável.
Boa atuação.
Luis Carlos Gaúcho—Não
teve uma boa estréia. Mui-
to lento, demorava com a
bola nos pés, e foi substi-
tuído por Paulo Roberto,
que nem deveria ter en-
trado.
Silvinho — Muito fraco.
Não pode jogar num time
como o Bangu, que preten-
de se classificar.
Luisão — Mal colocado em
campo, nada fez além de
perder um gol feito. Foi
substituído por Mirandi-
nha, que esteve no mesmo
nível.
Luisinho — Pouca movi-
mentáçáo e errando mui-
tos chutes a gol, o que não
é seu costume.

No Colorado, os zaguei-
ros Marião é Levi foram os
destaques.

Cario* DavkJ

nuel e Raimundinho — dl
tando o ritmo da partida.As situações eram criadas
e desperdiçadas pelos joga-dores do Americano até que,aos 22 minutos, numa triian-
gulação pelo setor esquerdo
entre Raimundinho, Té e
Sérgio Pedro, a bola foi lan-
çada por este último paraLuis Carlos que, livre dentro
da área, no lado direito, chu-
tou forte sem chance paraEmani.

No segundo tempo, o timedo América voltou com Por-
to Real no lugar de Bozó,
que nada fazia em campo, e
com outra disposição tática,
enquanto o Americano per-dia por contusão seu melhor
jogador, Manuel, que estava
distribuindo o jogo ao lado
de Raimundinho e começa-
va a dar sinais de cansaço.

O América começou a serincentivado por sua torcida,
passou a explorar o setor
direito, onde João Carlos le-
vava vantagem sobre seu
marcador, Valdir, contando
com o auxilio de Aristeu,
que a todo momento avan-
çava para apoiar.

Aos 21 minutos, Luisinho
recebeu um passe de Nedo
perto da grande área, drl-
blou seu marcador Oliveira
com um giro de corpo e chu-
tou forte no canto direito de
Gato Féllx, que se limitou aacompanhar a trajetória da
bola.

Com o empate, o técnico
Antônio Lopes tirou Nedo,
que dava sinais de cansaço e
colpcou Valmir, que tomou
a equipe ainda mais agressi-
va. Em duas jogadas seme-
lhantes, aos 36 e aos 40 mi-nutos, o ponta-dlreita JoãoCarlos foi ã linha de fündo,
centrou e Luisinho de cabe-
ça marcou nas duas oportu-
nidades.

O América conseguiu on-tem a contratação por em-
préstimo do meio-campo N6-
lio, do Cruzeiro, por Cr$ 1milhão e hoje deve acertar
com o ponta-esquerda Carli-
nhos, do Corlntlans, tam-bém por empréstimo de umano.

Serrano

perde para
Botafogo (SP)

Serrano 0x1 __
SP Local: EtMdio Atílio
Marotti (FaMpolie).
Renda: Cr$ 259 mil 650.
Público pagante: 1 mil
730. Juiz: Luf* Zetoman
Torre*. Carões amarelos:
AHevir • VUor. Botafogo:
AHovir; Wilson Campo*,
BatMa, bktoro e Beto;
Flamarion, De Ro*i*, Os-
marzinho (Padrinho); Oi-
di, Vânder, Nei (Vítor).
Serrano: Acácio; Paulo
Verdun, Renato, Paulo
Ramo*, Cândido; braol,
Moreno, Wellington (Zé
Nato),-Gilberto, Atilo,
Humberto (índio).

|P|
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ÉÜj . §¦O Bangu atacou desordenadamente e não conseguiu vencer o Colorado

O Botafogo, de Ribeirão Pre-to, derrotou ontem o Serrano
por 1 a 0, no Estádio AtílioMarotti. em Petrópolls, com
gol de Osmarzlnho. aos 25 mi-nutos do segundo tempo. Osdestaques foram o zagueiroBatista, do Botafogo, e o ata-cante Gilberto, do Serrano.Apesar da derrota, o Serrano
jogou melhor até os 35 minu-tos do primeiro tempo, quandoa substituição de Wellington
por Zé Neto, para dar maior
poderio ofensivo ao time, teveefeito contrário: o meio-campo
que era o ponto alto até entáonão funcionou mais e o ataqueacabou perdido.

Campo Neutro

José Inácio Werneck
OMECEI anotando os gols per-

m didos mas, lá pelos trinta e pou-
1 a cos minutos do primeiro tempo,

desisti: o Santos já chutara
uma bola no travessão, o Flamengo na
trave, Adílio perdera um gol incrível na
pequena área, Aloísio outro, também
na pequena área, cabeceando para
fora. v

Náo era jogo de grande qualidadetécnica, mas estava movimentado e
interessante, pela quantidade de opor-
tunidades criadas. O Flamengo porémcomeçou a afunilar muito as jogadas,
sem que os laterais subissem para ocu-

6ar 
o espaço aberto pelos flancos. Tam-

ém pudera, no Santos havia um pon-ta-esquerda, o Joáo Paulo, que domi-
nava Leandro com dribles de um res-
peitável repertório.

No todo, o Flamengo foi melhor no
primeiro tempo. Perdeu mais gols, for-
çou mais o logo. Merecia pelo menos o
1 a 0, sobretudo depois de um excelen-
te chute de Nunes, de virada, que um
beque adversário a custo pôs a córner.
Dava para perceber que, pela força do
regulamento do Campeonato, o Santos
viera buscar um ponto para sua classi-
ficação. Dois era demais, um já chega-
va, e o time, tendo perdido alguns gols,não quis explorar o desentrosamento
da zaga do adversário e começou a dar
sinais de contentamento.

Tais sinais no segundo tempo fica-
ram evidentes demais. Houve nova bo-
la na trave, ainda do Santos, chutada
pelo lateral direito Nélson, mas depois
disto foi como se de seu fosso o trema-
dor Sérgio Clérice tivesse feito soar o
toque de retirar.

Algumas retiradas podem ser épi-
cas. Não foi o caso da do Santos, mais
para o gênero bocejante. O time foi
recuando, foi recuando, ficou a tocar
bola em seu campo, a deixar o tempo
passar nos tiros de meta—sem contar
os jogadores que a toda hora atiravam-
se ao chão, como fulminados. Para
defender melhor, o técnico Sérgio Clé-
rice tirou o ponta-direita, substituindo-
o por um jogador de meio-de-campo,
com instruções para bloquear a inter-
medi ária.

O Flamengo respondeu com duas
substituições — Vítor no lugar de An-
drade e Ronaldo no de Júlio César —
mas elas não chegaram a dar certo.
Carpeggiani viu-se mais. liberado paraatacar, mas como atacar, se as pernas
lhe faltavam? Ronaldo, centroavante,
ficou lá na esquerda, quando o mate
lógico era aproximá-lo ae Nunes e pe-dir a Adílio o obséquio de cair pelaextrema. (Creio quê Adílio não o faria;
nunca o fez, ao tempo de Cláudio Cou-
tinho.)

Para o Santos foi uma vitória. Para
o Flamengo, um empate. Para o públi-co, especialmente pelo que se vm

3ue 
nao se viu no segundo tempo,

errota.

e o
uma

O

novo presidente do Flamengo
declarou ao JORNAL DO
BRASIL que se não vender
Adílio está "frito". Sua decla-

ração significa simplesmente que pre-cisa vender o jogador para estabilizar a
situação financeira do clube. Disse ain-
da que vai investir os Cr$ 26 milhões
projetados do baile Vermelho e Preto
no rntebol, para poder continuar a pa-
gar os salários e saldar as dívidas exis-
tentes.

Ora, ora, mas o senhor Márcio Bra-
ga, seu antecessor, não havia saldado
todas as dívidas e deixado o clube em
excelente situação financeira?

¦ ¦ ¦
senhor João Havelange, presi-

m ^ FIFA, disse que a•\W FIFA nãopermite a pubacida-
^ de no uniforme de seleções du-rante competições de sua responsabili-

aade comp o Campeonato Mundial, osJogos Olímpicos e o Mundial de Ju-VC711S.
Até aí, tudo bem. Mas o Mundialiio

™iQ/pi uma competição de responsabi-
lidade da FIFA? Como explicar então
a enorme propaganda na camisa de
seleções como a da Alemanha e a do
Uruguai, todas com a marca da

PRIMEIRA: E o seguinte o
caienaano do Coija para o ano de 1981:
dia 21 de fevereiro, Simpdsio e Assem-
bleia-Oeral dos SOcios: 27 rip fpuprpim

V.

(sexta-feira de carnaval), Corrida do
Carnaval, na distância de oito quilôme-tros, com saída ás 23 horas e percursoLeblon — Leme. Na chegada, refrige-
rentes, chope e a Banda do Leme to- .cando para todos, além da entrega de
prêmios aos vencedores. Dia 12 de •
abril, Corrida dos Principiantes, em
seis quilômetros, da Praia Vermeiha ao
MAM; 17 de maio, Corrida de Jacarepa-
guá, 10 quilômetros; 28 de junho, Re-
creio — Barra (Meia-Maratona); 27 de
setembro, Corrida da Arvore, 12 quilô-metros; 18 de outubro, Corrida da
Criança (até 12 anos), em distâncias
diversas, na Praça da República; 15 de
novembro, Corrida da Ponte, de Nite-
rói ao MAM; dia 13 de dezembro, Corri-
da do Corcovado, de Laranjeiras à está-
tua do Cristo Redentor/// Os sócios do
Coija, clube que dá todo apoio à ecolo-
gia, estão convocados para o treino quecomemorará amanhã a inauguração do
Bosque da Barra. A saída será do con-
domínio Barra mares, às dez e meia, e
chegada no Bosque, onde o Prefeito
Júlio Coutinho fará um sorteio de sapa-
tos de corrida aos participantes.

u
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Luís Pereira não aceita reserva e

O Flamengo jogou sem decisão e Nunes foi um reflexo disso, ao desperdiçar várias oportunidades de gol

Fia teme as ;
fracas rendas
Os dirigentes do Pia-

mengo sé mostram
preocupados com as àr-
recadações do Campeo-
nato Nacional, já que de
acordo com a previsão
orçamentária deste
ano, o futebol custará
em torno de Cr$ 20 mi-
lhões por mês e paraisso, terá de faturar
uma média de Cr$ 8 mi-
lhões por partida.

Com às ausências de
Zico, Júnior e Tita, difi-
cilmente o Flamengo
terá condições de con-
seguir airecadações tão
altas.

09UV

to

Luís Pereira não aceita mais a condi-
ção de reserva. Após a partida de ontem, o
zagueiro estava inconformado com a situa-
ção e afirmou, inclusive, que é melhor
mudar <Je clube se continuar fora do time.

E claro que estou inconformado
com a condição de reserva, principalmente
por achar que tenho condições de estar
entre os titulares. Até agora vinha aceitan-
do tudo com tranqüilidade, mas chegou o
momento de mudar a situação.

O zagueiro fez questão de deixar claro
que não existe nada de pessoal contra
qualquer companheiro, técnico ou diri-
gente. Gosto muito do Flamengo, dos
meus companheiros, estarei sempre tor-
cendo por eles. Apenas não me conformo
mais em ficar na reserva. Como já disse,
não há nada de pessoal e, se tiver que sair,
será apenas pensando no lado profissional,
uma questão de prestígio.

Dono do passe
Luís Pereira teve passe livre do Atléti-

co de Madri para que viesse para o Fia-
mengo. Recebeu cerca de Cr$ 4 milhões de
luvas e ganha Cr$ 400 mil por mês. Seu
contrato vai até o fim do ano e, para se
tornar dono do passe, o Flamengo terá que
pagar ainda Cr$ 8 milhões.

Um dos fatores que fizeram a Comis-
são Técnica deixar Luís Pereira na reserva
é que ao voltar das férias ele estava com 10

ãuilos 
a mais (84kg). Quando chegou da

spanha, estava em plena forma e só não
se firmou porque estranhou o sistema de-
fensivo adotado no Brasil, já que no Atléti-
co de Madri atuou durante quatro anos
como libero.

Do reinicio dos treinos até ontem, Luís
Pereira já perdeu seis quilos, mas ainda
está um pouco acima do seu peso ideai.

O Flamengo viaja amanhã para Ma-
naus, para enfrentar o Nacional na quarta-feira e é provável que Luís Pereira não seja
incluído na delegação, dando lugar a Mo-
zer. O caso será discutido hoje na Gávea.

( 
'—: >

Proximos jogos
dos clubes do Rio

TACA DE OURO
Quarta-faira

Joinville x Vasco(A)
Londrina x. Bangu(A)
Botafogo x Operdrio(B)

CSA x Fluminense (C)
Nacional x Flamengo(D)

TACA DE PRATA
Quarta-faira

Guarani x Serrano
Campo Grande x Maringa

America x Vlt6ria-ES 'v
Uberaba x Volta Redondo

Americano x Am6rica-MG
/

O

Flamengo perdeu boa
oportunidade de mar-

 car dois pontos. Pára o
Santos, foi excelente negócio.
O jogo pintou fácil no primeiro
tempo, mas a quantidade de
oportunidades perdidas pelo
ataque complicou tudo. Um
dia qu&rtte e o entusiasmo aca-
bóu cedo. Com todos cansa-
dos, ojogo equüibrae o Santos
aproveitou bem isto, quando
nos últimos 15 minutos ában-
donou qualquer pretensão de
atacar e prendeu bola trocan-
do passes. Uma espécie de ce-
ra inteligente e bem feita,.

A vantagem do Flamengo
estava no meio-campo, que do-
minou fácil o time dó Santos,
que deixou jogar e só deu com-
bate na entrada da área. O

O Flamengo

Júlio César estava bem e fez
boas jogadas. Sucessivamente
criou condições de gol para o
Adílio, Nunes e para ele pró-
prio. Muito difícil compreen-
der sua saída. Vejamos: o Nu-
nes estava mal, o FumanchU,
sempre deslocando para o
meio, fechava o caminho. E o
Júlio César foi quem saiu. Pen-
sei que tinha sentido algo. En-~
trou Ronaldo, bom jogador,
mas que não é ponta-
esquerda. Então, o Flamengo
que estava sem ponta-direita
— Fumanchu até que jogava
bem mas não era ponteiro —
estava também sem centro de
ataque, só tinha jogada boa
pela esquerda. E sai o ponta-
esquerda2 Pois é, ficou sem
nada.

um 
ponto

Um dia quente, sufocante
e o meio-de-campo muito so-
brecarregado. Chegou a domi-
nar bem mas no fim apagou.
Quem iria marcar gols? O
Santos, que não é trouxa, se
fechou bem e fez bola presa.
Também no Santos o Palmei•
ras fez benefícios. O Mococa,
bom jogador, foi cedido. Eu
gostaria de saber quem ficou
no Palmeiras. Este Mococa, há
dois anos, amassava cobra
com o dedão do pé, cortando
cana lá pelas bandas da sua
terra. Joga bem o neguinho,
quer dizer. negão. Mas não
precisa bater tão firme. Certo
que o Flamengo está sem Zico,
Júnior e Tita, mas no Santos o
Batata e o Pita fazem muita
falta. O time fica sem jogada
bem arrumada. Sempre apa-

recem bons jogadores no San-
tos'. Não se deve falar do João
Paulo, que já era bem conhecir
do. Deu um calor tremendo no
Leandro e no Carlos Alberto.
Mas o Claudinho e o Aloísio,
este já foi daqui do Rio, são
bem espertos. O Feijão, já vi
melhor. Está meio magrelo.
Dominou bem o Flamengo,
mas entregou o ponto ao San-
tos. Não faz muna falta. Como
se sabe, a classificação para a
segunda etapa é certa. Em ca-
da grupo de 10 entram sete e
tem sempre uns cinco clubes
fracos. O público sabe disto e
parece estar deixando seu di-
nheiro para outra etapa. Por
esta razão é que a renda de
um jogo como Flamengo e
Santos foi apenas de 4 mi-
lhões.

João Saldanha
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A ostensiva presen§a dos soldados da PM tranqiiilizou os/cariocas que 'se aventuraram a passar o dia em Sao Conrado
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frescobol, cachorro de estimacao correndo e baianas vendendo
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PRAIA ONDE 0
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DEFINITIVO AO

MEDO

BANHADO 

pelo Atlântico e quatro
caudalosos esgotos, naturalmente
dividido em fatias populacionais
distintas, marcado por 35 carroci-

nhas de cachorro-quente e coco ge-lado em toda a sua extensão (4 mil metros) e
sem deixar faltar a presença de quatro baia-
nas, o Pepino, depois que passou de praia do
prazer à praia do medo, mudou muito.

Uma das baianas, instalada ali há apenas
três meses, confessa ter perdido nas últimas
duas semanas ,50 por cento de sua clientela
classe A: aviadores, desembargadores, ar-
tistas.

— Dé 200 acarajés, passamos a vender"apenas 
80 — diz Helena.

O vendedor de umas das barraquinhas do
Geneal admite que a turma só anda assom-'brada, "assalto não falta, ninguém reage ou
leva chumbo, estou fechando às seis da tarde
de puro medo". Afirma ainda éstar ali de
teimoso, o colega aí do Jonn's, que assistiu à
morte do rapaz semana retrasada, a três
metros da sua barraca, já foi embora há
muito tempo. Perdeu 30% da clientela.
^ a maior parte dos vendedores não querfalar. Dalva, do Jonn's, pede que não pergun-
fé sobre assaltos, pois fica nervosa. Gledson,
dono de seis barracas só no Pepino, acaba
com a Conversa do medo dizendo ser "cego,
surdo, mudo"." . O guardador de carros Antônio Roberto
está cansado. Há três anos trabalha na área e
íiünca houve dia em que pelo menos um.dos
carros estacionados não fosse roubado ("le-
vàm o carro ou tudo o que tem dentro dele").
E, quando sabe ser um dos carros o da
repórter, senta-se sobre o pára-choque e fica
•ali por três horas, única forma de garantia.: Nunca se viu tanto policial rondando o
calçadão. Ali onde não se via nenhum, hoje
èxistem 20 a pé, seis rondando a orla da praia
motorizados, alguns em helicóptero.

Um deles conversa longamente, aconse-
lha o assaltado a reagir com oportunidade
("Não foi o caso do rapaz assassinado recente-
mente,"), levar a pele e o calção, três cigarros
se fumar "porque não somos mágicos, traba-
lhamos das 8 às 17h sem almoço num calor de
até 40 graus, ganhando um fixo de Cr$ 6 mil
561. Como é que a gente vai competir com
essa gente que desce o morro fazendo esporte
é corre que nem atleta?"

Dura constatação; A segurança do Inter-
continental e do Nacional garante 36 homens
no espaço de 200 metros internos que liga os
dois hotéis. Mas é só. Não puderam impedir
muitas desistências e cancelamentos de seus
sócios desde a semana passada, nem a trági-
ca estatística de um ou dois hóspedes assalta-
dós por dia. "Mas segurança hoteleira não
pode agir na praia, a gente adverte, espalhai
cartazes por todos os lados, e eles assaltam;
não deviam: turista traz divisas, devia ser
respeitado."

As técnicas são muitas. Em frente aós
dois hotéis, na extrema esquerda da praia do
Pepino* onde garotos se banham no esgoto,
as técnicas de assalto vêm sendo aperfeiçoa-
das de dia para dia, muitas vezes sem violên-
cia. Até com cócegas os garotos assaltam
turistas: esperam que se deitem com a cabeça
sobre a bolsa, um se coloca por trás enquanto
o outro faz cócega em seus pés, forçando o
turista a se colocar sentado, tornando assim
fácil a retirada da bolsa.

A ostensiva presença dos soldados da PM tranqüilizou os /cariocas quese aventuraram a passar o dia em São Conrado

Na areia e na beira dágua, o vale-tudo de sempre: jovens jogando
frescobol, cachorro de estimação correndo e baianas vendendo

produtos típicos

Se turista não pode nem deve ser assalta-
do, pelo menos precisa and'ar assustado "pela

praia do Pepino. Hoje em dia fica mais fácil
reconhecê-los pela' garra còm que seguram
suas bolsas e máquinas, e pelo olhar sempre
assustado do que pela cor amarelada dos
cabelos ou da pele.

É assim .que se encontra um grupo de
alemães (contratados pela Petrobrás), recen-
temente roubados no próprio aeroporto do
Galeão ao chegarem de viagem: agarrados à
sua máquina fotográfica ou, como a austríaca
Traude, sufocando com o braço sem jóias a
bolsa, e nunca indo à praia em grupos meno-
res de três pessoas "para vigiarmos tudo".

Não sabemos onde poderemos relaxar.
Lá em casa, em Copacabana, já fomos assai-
tados três vezes, mas por favor não coloque
nosso nome — diz uma família inteira que se
retira sem alarde da praia do Pepino.

Há paulistas também assustados, não
são. só argentinos ou turistas de fronteiras
mais distantes:

Se um policial chegar perto de mim,
digo "xará/olha os meus doca (documentos),

Hair Club do Brasil COMBATE A CALVICIE
HAIR TREATMENT: um tratamento cientificamentecaspa, seborrèia e queda dos cabelos.NATURAL HAIR: um método exclusivo decirurgia plástica, para a erradicação dacalvicie parcial ou entradas pronunciadas. _SKIN GRAFT: a solução ideal para a calvicie avançada.

ICARAI: f? Gavião Peixoto. 183
. 8o andar - Fones 714:0159
CENTRO: Av Rio Branco. 245
9o andar < Fone 220-7049

COPACABANA:R. Xaviet da Silveira. 45
C/04 • Fones 237-7372 e 257 3753
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tá aí, não sei quem matou, não sei quem
morreu, sei que eu estou com medo de mor-
rer. Tenho mais 10 dias de férias, mas vou
embora, não quero ficar aqui não. Não é nem
pelo meu dinheiro, é pela minha vida".

O paulista assustado tem suas razões. Diz
ter presenciado o assalto e a morte do capitão
há duas semanas, e sabe até o nome dos
assaltantes, segundo ele da Rocinha: Marqui-
nho e Sapatáo que estavam no Volks, Antô-
nio, Juquinha e Andrade, que estavam no
Passat.

Como diria um dos vendedores do Jonn's,
parece um filme de bangue-bangue, mas a
praia do Pepino tem seus charmes e prazeres
insubstituíveis, o medo não os supera.

Se os turistas, os moradores da Rocinha
escolhem o pedaço de areia compreendido
entre o calçadão e um dos esgotos, se o
carioca oriundo dos casarões e apartamentos
novos em folha de São Conrado optam pelo
miolo (já há quem recomende as areias espre-
midas entre os dois grandes prédios) todo o

. charme desta praia — avistada pelos cariocas
mais ricos de um ladò e pelos cariocas mais
pobres do outro — reside no espaço que vai
da barraquinha do Pepe até o paredão di-
reito.

É ali que o banhista esticado na sua
toalha tem o prazer de ser encoberto de vez
em quando pela sombra de enormes pássaros
que pousam delicadamente a seu lado (quan-
do não em cima) ou simplesmente colorem o
céu com suas asas tropicais bastante abertas
sobre o infinito.

É ali que alheio ao crime, ao assalto, ao
mundo, um pássaro voador, ou os 300 existen-
tes (como lüno Balduíno), acorda às seis da
manhã, abre a janela, vê se o vento sopra de
frente, Leste, Sul ou Sudoeste, prende a asa
no carro e sai, "um vôo é suficiente para
deixar a cabeça feita."

— Quando o vento está ruim, não tem
outro jeito, a gente trabalha.

Para ter a cabeça feita morreram alguns
voadores, mas eles não comentam, nem gos-
tam de lembrar. Estão todos reunidos na
barraquinha do Pepe — os donos são Pepe,
Rui, David, três voadores — pela qual o
sanduíche integral foi introduzido no Pepino.
Nesse canto da praia a conversa não é assalto
nem medo. "Não nos assustam, vão levar o
que, nossos calções?" Mas a queda, as nuvens
encobrindo o céu, o ascendente, o vácuo. É o
grande "barato".

Edilson, técnico de vendas, morador em
Jacarepaguá, compete com os homens voa-
dores erguendo suas pipas coloridas para o
céu. Outros chegantes — sempre tardios, a
praia esquenta a partir do meio-dia — esta-
cionam suas motos que ontem estavam em
número menor (costuma-se contar 200), mas
ninguém aponta o medo como causa.

Carlos Alberto salta da sua moto de reló-
gio e cordão de ouro, Vinius e Dora passeiam
de calção e minissaia "numa muito boa",
Zanata já teve seus anéis roubados em Copa-
cabana e não tem mais o que perder.

Ali desfilam o domingo inteiro sua saúde
para ser apreciada por todos os curiosos, por
entre cães sempre de raça como o policial
Asbestos, 0 pastor belga Pitusca, o dog street
Wave ("Não o chame de vira-lata.").

São os fiéis freqüentadores da ponta final
da praia do Pepino circulando entre os acara-
jés, muquecas, abarás, bolo de aipim da baia-
na Solange ou da Cotinha da Mangueira com
os bons fluidos de Obaluaé com Oxum.

Ou ainda rondando o buraco da areia
cavado há 11 anos por enorme pá pela baiana
Lucília da Silva, marcando ponto de encontro
de todos aqueles que há duas semanas se
reuniram para constatar "é, cara, o tenente
morreu por acaso aqui na praia, um acaso
como o do John Lennon em plena Nova
Iorque".

Uma praia do medo para uns (dè uma
extremidade do calçadão) que para outros
(na outra extremidade) só traz natureza e
cabeça feita das seis da manhã às seis da
tarde, servindo de pista grátis de patinação,
de skate, de bicicleta — sem esquecer os
head-phones sempre presos às orelhas —
quando o dia vai embora.

Praia que se foi transformando, enquanto
servia de rico reduto de assalto para os via-
nhos pobres trouxe emprego para muitos
desempregados rapidamente transformados
em guardadores (Enis Souza fatura Cr$ 500
por domingo) das ruas transversais antigas,
como a Henrique Midosi, onde a doméstica
Felicidade Ferreira, 89 anos, adquiriu há
mais de 60 uma casinha e há 15 sua nora
Suzana, copeira, assiste à lenta transforma-
ção da praia de São Conrado, que não fie-
qüenta mais:

— Quando vi a pista e o calçadão sendo
construídos aqui em São Conrado, e o fresco-
boi, os cachorros, as asas, os assaltos chegan-
do, eu disse que o sossego ia acabar. E
acabou.
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A bofetada que não houve

Sempre que se volta a discutir aCopa de 1950, fala-se na célebre bofeta-
da de Obdúlio Varela em Bigode.

Eu estava na arquibancada, no la-
do oposto às tribunas, mais para olado da defesa, do time uruguaio no
primeiro tempo da partida, e pude
perceber que Bigode foi vítima de sua
própria catimba. Esqueceu-se, porém,de que Obdúlio era um dos maiores
catipibeiros do futebol.

Anda no primeiro tempo, Junto àlateral direita dò Uruguai, Bigode so-freu uma entrada faltosa, creio que do
próprio Obdúlio. Formou-se uma pe-quena confusão e o árbitro aproximou-
se da lateral para serenar o ambiente.
Bigode continuou reclamando de Ob-dúlio. Este, malandramente, naquele
jeito muito conhecido entre os Jogado-res, passou a mào de leve no rosto deBigode, como se a dizer: Calma mu*ctaacho. Foi quando, em relance, Bigo-
de imaginou que poderia, ali, com umacatimba,.conseguir a expulsão de Ob-• dúlio e ganhar a partida. Levou asduas mãos ao rosto, em gesto teatral, e
curvou-se todo para a frente durante
alguns segundos, em atitude caracte-
ristica de quem havia levado uma tre-
menda bofetada. A encenação, por si-nal bem executada, chegou a iludir
aquele imensa multidão, menos o árbi-
tro, simplesmente porque, para gran-de azar de Bigode e de todos nós, o Juizacabara de virar as costas e se dirigia
ao meio-de-campo, procurando me-
lhor posição para autorizar a cobrança
da falta, o próprio Obdúlio, quandofez o gesto, não agressivo mas zombe-
teiro, jã percebera que o ãrbitro estava
de costas.

Bigode disputou uma partida nor-
mal, dentro de suas características de
jogador viril, e a ele não se pode atri-
buir a culpa pelo gôl da vitória uru-
guala, que resultou mais de um azar
acumulado do goleiro e de toda a
nossa defesa pela esquerda, em situa-
ção, por coincidência, bem semelhante
à do segundo gol uruguaio no Mundla-
lito.

Se o Juiz tivesse visto aquela ence-
nação perfeita de Bigode, poderia ex-
pulsar Obdúlio e o nosso lateral teria
sido, então, o grande herói da partida.José Lnix Gonçalves — Niterói (RJ).

Fagner e a crítica

Não terã sido muita pretensão do
Sr Bernardo Lanari escrever para este
jornal (12/1/1981) duvidando das quali-dades musicais do cantor e composi-
tor Raimundo Fagner? Todo artista
que se projeta corre o risco de ser
criticado. E como disse o poeta Carlos
Drummond de Andrade, a poesia, a
música, a pintura, em qualquer arte,
uma vez criada, a obra deixa de per-tencer ao artista e passa a ser proprie-dade de todos, qúe se sentem no direi-
to de criticá-lo. Numa entrevista de
Fagner ao Mapsur, da Rádio Cidade, o
cantor e compositor disse que náo
guardava mágoa dos críticos, segundo
ele coisa muito fácil de ser, no Brasil,
onde os críticos geralmente não tem
formação1 técnica e ética para isso.

O próprio fato de o Sr Bernardo
Lanari .'se incomodar com o Fagner
demonstra que este está sempre pre-sente na memória das pessoas, em
razão de sua sensibilidade e fácil co-
munlcação.

Quanto ao "roubo" do poema de
Cecília Meirelles, foi uma pena nâo
terem compreendido o significado queFagner quis acrescentar-lhe. Acaba-
ram usando-o como bode expiatório
desse caos que é o direito autoral no
Brasil. Cremos, também! que não há
como querer compará-lo a outros ar-
tistas: cada qual deve ter a sua indivi-
dualidade e ser respeitado como é.
Também náo se deve menosprezar os
cantores de churrascaria. Muitos artis-
tas da música popular encontram ali o
seu meio de vida, e alguns, até, como é
o caso de Alcione, se revelam cantan-
do naquele tipo de casa de espetáculo.
As pessoas devem ser mais compreen-
sivas e menos intolerantes. Márcia e
Vera Lúcia Erthal Rocha — Niterói.

O Consumidor

Os interesses do povo, os assuntos
econômicos e financeiros, administra-
tivos, jurídicos e morais têm sido tra-
tados com tanta seriedade que tomo a
liberdade de apresentar uma sugestão
para análise: o Governo incentivará a
criação de centros de defesa do consu-
midor. Para isso, basta acompanhar a
mercadoria — qualquer uma — do
produtor ao consumidor e fixar o lucro
máximo de 40%. Vão desaparecer os
atravessadores e todos poderão flscali-
zar. A idéia é interessante, também,
para as receitas federal, estadual e
municipal. Joáo Lisboa Netto — Rio

Presidentes
O JORNAL DO BRASIL de 15 de

janeiro, Caderno B, página 12, na re-
portagem "Um Rio mais violento queChicago de Capone" afirma que a Lei
Seca foi assinada no dia 17/1/1920 peloPresidente Herbert Hoover e que Roo-
sevelt elegeu-se em 1932.

Ora, naquela data, Woodrow Wil-
son ainda era Presidente e seu manda-
to terminou no dia 20 de janeiro do ano
seguinte. E no dia 4 de novembro de
1932 Roosevelt elegeu-se para o man-
dato que vinha exercendo desde 20 de
Janeiro de 1929. Bruno de Almeida
Magalhães — Rio

Viva Marlene
A peça Ópera do Malandro foi a

recordista de público e bilheteria no
ano passado em Belo Horizonte e os
nomes de Marlene e Chico Buarque os
mais citados pelos fãs. Nadyr Lima —
Juiz de Fora (MG)

O caso dos goleiros
Na segunda e penúltima partida

disputada pelo Brasil no Mundialito, o
goleiro Carlos contundiu-se. Joào Lei-
te entrou em seu lugar. O Brasil ga-
nhou de 4x1 da Alemanha. Restava ao
selecionado brasileiro disputar a ter-
ceira e última partida daquele torneio,
uma partida amistosa. O Brasil "virou
a mesa". Conseguiu permissão para

inscrever Waldir Perez, gordo e emférias. O objetivo era evitar que oBrasil entrasse em campo para jogarcontra o Uruguai tendo Edinho como
substituto eventual de João Leite.

Agora, o Brasil está em vias de
levar apenas dois goleiros para jogarnada menos que quatro partidas em
um torneio oficial, classiflcatório paraa Copa do Mundo de 1982. Qual é a
lógica?

Desde que náo haja qualquer indi-
cação sobre o que possa acontecer no
fúturo, um otimista sempre toma deci-
sões imaginando que o melhor vai
acontecer. O otimista não levará um
guarda-chuva para o fim de semana
pois admite que fará um dia de sol. O
pessimista levará o guarda-chuva na
certa de que vai chover. Ambos esta-'
rão tomando decisões corretas desde
que não haja uma previsão de tempo
em que se possa confiar. Se houver
previsão conflávèl de mau tempo, é
correto que o otimista se decida pornão levar o guarda-chuva? Qual é a
lógica?

Existem . 11 posições numa equipe
de fütebol. Numa única delas, o joga-dor posiciona-se "debaixo dos paus" e
joga preferencialmente com as mãos.
Nas outras 10 ele é mais ou menos livre
para se movimentar e joga preferen-cialmente com os pés. Dessas 10 posi-
çóes, cinco são preferencialmente paracanhotos e 5 para destros. Dentre as
10, cinco são para defensores, de prefe-réncia, e cinco para atacantes. Há al-
guma dúvida de que a posição de
goleiro é a mais especializada?

Hâ alguma dúvida de que a posiçãode goleiro é a mais arriscada? Ou de
que as contusões de um goleiro são
geralmente mais graves? Duvida-se de
que é mais danoso para uma equipe
Jogar com um goleiro sem perfeitascondições físicas que jogar com qual-
quer outro Jogador também sem con-
dições? O que é mais arriscado: jogarcom Edinho no lugar do João Leite ou
com Waldir Perez no lugar de Paulo
Isidoro? Com dois goleiros, teremos
que o colocar o Edinho no gol, se o
titular e o reserva se contundirem.
Com três goleiros, teremos que colocar
o Waldir Perez na ponta direita, se o
titular e os nove reservas se contundi-
rem. Inscrever apenas dois goleiros...
Qual é à lógica? Luiz Couto — Rio

Planejamento familiar

Lendo, na edição de JB de 14-1-81, a
oportuna carta do engenheiro civil A.
Fridman, de Recife, venho apoiar suas
considerações a respeito do antigo e
valioso problema do Planejamento da
Família.

Conforme é sabido, desde multo
tempo, por motivos ainda não bem
esclarecidos, a Associação Médica do
Estado do Rio (AMERJ) vem sistemá-
tica e por vezes erroneamente atacan-
do, combatendo sempre, a benéfica
medida do Planejamento Familiar —
hoje reconhecido como um direito hu-
mano e que até a Igreja Católica jáadmite — havendo apenas divergên-
cias quanto aos recursos anticoncep-
cionais a serem usados.

É indiscutível que uma taxa de
crescimento demográfico de 2,8% ao
ano — conforme tem sido provado
pelos estudiosos e entendidos no as-
sunto, sobretudo economistas, mos-
tra-se prejudicial e significa a verda-
deira causa desta série de problemassociais ainda não solucionados.

Tem inteira razão o engenheiro A.
Fridman, que focalizou em breves pa-lavras a situação real do antigo pro-blema.

Trata-se de iniciativa inerente aos
serviços de educação e de saúde, ado-
tada até que enfim pelo Governo, ape-
sar de certas resistências e da demora
em ser aplicada.

Compete aos médicos — honestos,
livres de preconceitos, prescrever as
medicações mais apropriadas e caberá
ao casal de modo livre mas consciente,
bem informado, determinar o número
de filhos (em média dois ou três) que
poderá ter.

Infelizmente até hoje não se ensi-
nam nas Faculdades de Medicina no-
ções sobre a reprodução humana, o
planejamento da família, os métodos
anticoncepcionais, etc. Todavia, a fa-
mília é a célula-mater da sociedade e
se impõe, certamente, que toda ela
seja sadia, bem planejada, com um
determinado tamanho. Toda criança
deve ser amada e desejada. Hoje não
mais se admite aquela antiga escrevi-
dão feminina: "o trabalho forçado da
maternidade", obrigando às mulheres
(sobretudo pobres, sem instrução, en-
fermas) a procriar a esmo, morrendo
em geral as crianças antes de comple-
tarem o primeiro ano de vida.

De fato, os riscos dos anticoncep-
cionais são sempre bem menores dos
de uma gravidez, não se esquecendo a
prática do aborto—sempre criminoso,
prejudicial, absurdo em face dos mo-
dernos e válidos recursos que existem
para prevenir a gestação.

O aborto só deve ser admitido em
casos específicos (como estupro e gra-videz, risco de vida da mulher, etc).

Cada familia, assim, merece o apoio
e a proteção do Estado, lmpondo-se o
planejamento familiar. Dr. Alberto A.
Lohmann, médico — Niterói.

As guaritas do Jardim
Sensibilizado com o interesse infan-

tU, recebi em meu gabinete a menina
Mariana Zahar Ribeiro que, com os
seus oito anos de vivacidade, fez-nos
um apelo através desse jornal paraserem preservadas as antigas guaritas
que servem de abrigo aos nossos guar-das de segurança.

Esclareci-lhe que as novas guaritas,em número de três, tornaram-se neces-
sárias para a efetivação do novo es-
quema de vigilância que inclui uma
atitude mais ostensiva em determina-
das áreas de nosso parque. As antigas,
de madeira, cuidadosamente restaura-
das pelos nossos carpinteiros, serão
recolocadas no interior do Parque.

Gostaria que- este esclarecimento
fosse também extensivo aos leitores
desse jornal que, amantes da Natureza
e permanentemente interessa-
dos na preservação do binômio ho-
mem/meio ambiente, acompanham de
perto tudo o que acontece em nossa
instituição. Ivan Fernandes Barros,
diretor do Jardim Botânico — Rio de
Janeiro.

Jazz
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A INCOMPARAVEL

BILLIE HOLIDAY

José Domingos Raffaelli

ALGUMAS 

vozes realmente
originais marcaram indele-
velmente sua passagem pelo
jazz como criadoras de esco-
Ias e estilos que abriram inú-

meros caminhos com a estampa dos
seus vastos talentos, na esteira dos
quais surgiram milhares de vocalistas.
Com exceção de Louis Armstrong e,
provavelmente, Bessie Smith, talvez
ainda não surgiu um (a) vocalista de
jazz que se aproxime das soberbas qua-lidades de Eleonor Gough McKay,
aliás, Billie Holiday (1915-1959). Muito
nova ainda, com o seu talento jazzísticonatural, despertou a atenção do crítico
e produtor John Hammond; sob a sua
influência, iniciou Uma série de grava- -
ções com a nata dos músicos atuantes
em Nova Iorque na época: Benny
Goodman, Buster Bailey, Roy Eldrid-
ge, Cozy Cole, John Kirby, Ben Webs-
ter, Benny Morton e, principalmente,Teddy Wilson, aos quais, após a chega-
da da orquestra de Count Basie à cida-
de, juntaram-se Lester Young, Buck
Clayton e os membros da seção rítmica
de Basie. A avalancha de obras-primas
resultantes dessas associações, entre
1935 e 1938, é lembrada constãntemen-
te pelos historiadores e intusiastas. Foi
um período altamente criativo para a
cantora, que, com inteira justiça, porvolta de 1940 era considerada a número
um do jazz. A despeito dela gravarfreqüentemente até quase o final da sua
atribulada existência, seus registros de
maior expressão são considerados pre-cisamente aqueles que antecederam os
anos 40.

A ascensão de Billie como artista
ocorreu num período em que todos osvocalistas tentavam alcançar a popula-ridade. Seu talento único permitia-lheInterpretar canções populares quese enquadravam naturalmente no con-
texto de uma performance jazzística;além de demonstrar um intenso fee-
lingjazzístico, moldava as músicas à
sua personalidade artística, dando àssuas letras um profundo e significativo
conteúdo emocional.

Ela possuía o dom de transformar
uma canção banal em uma obra de
arte. Sua voz vibrante expressou todos
os seus sentimentos e suas emoções,
fazendo de cada música que interpreta-
va a sua versão definitiva. Sua musica-
lldade, seu ritmo e fraseado, o instinto
pela forma e seu sentimento foram
grandiosos, porém, ainda que não hou-
vesse um sentido musical tão amplo em
seu canto, mesmo assim ela emociona-
ria os seus ouvintes. Alegria, tristeza,
esperança ou desespero, qualquer que
fosse a emoção projetada, era reflexo de
um sentimento humano e profundo.
Projetar emoções, essa foi a primordial
qualidade de Billie Holiday!

Billie Holiday's Greatest Hits
(MCA/Ariola) corresponde à metade do
álbum duplo The Billie Holiday Story,
com gravações realizadas entre outu-
bro de 1944 e março de 1950 que in-
cluem diversos tipos de acompanha-
mento. As interpretações de Billie va-
riam de boas para excelentes. Quanto
melhor o material musical, melhor a
sua performance. Os produtores dessas
sessões pretendiam resultados que fos-
sem sucessos comerciais; por isso, al-
guns acompanhamentos soam incom-
patíveis com o estilo de Lady Day,
como o da orquestra de Toots Camara-
ta em Lover Man, cujoarranjo inócuo é
executado por uma formação de um
trompete, quatro saxofones, seis cordas
e ritmo. Esse padrão é observado tam-
bém em That Old Devil Called Love, de
novembro de 1944. Em Good Morning
Heartache (janeiro de 1946), com a or-
questra <}e Bob Haggart, tanto o arran-

Billie Holiday, soberbas qualidades que abriram caminhos

jo como a seção de violinos melhoraram
muito em relação às faixas anteriores,
mas Billie cantou em todas elas como a
grande artista que foi. Em fevereiro de
1947, Haggart reuniu Billy Butterfleld
(trompete), cinco saxes e ritmo para
tocar arranjos interessantes de Easy
Living e Solitude. Em Ain't Nôbody's
Business, com a orquestra de Buster
Harding, e Them There Eyes, com a
formação de Sy Oliver, ambas de agos-
to de 1949, os arranjos se caracterizam
por poderosos voicings do tipo empre-
gado freqüentemente pelas big bands
da era swing; as passagens mais extro-
vertidas não se coadunam com a natu-
reza intimista da voz de Billie. Em
Them There Eyes ouvimos Freddy Wil-
liams (sax-tenor), Henderson Chambers
(trombone) e Díck Vance (trompete).
Essas duas faixas são as menos expres-
sivas do LP e os arranjos conflitam
definitivamente com as interpretações
de BH. A despeito desse handicap, Bil-
lie canta bem. As gravações de outubro
de 1949 (Crazy He Calls Me e You're My
Thrill), com a orquestra de Gordon
Jenkins, apresentam arranjos para cor-
das, saxofones e o trompete de Bobby
Hackett, resultando em apoio substan-
ciai à cantora, que as transforma intei-
ramente com a sua inventiva. Na últi-
ma .séssão (março de 1950) ouvimos o
famoso God Bless The Child, ainda
com a formação de Jenkins e um coro
que subtrai a beleza da música, porém
Billie supera tudo e transmite uma lin-
da mensagem de amor.

A despeito dos esforços dos produ-
tores, Billie era a cantora anticomercial
por excelência. Seu timbre de voz não
possuía a característica popular que

agrada ao grande público. Sua profün-
didade artística envolvia uma essência
difícil de ser compreendida por um pú-blico despreparado para ouvir sua voa
original, rouquenha e sofrida, de grands
intensidade emocional. Poucos com-
preencham o conteúdo intrínseco da
sua incomparável arte. Com as caracte»
rísticas interpretativas que possuía, La*
dy Day só agradava ao ouvinte habitua-
do ao jazz. Apesar disso, algumas das
suas gravações tiveram vendas apreciá-
veis, mas, que só foram satisfatórias
após a sua morte, quando foram mais
divulgadas. Mas aí já era muito tardfe.

Carnegie Hall, 17 de setembro dé
1954. Um grande concerto foi realizado
naquela famosa sala. Estavam pro gra-mados Charlie Parker (que náo partici-
pou por estar hospitalizado), o Modem
Jazz Quartet, a orquestra do Count
Basie, o quinteto de Lester Young e as
cantoras Ella Fitzgerald, Sarah Vau-
ghan e Billie Hoüiday. Excitado com a
perspectiva de ouvir essa plêlade de
artistas, tratei de garantir o meu ingres-
so assim que me inteirei do evento. Foi
com alegria que ouvi Basie e seus músi-
cos, o MJQ e o notável Lester Young.
Ella e Sarah apresentaram-se em gràii-
de forma. Chegou a vez de Billie. Emo-
cionado, absorvi cada frase dos seus
oito números, momentos de pura magia
musical que ainda hoje ressoam em
meus ouvidos. Antes da última música,
Lady Day desculpou-se por cantar mal,
informando estar bastante resfriada.
Seu pianista Bobby Tucker deu a intro-
duçáo e ela despediu-se com I Must
Have That Man. Cantar mal? Nunca
ouvi nada parecido.
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Anilde Werneck
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— O japonês, mais
que qualquer outro povo, tem
a volúpia do primeiro lugar,
do desafio de limites, da bus-
ca da superioridade no mun-

do, em qualquer área. Japão —o núme-
ro um, de um esperto autor americano,
foitest-seller aqui por longo tempo. As
televisões não se cansam de lançar pro-
gramas de "desafio ao guiness", com
ligação direta para Londres, para que
os editores do livro de recordes possam
ter conhecimento, no ato, da superação
de mais uma barreira.

Com alguns recordes em seu haver— inclusive do homem mais velho do
mundo — o Japão parte para nova
conquista: terra em que as cobras vi-
vem mais tempo, sem alimentação. A
marca até agora pertencia à União So-
viética, onde determinado tipo de ser-
pente consegue sobreviver dois anos,
tomando apenas água. Mas, na ilha de
Amami, duas serpentes habu — vene-
nosas — acabam de completar três
anos e dois meses em cativeiro e em
jejum.

A habu é uma serpente originária

das Ilhas Ryukyu, ao Sul de Kyushu,
responsável pela morte ou §?*aves pro-
blemas para uma média de 200 ilhéus
por ano. Dela se diz que não morre à
primeira pancada e, mesmo sepultada
por longos períodos, costuma ressuscl-
tar, com o vigor de um recém-nascido,
quando se descobre seu buraco.

Estes fatos levaram serpentólogos
da Ilha Amami a se dedicarem ao estu-
do da habu, em busca de um meio de
neutralizar sua ofensiva. Pegaram cin-
co serpentes saudáveis e as encerraram
em pequenas jaulas de arame, em am-
biente escuro e com temperatura está-
vel. A dieta é sempre a mesma paracada uma — uma tigela de água.

Três cobras morreram — uma após
207 dias, outra, após 696 e outra, após 1
mil 101 dias de cativeiro e jejum. Mas
duas outras continuam vivas, depois de
três anos e dois meses (completados
ontem) e, embora tenham perdido me-
tade do peso que tinham anteriormen-
te, conseguiram espichar-se de três a
quatro centímetros. E os pesquisadores
afirmam que elas continuam ativas,
pois se levantam e armam o bote sem-
pre que alguém se aproxima.

Um funcionário do Instituto disse
que as cobras se alimentam da gordura
que acumularam sob a pele e mostram
condições de adaptar-se a qualquer am-
biente e circunstância de vidá. O pedi-
do de inscrição no guiness já foi feito,
até com algum regozijo, pois o recorde
japonês até agora estava com as cobras
da Ilha de Okinawa, que sobrevivem
um ano e oito meses sem alimentação.
As habu têm seu habitat perto da ilha
de Tokunoshima, onde ainda vive Sfti-
gechiyo Izumi, o homem mais velho do
mundo, com sua dieta de alimentos
naturais, muito descanso, saquê e cons-
tantes rezas a Buda.

A Toyota completou no último dia
20 a marca de 30 milhões de unidades
vendidas, em 45 anos de existência,
distribuindo 20 milhões no mercado
interno e exportanto o restante. A em-
presa informou ontem que foram neces-
sários 38 anos para que chegasse a
vender 10. milhões de unidades no Ja-
pão, desde que saiu o primeiro cami-
nhâo, em dezembro de 1935. Os outros
10 milhões foram vendidos em apenas
sete anos. Em suas vendas internas, os
automóveis ocupam 64%. Os 10 mi-
lhões exportados foram atingidos em
maio do ano passado.
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YOKO ONO PEDE

EM ANÚNCIO MAIS

RESPEITO A JOHN
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OVA Ior-
que — Yo-
ko Ono, a
viúva de

John Lennon, fez
publicar hoje uma
coitérià paga de
página inteira em
gjjandes jornais dos
Eitados Unidos e
Grã-Bretanha, pe-
cftiido a todos
ágiieles que lamen-
târam a morte do
êx-beatle para ex-
trair da tragédia a
idéia de construir

mundo de paz.

^ 
"Agradeço a to-

(lis as càrtas, tele-

gramas e pensa-
mentos, que aqui
chegam de todas

as partes do mun-
do", escreveu Yoko
na carta aberta pu-
blicada nas edições
dominicais do New
York Times, Wa-
shington Post e
Sunday Times, de
Londres.

Segundo um
funcionário do
New York Times,
uma página inteira
de domingo daque-
le jornal custa en-
tre 1 milhão e 1 mi-
lhão e meiò de cru-
zeiros.

"Quando John
caiu ao meu lado—
disse Yoko —, eu
me senti como se
tivéssemos numa

guerra de guerri-
lhas, sem saber
quem ou o que nos
estava atacando".

Yoko afirmou
que 

"pessoas 
que

desejarem nego-
ciar e ganhar dl-
nheiro em pequena
escala utilizando o
nome de John, não
devem se sentir
culpadas, desde
que o nome de
John seja usado
com bom gosto".

No entanto, às
grandes empresas
que pensam em ex-
piorar o nome de
John "em 

grande
escala, peço que
me contatem, em

respeito a meüs
sentimentos e aos
direitos legais dé
família".

1 Yoko concluiu a
carta dizendo que"eu sentia estar em
débito com vocês.
Talvez não seja a
resposta para to-
das as perguntas,
mas é o melhor que
eu posso fazer ago-
ra. A carta serve
também para subs-
tituir as entrevis-
tas, aparições pes-
soais e conversa-
ções privadas que
muitos de vocês
pediram. Eu gosta-
ria dè ter algum
tempo para mim.
Amor, Yoko".
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Música ao vivo para
dançar, num espetá-

culo de som e luz.
Midnlgth Bar. De 22 horas alé o sol

raiar. Couverl artístico: quarta,
quinta e domingo: CrS 1.000.00.

Sexta e sábado: CrS 1.200,00.- Jantar (opcional) à parte.
Reservas antecipadas:

Copacabana Palace
Tels.: 256-859Òe 25M818.

ESTRÉIA HOJE
òn ££ Moriiia Pm • Marco Nanini

Apenas 13 wpttàcvloi
Segundos • Terças ¦ 21:30 h
Vendai antecipados

Teatro Vanucci
Mwqvii dfl SAo Victnft, 52
M.i 274.7246i§

Aflora no Brasil a
Cortina de Enrolar
DECOSOL: Não entra o tol,
nem o calor.

Exclusividade

decore

Preço Especial de
Lançamento. t-x.
Rua Francisco Sa, 65 f*Copacabana j I y

J. 287-0836 267 1103/ \§T /

I
i——

CORTINA
DE ENROLAR

A cortina do
VAPT-VUPT. Feita na
medida da sua janela, e
com um preço que te
encaixa certinho no seu
bobo.
OSTROWER COM. I IND.LTDA.

Rua Marquês deAbrantei, 178Loja D
pr 1 6598Jj I ~ 8248

0°

O Feedback
de Botafogo es-

tá abrindo inseri-
ções para um curso

intensivo de Inglês, du-
rante as férias, para mães

e filhos. As aulas são dadas
no mesmo horário em turmas

separadas, conforme o nível de
cada um. Você põe o seu Inglês em

dia, e seu filho se prepara para um
v futuro melhor. Preços especiais sem ta-
xa de matricula. Aulas diárias.

feedbach
Tels.: 224-4305 e 221-1863 / 266-5495 (a partir das 14 hs.)

1 

" 
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g ALE MAO B¦ . SUPERINTENSIVO ¦
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u INGLES H
¦ ¦ iestSS e emagfe^rwito ? superintensivq H
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D LONDON H™ CATETE,310— 225-6364 fl

A gordura ja tem um tratamento cientifico e natural.E a Ciência Natural do Pappus Center.
Ela combate e elimina a gordura localuada. a celulKe.' emagrecendo e evitando a flacidez do corpo. E você

r-, ainda faí no Pappus Center: peellng vegetal, lihlng
biokjgico. rejuvenescimento e nldratação.Procure a melhor clinica-de estetica eemagrecimento.Pappus Center.

Medico responsável: Dr. Joaquim Ferreira de Melo
CRM 5229748

Av. Copacabana. 500 • sfloja - Tels.: 256-9599 - 233-9462
Av. Ataulfo de Paiva. 135 - 2.' sfloja - Tels.: 239-9799 - 239-6894
Departamentos Feminino e Masculino
VMte-no» «cm comptomlaao

0 Alfa Romeo vai dizer

em cinco minutos

tudo o 
que 

acontece no

país 
e no mundo.

Ouça 

"Hoje 

no Jornal do Brasil,"

às 8:30 da manhã.

UAi
Íi-Cl.' '

u^/ae

RADIO JORNAL DO BRASIL AM 940 KHz

Zozimo

Betsy Farmer, manequim norte-americano, é o novo
par constante de Johnny Halliday na noite de Paris

Culpa do povo
• De uma importante autori-
dade do Governo, que por moti-
vos óbvios prefere manter-se no
anonimato:

— Uma tese discutida nos
altos escalões de Brasília quan-
to à violência no Rio diz respei-
to à omissão da sociedade. De-
fende-se na Capital a tese de
que a sociedade deveria tam-
bém ajudar, não esperando
apenas pela policia. Acham que
o cidadão poderia colaborar
não infringindo a lei em peque-
nas coisas, como no trânsito,
por exemplo, na depredação e

PINTANDO

PEDRAS
.• O artista plástico nor-
te-americano Christo não

,é mais o detentor do mo-
:nopólio das obras ambien-
tais de grande porte, como
.cercar a Califórnia com
uma cerca de pano, tingir
as águas do Sena de ver-
melho e embrulhar com
papel e barbante a Torre
Eiffel.

Surge agora um nome
novo no setor—o do belga
Jean Verame de 44 anos,
cuja proposta atual é pin-
tar de azul cobalto todo o
deserto do Sinai.

Verame já pintou 90
quilômetros quadrados,
preservando plantas e ani-
mais e, se não parar, pro-
vavelmente daqui a 200
anos terá acabado de pin-
tar o restante do deserto.

* * *
Para conseguir 

"autori-

zação oficial para execu-
tar sua obra, o pintor ba-
talhou quatro anos.

Os quais não serão na-
da se comparados aos 50
anos que sua pintura em
acrílico resistirá sob o sol
do Sinai.

até no frescobol. Se a sociedade
se autopoliciasse não causando
essas infrações—menores, mas
que exigem policiamento—, so-
braria mais policia para comba-
ter a criminalidade própria-
mente dita.
• Ou seja: a culpa pela violên-
cia é, em outras palavras, do
povo.

• Estava demorando aparecer
alguém para dizer isso. Agora
só falta ser repetido oflcialmen-
te e assinado embaixo.

Escombros

oficiàis
Brasília é uma cidade

que convive com fatos
inexplicáveis.

À beira do lago, dis-
tante cerca de 100 metros
do Palácio da Alvorada,
jaz, vítima de um incén-
dio parcial, há cerca de
dois anos e meio, o esque-
leto do Brasília Palace,
hotel que nos primeiros
anos da cidade abrigou
autoridades e visitantes
ilustres da nova Capital.

t
O que sobrou do pré-

dio está caindo aos peda-
ços, cercado de um mata-
gal, completamente aban-
donado.

Como os escombros
pertencem ao Governo do
Distrito Federal, que na-
da fez para manter fun-
cionando o que poderia'
ser um dos melhores ho-
téis da cidade, espera-se
que alguém tome Uma
providência no sentido de
não doar á cidade, em ca-
ráter definitivo, mais um
monumento abandonado.

mimmi ' ?"¦ ffiL
mm ¦ - -• w-1™ .
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Iolanda Figueiredo e Raul Cortez na noite do Rio

Inexplicavelmente
Depois de uma semana

de policiamento ostensivo,
atendendo a uma recomen-
dação expressa do Ministro
Abi-Ackei, a policia carioca
voltou a desaparecer das
ruas no fim de semana.

Ontem, então, era mais
fácil achar petróleo êm Ipa-
nema do que cruzar com um
guarda.
« inexplicavelmente, logo
nos dias de maior movimen-
to nas ruas da Zona Sul, o
policiamento ostensivo de-
sapareceu.

* * *
O resultado pode ser

constatado nas páginas de
ocorrências policiais dos jor-nais de hoje.

Palavra final
O presidente da Funai, Coronel

Lopes da Veiga, deu uma palavra
final sobre a existência ou não de
um estudo para a liberação da tute-
la ex-ofteio dos indios brasileiros.

Não existe tal estudo e se algum
dia vier a existir não serão gerados
na Funai. Serão encomendados pe-
lo Ministério do Interior, seguirão
para o Presidente da República e
depois para o Congresso.

O Cacique Junina deve ter res^
pirado aliviado.

COR LOCAL
A Igreja Batista de Búzios tem

um novo pároco — um pastor ar-
gentino.

Sua primeira providência foi
mandar apagar as inscrições que
encimavam a porta principal da
igreja e repintar: Iglesia Baptista
— Assembléia de Diós.

Fim de

linha
Amigos próximos do

casal garantem que Bo e
John Derek estão chegan-
do ao fim da linha.

Depois de anos de sub-
missão, a atriz começou a
rebelar-se contra o hábito
do marido de ditar-lhe o
que comer e o que não co-
mer. Acha Bo que já tem
idade para poder escolher
por conta própria seus pra-
tos sempre que for a um
restaurante.

Outro ponto de conflito
do casal é o desejo de Bo
de ter um filho. John, que
tem traçado para os próxi-
mos cinco anos o dia-a-dia
de sua mulher, não preten-
de mudar os planos com a
inclusão de um filho.

* * *
Ela já está morando no

Sul da França, pela pri-
meira vez longe do marido,
enquanto ele continua em
Los Angeles.

¦ ¦ a

Graciliano

no cinema
1981 não deverá ser no

cinema nacional apenas o'
ano do boom de Nelson
Rodrigues. Também Ora-
ciliano Ramos está, na mi-
ra dos produtores.

Dois livros do escritor
já estão sendo adaptados
para o cinema.

O primeiro, Memórias
do Cárcere, será Jttmado
por Nelson Pereira dos
Santos. O segundo, Angús-
tia, levará a assinatura do
cineasta alagoano Celso
Brandão, discípulo aplica-
do de Cacá Diegues.

A eles juntar-se-áo dois ¦„
relançamentos da obraJU- _
moda de Graciliano Ra- .
mos — Sáo Bernardo e Vi-
das Secas.

MAIS 

"D"0IS

Quem gostou de conhe-
cer um pouco de Davld
Niven lendo os dois volu-

. mes de sua autobiografia
— The Moon's a Balloon e
Bring on the Empty Hor-
ses—vai ter mais com que
se divertir.

O ator assinou um con-
trato com a Doubleday pa-
ra a publicação de dois ro-
mances autobiográficos, o
primeiro dos quais abran-
gendo sua vida na Ingla-
terra, Estados Unidos, In-
dia e México no período de
1947 a 1960,

Ao contrário das me-
mórias, nas quais enumera
situações e fatos testemu-
nhados por ele, Niven con-
centrará os dois novos li-
vros mais sobre sua vida e
carreira.

Haja salário
O Ministro Jair Soa-

res mostrava há dias a
um grupo de amigos os
carnês das mensalida-
des das escolas de suas
duas filhas: havia pa-
go, ao longo de 1980,
Cr$ 120 mü.

Ou, segundo suas
próprias palavras, o
equivalente a um mês
dê seu salário bruto.

RODA-VTVA

Fernanda eZezito Cola-
grossi, mais Laís e Hugo
uouthier, jantaram na
sexta-feira no Hippo, esti-
cando depois na pista da
boite.

O Golden Boom estréia
na quarta-fein sua segun-
da atração da nova fase —
Jorge Sen. E estréia com
casa cheia.

Comemorando o final
da construção de sua casa
em Búzios, Elza e Márcio
Braga reuniram um grupode amigos no VIP Clube
para jantar no fim de se-
mana, entre eles, Betsy e
Olavinho Monteiro de Car-
valho, Maria Mônica e Luis
Alberto Dlniz Carneiro,
Maria da Glória e Renato
Archer, mais Lilibeth Col-
Ior de Melo.

Toninho Horta faz no
dia 29, no alto do Morro da
Urca, um show comemo-
rahdo o lançamento de seu
novo LP.

Na noite do The Fox,
comandando uma mesa de
amigos, Marieta e Chico
Buarque.

Chama-se 85 Anos de
Glórias o livro escrito a 12
mãos que a Lidador lança
hoje no Estádio da Gávea
contando a história do
Flamengo.

Foi marcada para o dia
2 de fevereiro a posse do
novo presidente ao Tribu-
nal de Justiça, Desembar-
gador Marins Peixoto.

Quem cuida do nffn<r
dos relógios digitais, de-
veria pensar também nos
relógios instalados nos
postos de salvamento de
Ipanema e Leblon. Além
de serem indecifráveis,
pois não têm ponteirosnem números, jamais mar-
cam a hora certa.• O cirurgião e Sra Ro-
naldo Pontes homenagea-
ram com um jantar as ta-
peceiras Madeleine e Con-
cessa Colaço.
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FORMULA DO

BEST SELLER

E lhes disser que ele bebe mui-
to, esteve sempre envolvido em
confusões com mulheres, é ce-
lebridade no sentido badalati-
vo da palavra, considera-se

um marginal do sistema, estudou a fun-
do o problema das drogas, e que seu
estilo de vida causa inveja aos tímidos
(por não saberem imitá-lo) e aos invejo-
sos por natureza, vocês poderão pensar
que me estou referindo a algum cronista
carioca. Mas ele é americano cosmopoli-
ta (de Nova Iorque) e se chama Norman

r -Mailer.

Cabotino, ele vê assim o seu último
livro.

— É o maior dramálhão televisivo, o
maior folhetim jamais escrito.

Duas observações: — primeiro,"dramálhão televisivo", gênero Janete
Clair, é a tradução imediata, e facilmen-
te compreensível, entre nós, do seu equi-
valente americano: soap opera; segun-
do, o maior folhetim jamais escrito se
chama Os Miseráveis, de Victor Hugo,
que justamente estou relendo com o
mais deslavado fervor.

O novo, e desta vez popularesco
romance de Norman Mailer, se ,chama A
Canção do Carrasco, na versão brasilei-
ra que já é um pequeno .best seller.
Dizem que brasileiro não gosta de livro
grosso, quando gosta de livro; geral-
mente — é o que dizem — prefere não ler
coisa alguma. Mas alguns editores bra-
sileiros vivem como milionários interna-•> cionais, e não estou pensando nos fabri-•• cantes de obras didáticas, cujo público é
compelido a consumir o que eles produ-
item, e sim naqueles que lançam literatu-
ra de ficção. Esses não poderiam viver
como milionários se ninguém compras-
se ps romances que mandam para as
livrarias. Quanto ao tamanho dos li-
vros: —- A Canção do Carrasco é um
tijolo visualmente irrespirável e já dis-
semos, vai virando best seller; tijolo
ainda mais amedrontador é um tal Xó-
gum, também folhetinesco, que venho
encontrando nas mãos de todas as pes-
soas que conheço; foi também best
seller no Brasil uma narrativa refinada
e erudita, em quatro volumes que reuni-
dos ficam com mais páginas que A Can-

- ção e Xógum; o Quarteto de Alexandria,
de Lawrence Durrell.

O best seller é uma fórmula mágica;
é o artefato "livro" concebido como pro-

/ duto de apelo irresistível; toda a ficção
do futuro, quando a raça dos leitores há-de proliferar deforma nunca antes vis-
ia, deverá obedecer às duas regras bási-
cas do best seller, que são:

1. O discurso narrativo acelerado.
Isto quer dizer que uma história vai
puxando outra, todas elas integradas
no plano geral da obra (a trama cen-
trai), não havendo tempo nem espaço-
papel para as meditações ocas com as
quais o escritor, na justa apreciação do
publico, vai enchendo lingüiça. Essa é a
narrativa moderna, um movimento per-
pètuo. Pode ser popularesca e pode ser
refinada.' O best seller foi reinventado,
neste século, pelo .espanhol Pio Baroja
(romances) e pela dinamarquesa Isak
Dinesen (contos), o primeiro tendo ensi-
nado Hemingway a ajustar a literatura
fio jornalismo — ou vice-versa — e a
outra tendo mostrado a Truman Capote
que se pode ser sofisticado sem ser cha-
to. O segredo é simples, uma fórmula.
Nunca se diz, "as noites cariocás, em
janeiro, são quentes e perigosas"; entra-
se logo no particular: "A noite prenun-
ciava-se quente e perigosa." O discurso
narrativo acelerado leva ao Prêmio No-
bel, com Faulkner que é o pai de todos. É
em confronto com o discurso narrativo
acelerado que uma estrutura romanes-
ca do gênero Agatha Christie se revela
artificial, obsoleta e medíocre. E um
autor de obras-primas como André Gi-
de, submetido ao mesmo confronto, se
revela igualmente artificial, obsoleto e
medíocre. Não há contradição alguma
no que estou dizendo. Porque os aforis-
mas que cintilam na obra de André Gide
são nela colocados, são pré-concebidos,
enquanto na obra de Faulkner sãofaís-
cas arrancadas do atrito entre os fatos
narrados e o pensamento que governa a
narração. Vamos mais longe: enquanto
Gide é sempre comedido, ou clássico,
Faulkner muitas vezes se põe a narrar
eventos inenarráveis, ele se movimenta
nas regiões sonambúlicas, dando às ve-
zes a impressão de que não está apenas
grafando, mas psicograf ando.

, 2. O realismo mágico. Trata-se de
uma simetria desajustada. O material
bruto, conhecido por qualquer um (co-
meçando pelo leitor de best seller;, é
submetido à percepção global do narra-
dor, percepção vivida como falha de
percepção, como hipermetropia. Essa
percepção falha, mas perseverante, for-
v3 o mundo real a revelar-se em sua
máxima fulguração. O leitor é chamado

-a exercer as funções de mediador. Neste¦ sentido, o leitor se assemelha a um par
de óculos de grau...

MAMBEMBÃO-81 a festa do

TEATRO PAN -BRASILEIRO

Yan Michalski

Mk partir deste fim de sema-
A fia, aos milhões de via-

jantes que diariamente
cruzam o território na-m » cional vai juntar-se um

grupo humano muito especial: cer-
ca de 160 mambembeiros teatrais,
efetivo global dos 10 grupos selecio-
nados pelo*SNT para a quarta edi-
ção do Mambembão, projeto que,com crescente repercussão, traz ao
Rio, a São Paulo e a Brasília àlguns
dos mais representativos espetácu-
los montados nas regiões no decor-
rer do ano anterior.

A verba para a realização do
. projeto — cerca de Cr$ 10 milhões— só ficou garantida em dezembro,

o que obrigou o SNT e os grupos
participantes a uma ginástica orga-
nizacional impressionante: em cer-
ca de três semanas foi preciso mon-
tar uma gigantesca—em termos de
artesanato teatral — operação én-
volvendo seleção dos espetáculos,
equacionamento dos roteiros, re-
serva das passagens, garantia da
hospedagem, providências relacio-
nadas com a produção e a cenotéc-
nica dos espetáculos nos diversos
teatros onde eles serão apresenta-
dos, preparação e distribuição do
material de divulgação; e até mes-
mo solução de problemas tão ines-
perados como transporte, guarda e
alimentação — um pinto vivo por
dia — da jibóia que participa do
espetáculo A Terceira Margem, de
Salvador; ou a obtenção da autori-
zação dos pais e a assinatura do
termo de responsabilidade pelos
respectivos professores, providên-
cias necessárias para possibilitar o
deslocamento das crianças e dos
adolescentes que representam
grande parte dos 36 integrantes da
Orquestra Afro, também de Salva-
dor. O que complicou ainda mais os
preparativos foi a dificuldade de se
conseguir acomodações de hotel no
Rio, tão em cima de hora e pára
tanta gente; e a necessidade, oca-
sionada pela exiguidade da verba,
de evitar na medida do possível o
avião para o transporte dos elencos
e do material. Apenas o grupo de
Porto Velho e o de Fortaleza vão
deslocar-se de avião dos seus locais
de origem para o centro das opera-
ções; até mesmo os elencos de cida-
des tão distantes como Belém e
Cuiabá viajarão de ônibus.

Será que a filosofia do projeto
evoluiu ao longo destes quatro
anos? Será que o Mambembão-81 é
diferente, na sua essência, dos ante-
riores? Os coordenadores do proje-
to, Aldomar Conrado e Humberto
Braga, acham que não:

— A idéia geral do. projeto não
mudou. Mas o que parece ter muda-
do bastante é a filosofia do próprio
teatro regional. E é possível que a
existência do Mambembão tenha
contribuído para essa mudança, na
medida em que desde o início deu-
se ênfase ao fato de que não se trata
de um festival reunindo os melho-
res espetáculos do ano, e sim de
uma amostragem de alguns dos es-
petáculos mais representativos das
condições de vida, das estruturas
sociais, dos hábitos e das lingua-
gens expressivas das respectivas
regiões. Com isso, os grupos espa-
lhados pelo país começaram a se
libertar cada vez mais do sonho de
produzir boas cópias de espetácu-
los profissionais bem-sucedidos no
Rio e em São Paulo, e até do sonho
de montar grandes textos. E come-
çaram a mergulhar a fundo na sua
própria realidade, na descoberta de
uma linguagem nova, própria, mui-
tas vezes ousada, embora muitas
vèzes também imatura. Além de
assumirem, como um elemento des-
sa linguagem, as suas limitações de
recursos de produção. Neste senti-
do, é provável que o exemplo de
Macunaíma, que viajou longamen-
te pelo Brasil, tenha feito um bem
enorme. É claro que esta evolução
não se deu por causa dos critérios
do Mambembão; o fundamental foi
a crescente conscientização pelos
grupos da necessidade de o seu
trabalho penetrar cada vez mais a
fundo na sua realidade local. Mas a
ênfase atribuída a este aspecto nos
editais do Mambembão pode ter
dado uma boa contribuição.

Se a filosofia do projeto não mu-
dou, a programação de 1981 apre-
senta uma novidade: a inclusão de
dois espetáculos — os do Balé Po-
pular de Pernambuco e da Orques-
tra Afro-Brasileira de Salvador —
que são mais de dança e de música
do que propriamente de teatro. Al-
domar Conrado explica:

_ — Essa inovação surgiu espon-
taneamente do crescimento das ati-
vidades de dança nas regiões. Claro
que dificilmente selecionaríamos
uma produção nordestina da Suite
Quebra-Nozes; mas estes dois espe-
táculos encaixam-se plenamente
no critério de representatividade
do Mambembão. Por outro lado, a
expansão do campo do Mambem-
bão às outras artes cênicas é uma
conseqüência lógica da nossa con-
fiança na futura criação da Funda-
çáo Nacional de Artes Cênicas.

O esquema de seleção conti-
nuou basicamente o mesmo do ano
passado: cada área do país tem um
membro da equipe do SNT encarre-
gado de servir de elo entre o órgão e
as atividades locais, que em função

School'ê Out: jovens gaúchos frente-à-frente com o vestibular
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A Terceira Mar gemi
teatro latino-americano
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dessa incumbência visita freqüen-
temente a região, acompanha as
suas realizações, e acaba indicando
os espetáculos que considera en-
quadrados nos objetivos do Mam-
bembão. Por outro lado, o SNT
acompanha atentamente os espetá-
culos que se destacam nos princi-
pais festivais — só o festival de
Ponta Grossa serviu de chamariz
para a seleção de duas produções—
e tem muitas vezes a sua atenção
despertada, através de informações
contidas nos pedidos de patrocínio,
para determinados projetos de
montagem cujo resultado é poste-
riormente verificado in loco. Este
esquema é considerado pelo SNT
melhor do que o original, que re-
pousava nà figura de um seleciona-
dor único para todo o -território
nacional; mais ainda não satisfató-
rio, embora não se tenha consegui-
do imaginar outro melhor. Aldomar
e Humberto comentam:

„ — O encarregado de cada área
acaba tendo uma boa visão setorial
da sua área, mas é uma visão relati-
va, porque não acompanhada de
uma visão global, que só viria de
um confronto com as realizações
das outras áreas. Por outro lado,
pode sempre acontecer de o envia-
do do SNT, por mais que viaje, não
conseguir ver um espetáculo impor-
tante, porque este não está em car-
taz, nem em condições de ser mos-
trado, por ocasião de nenhuma das
suas visitas. Foi o que aconteceu
este ano com um espetáculo de
Brasília do qual tínhamos boas re-
ferências, Centro-Oeste S.A., e que
simplesmente não conseguiu ser
visto. Outro espetáculo, Jurupari,
do grupo de Márcio Souza, de Ma-
naus, foi visto e selecionado, mas
não virá, porque não está mais em
cartaz, nem em condições de ser
remontado agora. E uma produção
que nos interessava, por se tratar
de peça vencedora do Concurso de
Dramaturgia do SNT — Boca do
Inferno, de Marcus Vinícius, pelo
grupo Divulgação de Juiz de Fora
— nem foi vista, porque o grupo
avisou antecipadamente que não
poderia viajar. Mas estes furos tor-
nam-se secundários a partir do mo-
mento em que fica claro que não se
trata de uma seleção dos melhores.

OS DOIS PRIMEIROS

No Rio, o Mambembão começa
amanhã, com as estréias de Qualé
Brasil?, de Jota Dangelo. pelo O
Grupo de Belo Horizonte, no Tea-
tro Cacilda Becker; e de School's
Out, de Pedro Eugênio Araújo San-
tos, pelo Grupo Vende-se Sonhos,
de Porto Alegre, no Teatro Glauce
Rocha.

¦ Amazônia 2000: civilização indígena defendida por jovens
mato-grossenses

Anteriormente conhecido como
Teatro Experimental, O Grupo de
Belo Horizonte é um dos mais anti-
gos e significativos conjuntos regio-
nais do país, e também um dos que
mais assiduamente têm visitado o
Rio: com Qualé Brasil? ele alcança
o marco de 50 produções, realizadas
ao longo de 22 anos de trabalho. O
tema de Qualé Brasil? são os últi-
mos 16 anos de História nacional,
analisados por um prisma ora hu-
morístico, ora sério. Explicando as
motivações que o levaram a'esta
opção, o autor e diretor Jota Dan-
gelo declara:

Terminada a fase da metáfo-
ra, o dramaturgo tem necessidade
de dizer claramente as suas inquie-
tações e, a partir delas, refletir as de
muitos que não podem, não querem
ou não sabem exprimi-las. Ainda
que os enfoques sejam muito pes-
soais, o autor de teatro tem que se
situar diante da realidade que vi-
veu e vive. Este é um dos caminhos
do teatro. O acontecido e o aconte-
cendo, iluminados por outras luzes,
devem acontecer no palco. O fato é
o documento; a representação a
maneira como o fato é percebido.

O espetáculo tem cenário de
Raul Belém Machado, figurinos de
Mamélia Dornelles, coreografia de
Marco e Jacqueline Cavalcanti e é
interpretado por Mamélia Dornel-
les, Nely Rosa, Eliane Maris, Geral-
do Peninha, Jed Boy e Jota Dan-
gelo.

Já o Grupo Vende-se Sonhos, de
Porto Alegre, é muito novo: tem
pouco mais de um ano de existên-
cia, e a faixa etária dos seus inte-
grantes é de 18 a 21 anos. Com uma
proposta de trabalho voltada para
o mundo de quem está saindo da
adolescência, o conjunto confessa a
sua afinidade com o nosso Asdrú-
bal Trouxe o Trombone, cujo elen-
co, aliás, deu um curso de técnica
teatral para os jovens colegas gaú-
chos. School's Out, que obteve o
segundo prêmio no Concurso Qor-
po-Santo de Dramaturgia, e foi con-
siderada pela crítica local, como a
melhor peça montada em Porto
Alegre em 1980, aborda a atitude
dos jovens para com o sistema esco-
lar, sobretudo na fase final dos estu-
dos secundários e do ingresso na
vida universitária. Segundo um dos
membros do grupo:Talvez agora nós entendamos
por que ninguém tinha saco para
estudar, ou por que um show de
rock motivava muito mais a moça-
da. Ninguém aturava mais a escola,
pela falta de criatividade e estímulo
em relação aos adolescentes. O que
mostramos nessa peça é a argu-
mentação adolescente. E tudo ao
nível dos sentimentos e das emo-

ções. O adolescente não teorizá.
Quando a barra está pesada, ele se
revolta.

A direção do espetáculo é coleti-
va; a cenografia, de Roberto Lau-
tert; a iluminação, de Vander Bill; a
sonoplastia, de Zilah C. dos Santos.
No elenco: Angel Palomero, Cleide
Fayad, Márcia do Canto, Marco Ah-
tônio Sório, Osvaldo Perrenoud,
Pedro Santos, Rosa Luporini, So-
raia Simaan, Xala Felippi, e os mú-
sicos Débora Lacerda, Paulo Mello
e Ricardo Cordeiro.

OS QUE VIRÃO DEPOIS r !
Todos os. espetáculos do Mam-

bembão serão apresentados de ter-
ça a domingo, sendo que aos sába-
dos (às 20h e 22h) e domingos (às
18h e 21h) haverá duas sessões. Os
ingressos têm preço únibo de Cr$
100. Haverá, ainda, sessões para a
classe teatral, às 24h, todas as quar-
tas-feiras na Cacilda Becker e quin-
tas-feiras no 'Glauce Rocha, com
ingressos a Cr$ 50.

Para a segunda semana, de 27 de
janeiro a Io de fevereiro, está pro-
gramado para o Cacilda Becker
Cantochão Para Uma Esperança
Demorada/ texto e direção de B. de
Paiva, pelo Teatro Universitário
Paschoal Carlos Magno, de Fortale-
za: um poema dramático, com mui-
ta dança e música, tendo por eixo a
identidade pan-americana; e pára o
Cacilda Becker, um espetáculo du-
pio: Amazônia 2000, criação coleti-
va do Grupo Unitela de Cuiabá,
analisando a vida e os problemas
dos índios, e Rio Que Rio É... Gen-
te!, texto e direção de Aíejandro
Bedotti._pelo G=ispo Cipó de Porto
Velho, ama ienda amazônica. Ater-
ceira semana, de 3 a 8 de fevereiro,
mostrará dois trabalhos baianos: A
Terceira Margem, coletânea de tex-
tos latino-americanos dirigida ;.por
Paulo Dourado e produzida pelaFundação Cultural da Bahia no Ca-
cilda Becker; e'A Orquestra Afro-
Brasileira cic Complexo Escolar Se-
veriono Vieira, no Glauce Rocha.
De 10 a 15 de fevereiro teremos no
Glauce Rocha Terra de Terrara,
texto e direção de Carmen Lúéia
Fossari, enfocando problemas jieconflitos de terra em Santa Catari-
na, pelo Grupo Pesquisa Teatro.No-
vo, de Florianópolis; e no Cacilda
Becker outra lenda amazônica,
Mãe d'Água, texto de Raimundo
Alberto dirigido por Geraldo Salles
para o Grupo Experiência de Be-
lém. No encerramento, de 17 a 22 de,
fevereiro, um só programa, no'Ca-
cilda Becker: Prosopopéia...um Au-
to Guerreiro, dirigido por Aiídré
Luiz Madureira para o Balé Popu-
lar de Pernambuco.
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UM RESTAURANTE ILHADO RECLAMA OS SEUS DIREITOS

OS 

proprietários do simpático restau-
rante O Telhado, inaugurado há seis
meses na Barra, vivem uma situação
dificil: a casa não resiste a chuvas e
trovoadas. Basta que chova um pouco

mais forte para que se torne praticamente impossí-
vel chegar lá. Quando a rua de acesso alaga e o
lamaçal se forma, o restaurante fica ilhado.

Os fregueses mais assíduos conhecem bem o
problema e não se intimidam. Entregam o carro e
um dos dois manobreiros, que o guarda na gara-
gem improvisada na parte externa, onde as mesas
ficam sob o toldo, e chegam ao interior de O
Telhado pela também improvisada ponte de ma-
deira.

Um problema que chega a entristecer um dos
sócios, Flávio Souza Lima, que ao lado de dois
amigos — Carlos Albino e Sérgio Montagna —
decidiu partir para um ramo de negócios diferente
do imobiliário em que trabalha.

— Recorremos a todos os órgãos competentes,
todas as providências legais foram tomadas, todos
os impostos pagos e até hoje nada foi resolvido. O
Estado quer que o Rio cresça em direção à Barra,

mas não há infra-estrutura para isso. A exceção do
trecho que vai até o La Mole, não há uma rede de
esgotos adequada, as ruas são todas de terra.
Prometeram fazer o encanamento, mas não acon-
teceu.

O problema não aflige apenas os donos deste
restaurante, mas à toda vizinhança. Segundo Flá-
vio, vários abaixo-assinados foram entregues aos
órgãos oficiais e em nada resultaram.

O pior é que o alagamento dura três, cinco
dias. Há o mau-cheiro, também. O que consegui-
mos foi jogar a água em direção ao esgoto da
Avenida Armando Lombardi, através de uma
bomba. Um* lado da rua seca, mas o outro, o do
posto, não. Além disso, há construtores fazendo
obras nas proximidades, retiram água do subsolo
com bombas fortes e a jogam para a rua, onde ela
se acumula.

Com mais este problema, o caso foi levado ao
distrito que o transferiu para a fiscalização que a
devolveu ao distrito, segundo ele narra.

E ficou tudo na mesma. Fora isso, há outra
questão: a falta de transportes para os que traba-
lham na Barra da Tyuca depois de certa hora.

Em 78, enquanto as obras de O Telhado come-
çariam a ser feitas, uma providência foi realmente
tomada. As ruas seriam asfaltadas.

As obras tiveram início, frias depois que
choveu forte, os operários retiraram suas coisas de
lá, pararam as obras no meio e a situação piorou.
Antes, havia apenas a infiltração.

Flávio Sousa Lima não pensa em fechar o
restaurante. Afinal, há muitos dias em que o
tempo está bom Mas, cansado de esperar que o
Estado tome uma atitude, "afinal, nós pagamos
impostos", ele e seus sócios pensam em tomar a
iniciativa — "que vai representar um dinheirão" —
e eliminar o problema de vez com a construção de
um sumidouro.

O Governo precisa dar mais atenção à
Barra, uma vez que ela se desenvolve dia a dia. São
cada vez mais numerosos os empreendimentos
imobiliários. Nós próprios (Imobiliária Futura)
lançamos dois prédios naquele local, os apart-
hotéis Mirante Cinco Estrelas e Mirante Cruzeiro
do Sul, vendendo todas as 360 unidades.

O Telhado não é dificil de ser localizado.
Facilmente identificado pelo telhado bastante in-
clinado, tem uma arquitetura rústica, simples emoderna, e fica na avenida Fernando de Matos. Amadeira combinada com paredes brancas e deta-lhes em concreto aparente é predominante e aco-lhe uma casa especializada em comida italiana. Os
pratos caseiros são bem-feitos e as porções, gene-rosas. Simples como restaurante, decorado emmadeira rústica, toalhas de mesa quadriculadas,muitas plantas, portas envidraçadas é varandas
que são delimitadas por grossas cordas de fibracrua no primeiro andar.' Uma larga escada demadeira escurecida leva ao segundo, onde há o
jirau e mais uma varanda. O toque artesanal fica
por conta dos paneaux do Equador e da Bolívia
presos às paredes, que também ostentam lani-
piões rústicos responsáveis pela iluminação. Um
couvert bastante variado, comida e doces casei-
ros, ambiente agradável e preços razoáveis sãó
motivos suficientes para conhecer O Telhado. De
preferência, em dias em que nenhuma nuvenzinha
mais escura seja vislumbrada. -

oe o Drasu quer que marcas orasueiras sejam respeuaaas no
exterior, não pode permitir que se continuem a registrar marcas de,

notoriedade mundial por qualquer um no país", protesta o Sr Xavier
Dourdin, diretor-geral da Cartier do Brasil Ltda.

O diretor-geral da Pierre Cardin e Cia. Ltda., Sr André
Chamouton, embora reconheça que as empresas brasileiras

obtiveram legalmente no INPI o
direito do nome francês, considerou o fato como "roubo"

A GUERRA DAS 
"GRIFFES" 

DIVIDE

FRANCESES E BRASILEIROS

Ana Maria Tahan

ÃO Paulo — O presidente da França,
Valery Giscard D'Estaing, durante os
encontros que manterá, em Paris, a par-
tir do próximo dia 29, com o Presidente
João Figueiredo, abordará, entre outros,

um assunto bastante delicado: o uso de nomes e
marcas de famosas griffes francesas por empresas
brasileiras e a venda de produtos falsificados com
essas marcas, que representam uma perda de
milhões de dólares em vendas para essas empresas
francesas.

As griffes Cartier e La Chemise Lacoste são
hoje as principais interessadas no resultado das
conversas entre os dois Presidentes, pois atual-
mente sofrem diretamente esses problemas. A
Cartier está com um pedido de revisão administra-
tiva no INPI, — Instituto Nacional de Proteção
Industrial, que concedeu o direito de uso do nome
Cartier para que a Silvid's Vestuários Ltda. o
Utilize em confecções e calçados. E La Chemise
Lacoste está lutando, em recurso ao Tribunal
fjèderal de Recursos contra a Brasileira Têxtil
Epcoste Ltda., pelo direito do uso do nome e da
figura dò jacaré no país. A empresa brasileira
ganhou a causa na Justiça Federal de São Paulo,
em primeira instância.

Enquanto isso, a indústria de confecções Vila
Romana, licenciada no Brasil para fabricar ternos
e jeans Pierre Cardin, Ted Lapldus, Yves Saint
Laurent, Nino Cerrutti, Pierre Balmain e Valenti-
no, confessa, através de seu gerente de propagan-
da e promoção, Clovis Oswaldo Lopes, que não
teve até hoje qualquer problema de uso indevido
dessas marcas por outros fabricantes, mas revela
que "industriais inescrupulosos estão usando, sem
a devida licença, outras marcas como a Gucci, por
exemplo", classificando o ato como de "pirataria",
apesar de reconhecer que a fabricante brasileira,
que usa a marca Gucci, a registrou legalmente no
INPI.

Para o Sr André Chamouton, diretor-gèral da
Pierre Cardin e Cia. Ltda., as discussões sobre o
assunto, entre os Presidentes francês e brasileiro,
só trarão resultado se forem modificadas algumas
das instruções do INPI, . "pois da forma como é
feito, qualquer pessoa pode requerer o registro de
qualquer nome." E, apesar de reconhecer que as
empresas brasileiras obtiveram legalmente no
INPI o direito de uso do nome francês, considerou
o fato como "roubo." Disse que no Brasil "qual-
quer um precisaria ser louco para fabricar um
Cardin falso", pois "jâ registrei o nome e a marca,
com logotipo, até para fabricar aviões", apesar de
considerar um "absurdo" que para cada classe de

produto o INPI exija o registro, em separado da
marca, assinatura e logotipo.

. Diretor-geral da Cartier do Brasil Ltda., ô Sr
Xavier Dourdin considera que, mais que as vendas
de relógios falsificados, o maior problema queenfrenta no Brasil hoje é o registro do nome
Cartiçr pela Silvid's Vestuários Ltda., cujas con-
fecções são exclusivas das tradicionais Lojas Old
England.

— O que está acontecendo — afirmou—é queeles estão usando um investimento de mais de 100
anos de Cartier Joalheria para Vender uma merca-
doria que não tem absolutamente nada de Cartier.
Estão massificando um artigo, ao contrário do que
a Cartier faz.

A Cartier, há cerca de dois anos, entrou com
um pedido de revisão administrativa junto ao
INPI para que esté cancele o registro concedido à
Silvid's.

O Dr Lanir Orlando, advogado, da empresa
brasileira, informou que a Silvid's está apenas
aguardando a expedição do Certificado de Regis-
tro da marca Cartier para suas confecções e calça-
dos, pelo INPI. "Vencemos o caso em todas as
instâncias, estando pendente apenas dojulgamen-
to do pedido de revisão administrativa. Mas não
há como modificar a decisão do INPI, pois o nosso
pedido de registro da marca Cartier é de 1974, bem
anterior ao da empresa francesa, bem anterior à

data que a empresa francesa se instalou no Brasil.
Além disso, a marca pertencia antes a outra em-
presa brasileira, a D ante Ramenzoni, que a perdeu
porque o registro caducou por falta de uso. A
Silvid's não está Usurpando a marca da empresa
francesa. Apesar do nome que usamos na etiqueta
ser Cartier, o logotipo e o tipo de letra diferem
totalmente da francesa. Além disso, todos sabem
que a francesa é fabricante de jóias e relógios e não
de confecções."

De qualquer forma o Sr Xavier Dourdin asse-
gura que "vamos fazer todo o possível, até o
impossível, para proteger a marca Cartier e para
que ninguém, além da Cartier, seja autorizado b
utilizá-la no Brasil". Lembrou ainda que o Brasil é
signatário de vários acordos mundiais para prote-
ção mútua de mancas. "Se o Brasil quer quemarcas brasileiras sejam respeitadas no exterior,
não pode permitir que se continuem a registrar,
marcas de notoriedade mundial por qualquer um
no país."

Para o representante da Cartier n« Brasil, ê
indispensável sanear esse problema hoje, para queno futuro ele se resguarde.de casos conio esses em
outros países. E apontou uma solução: o INPI
poderia seguir as linhas dos institutos de proteçãoindustrial europeus em que marcas internacional-
mente conhecidas não precisam'registrar o nome
para cada classe de produto.

TELHAD

Depois da chuva, o alagamento dura três, cinco dias. Us proprietários
pagam impostos, mas o Estado não se encarrega das obras de

saneamento. A saída provisória é improvisar passarelas para os
fregueses

Aríovoido dos Santos
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Estréias
da semana

Os Trombadinhas
O Imortal Lutador do Oaratê

Cinema

Cotações
+++++EXCELENTE
???? MUITO BOM
ir+ir BOM
*? REGULAR
? RUIM

?????
CADÁVERES ILUSTRES (Cadaverl EccelUntl),
de Francesco Rosi. Com Uno Ventura, Fernan-
do Rey, Max Von Sydow, Charles Vanel, Tino
Carraro, Mareei Bozzuffí, Paolo Bonacelli e
Alain Cuny. Lido-2 (Praia do Flamengo, 72):
14h30m, 16h50m, 19hI0, 21h30m (18anos). Num país imaginário, ocorre uma
trama escandalosa envolvendo figuras de
prestígio na escala social e.política. Investi-
gando os causas de uma série de assasslnios
misteriosos, o inspetor Rojas, policial rigoroso
e inimigo da corrupção, vai fazendo con|ectu-
ras que levarão à descoberta de um plono
que poria a sociedade em perigo. Baseado no

..romance II Contato, de Leonardo Selada.
Prêmio Especial do Júri no Festival de Cannei
de 1976. Produção italiana.

?????
JO IMPÉRIO DOS SENTIDOS (Al No Corrida),

de Naglsa Oshimo. Com Élko Katiuda •
Tatsuya Fuji. Vitória (Rua Senador Dantas, 45— 220-1783): !2h50m, 15h, 17h10m,
19h20m, 21 h30m. Copacabana (Av. Copaca-
bana, 801 — 255-0953): 15h, 17H10m,
19h20m, 21h30m. (18 anos). O filme se
baseio numa história real ocorrida em 1936
no Japão e descreve a paixão física entre uma
jovem Sada (Eiko Kotsuda), e seu amante
Kichiso (Tatsuya Fuji). Somente oi lugares
mudam, de acordo com o percurso sem de»-
canso para os dois amantes. Existem 20
diferentes cenários, 20 quartos, lugares fe-
chados como uma arena consagrada ao rito
da morte aceita e reivindicada pelos persona-
gens. Segundo Oshima, "Sada e Kichiso são
sobreviventes da tradição sexual que desapa-
teceu e que para mim é admiravelmente
|aponesa". Esta tradição desapareceu com ámodernização, copiada do modelo acidental.
Produção japonesa. Grande Prêmio do Festi-
vai de Chicago de 1976.

?????
HAIR (Hair), de Milos Forman. Com John
Savage, Treat Williams, Beverly D'Angelo,
Annie Golden e Dorsey Wrlght. Ltdo-l (Praiado Flamengo, 72 — 245-8904): 14h, 16h30,
19h, 21 h30m. Tijuca-Palace (Rua Conde de
Bonfim, 214 — 228-4610): 13h30, 16h,

tV 18h30m, 21 h (18 anos). Versão da peça• musical de Gerome Ragni e James Rado,
w-r >cantando as esperanças e chorando as ilusões

da juventude dos anos 60. Um jovem convo-
cado para a Guerra do Vietnam encontra
novos caminhos na companhia de um grupode Hippiet. Produção americana. ReaprtMn-
toção.

?????
LARANJA MECÂNICA (A Clockwork Orange),de Stanley Kubrick. Com Malcolm McDowelí,, Patrick Magge, Michael Botes, Warren Clarke,
John Clive e Adrienne Cori. Jóia (Av. Copaca-bana, 680- 237-4714): 13h30m, 16hl0m,18h50m, 21h30m. (18 anos). Em um futuro
próximo, numa sociedade dominada por Go-'Vtrno autoritário não definido, jovens sedivertem com estupros, drogas e ultraviolên-cio. Alex, aprisionado, é submetido à Expe-rlênda Ludovico, tratamento que visa privá-lode seu livre arbítrio e torná-lo cidadão-modelo. Produção inglesa. Reapretentação.

????
A CIDADE DAS MULHERES (La CHtA Dell*
Donne), de Federico Fellini. Com Marcello
Mostroianni, Anna Prucnal, Bernice Stegers,
Donotella-Damiriionni, lole Silvani e Ettore
Manni. Cinema-) (Av. Prado Júnior, 281 —
275-4546): 15h45m, 18h30m, 21hl5m (18anos). Marcello Snaporaz sai atrás de Jma
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 alucinatório, 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 home-
nagem ao cinema visto corno se fosse uma
mulher, uma iniciação sexual". Produção ita-
liana.

????
FAMA (Fama), de Alan Parker, Com Eddie
Barth, Irene Cora, lee Curreri, "Lauro Deno,
Antonia Franceschi e Boyd Gaines-. Caruio
(Av. Copacabana, 1 362 — 227-3544), Poló-
cio 2 (Rua do Passeio, 38 — 240-6441):'13h30m, láhlOm, 18h50m, 21h30m. (14
anOs). Numa escola dramático estão sendo
preparados os alunos que pretendem seguir a
carreira no show butine**: Montgomery, jo-vem vulnerável que quer ser ator; Doris, uma
protegida moça judia do Brooklin, dominada
pela mãe; Ralph, um cômico de Porto Riço 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; Usa, uma
insegura tagarela com aspiraçães a bailarina
e Bruno, tímido filho de Italianos. Produção
americano. Raapmentação.

????
OS MELHORES DE 1980 — Hoje: Ets* Obfcu-
ro Objeto de Desejo (Cet Obicur Objet du
Déilr), de luis Bunuel. Com Fernando Rey,
Angela Molina e Carole Bouquet. Ricamar
(Av. Copacabana, 360 — 237-9932): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. (16 anos). A históMa
(livremente inspirada no livro La Femnw et le
Pantln, de Pierre Louys) pode ser resumida
numa fase, explica o roteirista Jean Claude
Carriere: um homem que deseja e uma
mulher que se recusa, um e outro com o
mesmo ardor. O estilo usado para a história ó
aquele que se encontra em todos os filmes de
Bunuel, desde Un Chien Andaiou, feito em
1928: as Imagens são criadas e ordenadas
como se fossem a direta projeção de um
sonho, de um sonho mais ou menos voluntá-
rio, porque para o diretor "é muito certo o quedisse uma vez André Breton: uma pessoa quenão sonha é um ser asqueroso". Reaprosen-
(ação.

???
O ILUMINADO (The Shlning), de Stanley
Kubrick. Com Jack Nicholson, Shelley Duvoll,"Danny Lloyd, Scatman Crothers • Barry Nel-
son. Opera-2 (Praia de Botafogo, 340 — 246- '
7705): 14h30m, 16h50m, 19hl0m, 21h30m.
Em versão original. (18 onos). Um ex-
professor, que pretende tornar-se escritor,

'? 
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Pelé no papel principal de Os Trombadinhas, de Anselmo Duarte: um
filme de censura livre sobre o problema do menor abandonado

Zacarias, de Paulo Laborne: um dos curtas exibidos hoje, com
entrada franca, no Cinema Cândido Mendes

aceita emprego como administrador de um
hotel de veraneio, fechado durante o inverno
quando a neve torna impossível o acesso ao
lugar. Com ele vão a esposa e o filho menor,
que possui poderes paranormais. Durante o
período de conflnamento, o marido, já men-
talmente perturbado, acaba enlouquecendo e
tenta, matar o mulher e a criança. O hotel é
povoado de fantasmas, entre os quais, o de
um barman e um garçom, antigo administra-
dor do lugar. Baseado no romance de Stephen
Klng. Produção britânica.

???
LENNY (Lenny), de Bob Fosse. Com Dustin
Hoffman, Valerie Perrine, Jan Miner, Stanley
Beck e Gary Morton. Jacarepaguá Auto-Cirte-
1 (Rua Cândido Benício, 2.973 — 392-6186):
20h, 22h. Até amanhã. Produção americana.
História baseada na vida de Lenny Bruce
(Dustin Hoffman), comediante de piadas pi,-cantes e satíricas conhecido nas décadas de50 a 60. O filme conta a trajetória do seurelacionamento caótico com uma estrela de
slrip-toaso, Honey Harlow (Valerie Perrine),
luas complicações tom a política, drogas e
bebidas até chegar à mais completo solidão.
Reapretentaf ão.

???
O INCRÍVEL HULK (Th* Incredible Hulk), de
Kenneth Johnson e Slgmund Neufeld Jr. Com
Blll Bixby, Susan Sullivan, Jack Colvin, Lou
Ferrlgno e Susan Batson. Studkt-Tljuca (RuaDesembargador Isidro, 10 — 268-6014): 15h,
17h, 19h, 21 h (livre). O personagem das
histórias em quadrinhos e da TV aparece pela
primeira 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, se enfurece, submetendo-se a uma
horrível metamorfose. Produção americana.
ReapmentoçAo.

??
O CAÇADOR IMPLACÁVEL (The Hunter), de
Buzz Kulik. Com Steve McQueen, Eli Walloch,
Kathryn Harrold, LeVar Burton e Tom Rosales.
Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-
3835), Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338 —
228-8178); 13h30m, 15h30m, 17h30m,
19h30m, 21h30m. Roxi (Av. Copacabana,
945 — 236-6245), Largo do Machado-2 (Lar-
go do Machado, 29 — 245-7374): 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. Astor (Ruo Ministro Edgar
Romero, 236 — 390-2036), Baroneia (RuaCândido Benício, 1 747 — 390-5745): I5h,
17h, 19h, 21 h. No Roxi em 70mm. (14 anos).

Ralph Papa Thorson é um caçador profissionalde fugitivos da Justiça. Nesta ocupação solitá-ria ele enfrenta diversas situações perigosas.Los Angeles, Houston, Chicago e Nebraska
estão em seu itinerário, não faltando umatentativa de assassiná-lo com uma bomba
ligada ao motor do carro. Policial. Produção
americana.

??
APERTEM OS CINTOS) O PILOTO SUMIU...
(Flying High), de Jim Abrahams, David Zuc-ker e Jerry Zucker. Com Barbara Billingsley,Lee Bryant, Joyce Bulifant, Mae E. Campbell eTed Chapman. Metro Boaviita (Rua do Pos-seio, 63 — 240-1291), Condor Copacabana
(Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 255-2610), largo do Machado 1 (Largo do Macha-
do, 29 — 245-7374): 14h, 16h, 18h, 20h,22h. América (Rua Conde de Bonfim, 334 —
248-4519), Madureira-1 (Rua Dagmar daFonseca, 54-390-2338): 13h30m, 15h30m,17h30m, 19h30m, 21h30m. Imperator (RuaDias da Cruz, 170 — 249-7982), Rosário (RuaLeopoldina Rego, 52-230-1889): 15h, 17h,19h, 21 h (Livre). Durante uma viagem de
avião, os passageiros, juntamente com o
piloto, o co-piloto e o engenheiro de vôo,ficam doentes após Ingerirem peixe no |antar.O único passageiro com experiência de vôo éum ex-plloto de guerra, mas,ele nâo há seisanos. Comédia. Produção americana.

, *?
JONAS QUE TERÁ 25 ANOS NO ANO 2000
(Jona* Qul Aura Vingt-Cinq Ant en l'An2000), de Alain Tanner. Com Jean-Luc Bi-
deaú, Myriam Boyer, Mlou-Miou, Rufus eRoymond Bussières. Cinema-3 (Rua Conde deBonfim, 229): 15h30m, 17h30m, 19h30m,21h30m. (18 anos). Oito personagens sãoreunidos oito anos após os acontecimentos
estudantis de maio de 1968. Eles estão àfrente de seu tempo mas são felizes porquetêm consciência. O começo da felicidade estána tomada de consciência, e a primeira pedrada felicidade é o conhecimento. Jonas, o filhorecém-nascido de um dos casais, é portadorde todas as esperanças dos pequenos profetasno ano 2000, quando ele terá alcançado aidade da razão. E um personagem estranhoneste ambiente: tem quatro pais e quatromães. E o fruto dos esforços destes oito
personagens. Representa o amanhã. Produção
suíça de 1976.

??
XANADU (Xanadu), de Robert Greenwald.
Com Olivia Newton-John, Gene Kelly, Mi-
chael Beck, James Slovan e Dimitra Arliss.
Veneza (Av. Pasteur, 184 — 295-8349), Co-

Teatro

Doce 
deleite é o tüuio de

um espetáculo variado — se-
rá show? será teatro? — que

estréia hoje no Teatro Vanucci, on-
de estará à disposição dos interes-
sados somente nas noites de segun•
da e terça-feira, até o carnaval. O
principal motivo de interesse da
iniciativa é a presença no palco de

¦ dois magníficos e versáteis come-
diantes, Marília Pêra e Marco Na-
nini. — Um dos bons espetáculos
independentes de 1980, Woizeck —
O Crime do Soldado, teve de encer-

rar inesperadamente, por motivo
de obras no local, a sua carreira no
Teatro Laranjeiras. Hoje, entretan-
to, dará uma sessão especial de
despedida, destinada sobretudo à
classe teatral, com entrada franca.
— Estão suspensas as sessões de
2as e 3"s-feiras de Happy End no
Teatro Ipanema; o animado musi-
cal do Pessoal do Despertar prosse-
gue sendo apresentado, no mesmo
local, apenas aos sábados e domin-
gos, á meia-noite.

ciai, dinâmica e empreendedora, a burgue-
tia,- a nossa época se traduz pelas transformo-
çôes que ameaçam esta mesma classe. A
idéia de Pasolini nunca fora a de apresentar
uma pequena antologia de contos baseados
no livro. Optou por uma estrutura que permi-tisse as histórias fluírem superpostas. Prêmio
Urso de Prato no Festival de Berlim de 1973.
Produção italiana. Reapreientação.

??
O GENDARME E OS EXTRATERRESTRES (LeGendarme el le* Extraterrestre!), de JeanGirault. Com Louis de Funès, Michel Galabru,
Maurice Risch, J. P. Rambal e Guy Grosso.Programa complementar! O Imortal Lutador
do Caratê. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-
8285): de 2a o 4o e 6o, às 12h20m, 15h45m,
I9hl0m. 3o, sábado e domingo, às 14h,17h25m, 19h20m (Livre). Um dos gendarmesafirma ter visto um disco voador e ninguém
quer acreditar. Mas um extraterrestre se apre-
íeríta na chefatura de polícia, comprovando
quo a cidade foi escolhida para um teste porseres vindo* de longínquo ponto do cosmos.
Quinta comédia da série protagonizada porLouis de Funès. Produção francesa. Reapre-

modoro (Rua Haddock Lobo, 145 — 264-
2025): 14h, 16h, 18h, 20h; 22h No Veneza, a
cópia é em 70mm (livre). Danny McGuire é
um arquiteto famoso mas vive de sua* recor-
daçães dos tempos em que fora múiloo.
Sempre relembra a grande época quandotrabalhava com bandas pcipularet e conhece-
ra todos 09 músicos famoso*. 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 ano* 40. Sonny o
vê diferente: como na década de 80. Enquan-
to conversam sobre o nome do clube, surge
Klra, uma cantora, que sugere Xanadu. Pro-
dução americana.

A LAGOA AZUL (The Blue Lagoon), de Rondai
Kleiser. Com Brooke Shlelds, Christopher At-
klns, Leo McKern e Eiva Josephson. Pathé
(Praça Florlano, 45 — 220-3135): de 2o a 6a,
às 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e
domingo, a partir das 14h. Art-Capacabana
(Av. Copacabana, 759 — 235-4895), Art-
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 — 288-
6898); Art-Madureira (Shopping Center de
Madurelra), Rio-Sul (Rua A/iarquê* de São
Vicente, 52 — 274-4532), Pa ratado* (RuaArqulos Cordeiro, 350 — 281 -3628): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. Studio-Paissandu (RuaSenador Vergueiro, 35 — 265-4653): 15h,
17hl0m, 19h20m, 21h30m. Ilha Autocine
(Praia de São Bento — Ilha do Governador —
393-3211): de 2o a 6o, às 20h30m, 22h30m.
Sábado e domingo, às 18h30m, 20h30m,
22h30m. No Art-Tijuca, Art-Madurelra, Pata-
lodo* e Ilha Autocine em versão dublada. (14anos). Duas criança*, |untamente com o cozi-
nhelro do navio, são os únicos sobreviventes
de um terrível naufrágio. O cozinheiro morre
pouco depois e elas ficam sozinhas na Ilha
tropical, onde crescem e aprendem a viver
com a natureza. Mas até o paraíso tem seus
mistérios. Produção americana.

??
DECAMERON (II Decameron), de Pier Paolo
Pasolini. Com Franco Citti, Ninetto Davoli,
Ângelo Luce, Potrizia Copparelll, Jovon Jova-
novic, Gianni Rizzo e Pier Paolo Pasolini.
Scala (Praia de Botafogo, 320 — 551-8649):
15hl5m, 18h30m, 19h45m, 22h. (18 anos).
Segundo Pasolini, sua idéia de filmar II
Decameron, de Boccaccio, se deve, em parte,às semelhanças que encontrou entre o mundo
contemporâneo e aquele em que vivia o
autor: o princípio da Renascença. Ambos os
períodos se caracterizam por um estado de
transição: a época de Boccaccio representa a
ascensão paulatina de uma nova classe so-

O IMORTAL LUTADOR DO CARATÊ (Sha-Yen
Chin), de Wu Min Hsiong. Com Shong Kwan
Ling Feng, Wang Kuan Hsiong, Shuk Fung e
Se Ma Lung. Programa complementar» O
Gendarme e o* Extra-Terre*tre*. Rex (Rua
Álvaro Alvim, 33 — 240-8285): de 2° a 4° e
6o, às 12h20m, 15h45m, 19h I Om. 3o, sábado
e domingo, às 14h, 17h25m, 19h20m. (16anos). Produção chinesa de Hong-Kong.

Extra

MOSTRA D€ SLIDES — Filmes de Patrício Ortiz
e Luiz Antônio Veiga. Hoje, às 1 2h30m, 15h «

1 7h30m, no Núcleo de Fotografia da.Funarte.
Rua. Araújo Porto Alegre, 80.
MOSTRA DE CURTAS — Exibição de Zacarias, é
de Paulo Laborne, História de Garimpo, de ;Paulo Laender, Roça Grande, de Ricardo Mi-
neiro e Música do Jequitinhonha, de Paulo 1
Laborne. Hoje, às 21 h, no Cinema Cândido [Mende*, Rua Joana Angélica, 63. Entrado
franca.

??
CACTUS JACK, O VILÃO (Cactui Jack), de
Hal Needham. Com Kirk Douglas, Ann Mòr-
gret, Arnold Schwarzenegger, Paul Lynde eFoster Brooks. Jacarepaguá Autocine-2 (RuaCândido Behído, 2 973 — 392-6186): 20h,
22h. Até amanhã (livre). Cactus Jack Slade é
o último homem mau do Oeste. Mas nada do
que ele se propõe a fazer dá certo. Tudo é um
desastre total, desde os pequenos roubos até
grandes emboscadas. Produção americano.
RaapmMntafão.

INCRÍVEL MONSTRO TRAPALHÃO (Brasi-lelro), de Adriano Stuart. Com Renato Arogão,
Dedé Santana, Zacarias, Mussum, Paulo Ra-
mos, Alcione Mazzeo, Márcia Brito e Wilson
Grey. Palòcio-l(Rua do Passeio, 38 — 240-
6441), Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422 —
268-0790): 13h30m, 15h30m, 17h30m,
19h30m, 21h30m. Rian (Av. Atlântica, 2 964236-6114), Leblon-1 (Av. Ataulfo de Poiva,
391 — 239-5048), Ópera* 1 (Praia de Botafo-
go, 340 — 246-7705), 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. Madurelra-2 (Rua Dagmar da Fonseca,
54 — 390-2338), Olaria (Rua Uranos, 1.474230-2666): 13h, I5h, 17h, 19h, 21 h.
Santa Alice (Rua Barão de Bom Retiro, 1 095201-1299), Cisne (Av. Geremário Dantos,

207 — 392-2860), Vitória (Bangu), Palácio
(Campo Grande): 15h, 17h, 19h, 21 h (Livre).Um modesto inventor (Renato Aragão) desço-
bre um poderoso combustível extraído de
uma planta nordestina. Com isso pretende
ganhar uma corrida mas é *abotado por uminimigo. Mais uma história vivida pelos Tra-
palhões que, desta vez, desafiam as multina-
cionals do petróleo, lutando para que afórmula do pobre cientista permaneça no
Brasil.

SUPERMAN II (Superman II), de Richard Les-ter. Com Gene Hackman, Christopher Reeve,
Ned Beatty, Jackie Cooper, Sarah Douglas •Margot Kidder. Leblon-2 (Av. Ataulfo de Pai-va, 391 — 239-5048): Coral (Praia de Botafo-
go, 316 — 551-8649), l4h, 16h30m, 19h,
21h30m (Livre). No vazio cósmico, um prismade pequena espessura rola para o infinito. É aZona Fantasma, a extraordinária prisão na
qual três criminosos do planeta Cripton fica-ram trancafiados antes de seu mundo ter
explodido. Presumia-se que eles ficariamtrancados no espaço para sempre. Mas o trio— Zod, Ursa e Non — possui o* mesmo»
podere» do Super-Homem e chega à Terra.Eles, juntamente com Lex Luthor, um gênio docrime, enfrentarão o Super-Homem na» ruasde Metrópolls. Produção americana.

GISELIE (Brasileiro), de Vlctor dl Mello. ComAlba Valéria, Cario Mossy, Monique Lafond,
Ricardo Faria, Maria Lúcio Dahl • Nlldo
Parente. Lagoa Drlve-ln (Av. Borget de AAe-
delro», 1.426 — 274-7999): 20hl5m,
22h30m. (18 anos). Depois de vários anos .estudando no exterior, Glselle retorna ao
Brasil e encontra teu pai casado com outramulher.

Grande Rio

NITERÓI

ALAMEDA (718-6866) — O Incrível Monstro
Trapalhdt), com Renato Arogão. De 2o a 4o e
6°, òs 17b, 19h, 21 h. 3a, sábado e domingo, a
partir das 15h. (Livre). Até domingo.
BRASIL ,— Superman II, com Christopher I
Reeve. Às 16h, 18h30m, 21 h. (Livre). Até ;amanhã.
CENTER (711-6909) — Xanadu, com Gene
Kelly. Às 14h, 16h, 18h, 20H, 22h. (Livre). Até
domingo.
CENTRAL (718-3807) — O Incrível Monstró
Trapalhão, com Renato Arogão. As 13h30m,
15h30m, 17h30m, I9h30m, 21h30m. (Livre)."Até domingo.
.. . ~ i
CINEMA-1 (711-1450) — A Lagoa Aiul, com .
Brooke Shields. Às I4h, 16h, 18h, 20h, 22h.
(14 anos). Até domingo. \
ICARAf (718-3346) — O Incrível Monttro
Trapalhão, com Renato Aragão. Às 14h, I6h,
18h, 20h, 22h. (Livre). Até domingo.

 t
NITERÓI (719-9322) — O Caçador Implocá- .
vel, com Steve McQueen. As 13h30m, »
15h3Óm, 17h30m, I9h30m,. 2lh30m. (14 ,anos). Até amanhã.
DRIVE-IN ITAIPU — Fugindo do Inferno, com
Steve McQueen. Às 19h30m. (18 anos). Até
amanhã.

PETRÓPOLIS

DOM PEDRO (2659) — O Caçador Implacá- ¦
vel, com Steve McQueen. Às 15h, 17h, 19h, íl
21 h (14 anos). Até amanhã. •*

 v
PETROPÓLIS (2296) — O Incrível Mon«treü
Trapalhão, com Renato Aragão. Às 15h, 17h,,
19h, 21 h (livre). Até domingo.

TERESÓPOLIS

POR UM CORPO DE MULHER (bratllelro), d*Hércules Breseghelo. Com Armando Bogui,
Sílvia Salgado, Helena Ramos, Heloísa Raso,

. Zélia Diniz e Roberto Miranda. Programa
complementar: O Filho do Dragão Chinês.
Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21): de 2° a 4°
e 6o, às 10h30m, 13h55m, 17h20m,
19hl 5m. 3°, sábado e domingo, a partir da*13h55m (18 anos). Trama policial tendo como
personagens um fotógrafo e modelo* de fotos
erótico* e publicitárias. Reapreeentação.

O FILHO DO DRAGÃO CHINÍS (Th* Chase),
de Walgtlen-Lin.'Com Yl Yi e Tien Chun.Programa complementar: Por um Corpo do
Mulher. Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21):
de V a 4o e 6o, às 10h30m, 13h55m,
17h20m, I9hl5m. 3o, sábado e domingo, a
partir da* 13h55m(18anos). Produção chlne-
sa d* Hong-Kong. Reapcewnfoçôa.

OS TROMBADINHAS (Brasileiro), de Anselmo
Duarte. Com Pelé, Paulo Goulart, PaulotVilla-
ço, Neuza Amaral, Ana Maria Nascimento
Silva, Sérgio Hingst e Nilton Micheli. Bruni-
Ipanema (Ruo Visconde de Pirajá, 371 —
287-9994), Studio-Catete (Rua do Catete, 228— 205-7194), Studio-Copacabana (Rua Roul
Pompéio, 102 -247-8900): 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
379 — 268-2325), Art-Méier (Rua Silva Rabe-
Io, 20-249-4544): I4h, 15h50m, 17h40m,
19h3Qm, 21h20m. (Livre). Com roteiro origi-
nal de Pelé e colaboração de Carlos Heitor
Cony, o filme mostra a realidade social do
menor abandonado que acaba se transfor-
mando em Trombodinho. Pelé descobre queestes meninos trobolham incentivados poradultos e, com a ajuda de um empresário,
parte para o combate, usando seu prestígio de
iogodor de futebol.

ALVORADA (742-2131) — O Iluminado, com)
Jack Nicholson. At 21 h (18 anos). Matinê:)
Flash Gordon, com Som J. Jones. Àt 15h>
(livre). Até amanhã.

CurtaMetr agem

A FÉ REMOVE MONTANHAS — De J. Olnli.
Cinema: Drlve-ln Itaipu..  -
ENCONTRO DE ARTE EM OURO PRETO — DeRaimundo B. de Melo. Cinemat Jacarepaguá
Autocine-1.
O LOBO SE ESTREPA — De Still. Cinema.;
Studio-Tijuca.
BALAS E BOLAS N8 II — De Jorge Abranches.
Cinema: Clnema-3.
ATÉ TU, BARÃO — De Still. Cinema.* Bruni-
Ipanema.
SANTEIRO DE NAZARENO — De Ludano Bit--tencourt. Cinema: Largo do Machado-2.
SENHOR — De Moaclr de Oliveira. Cinema»,^
Baroneia.
A PEDRA DA RIQUEZA — De Wladlmlr de;
Carvalho. Cinema: Ricamar. •
SUBURBANO, CARIOCA, MULATO E MALAN-
ORO — De Jom Tob Azulay. Cinema: Ri-'ca mor.
ART NOUVEAU — De F. Cony Campos e!Sérgio Sanz. Cinema: Ricamar.
SCUAR: O HOMEM E SUA PINTURA — De Ruy<Santos. Cinema: Ricamar.
VIVA 24 DE MAIO — De Tijuka Yamasaki e'Edgar AAoura. Cinema: Ricamar.
CINEMA BRASILEIRO 77 — De Marcos Farias.
Cinema: Ricamar.
TEATRO RECREIO — De Jurandir Noronha,'
Cinema: Largo do Machado-1.
PROFETAS: INCONFIDENTES — De Brai Che-,dlak. Cinema: Melro-Boavista.
sabarA — De Harley Carneiro. Cinemai!
Condor-Copacabana.

Marília
Pêra e
Marco
Nanini em
Doce
Deleite,
ato
variado,
que estréia
hoje no
Teatro
Vanucci

DOCE DELEITE — Ato variado em 12 quadrosde Alcione Araújo, Mauro Rasi e Vicente
Pereira. Dir. de Alcione Araújo. Mús. e dir.
musical de John Neschling. Com Marília Pêra•e Marco Nanini. Teatro Vanucci, Rua Marquês
de S. Vicente, 52 (274-7246). Às 2as. e 3as.-
feiras, às 21 h. Preço único Cr$ 500. Através•dos 12 quadros,, inteligados por músicos e
danças, aparecem diversas formos de humer
e diversos assuntos do cotidiano carioca.
SISTEMA IMUNIZADO — Texto de Joono
Ferrer. Produção do Grupo Manicómico. Tea-
tro da CEU. Av. Rui Barbosa, 762 Só hoje, òs
20h. Entrado mediante convites distribuídos
pelo Fetierj, no mesmo local.
WOIZECK —O CRIME DO SOLDADO — Textode Georg Buchner. Dir. de Paulo Afonso de

Lima. Com Cláudio Gonzaga, Isoldo Cresto,
Neila Tavares, Ivan Senna e outras. Teatro
Laranjeira*, Ruo dos Laranjeiras, 232 Hoie,
às 21 h. Na Alemanha do inicio do século
passodo, um soldado e barbeiro assassino a
mulher, é julgado e condenado à forca.
Sessão especial de despedida dedicada prin-1cipolmente ò classe teatral. Entrada fronca.'
O LOLÓ DA DONA LOLÓ — Texto de M.
Cena. Dir. de Marcondes MesqJeu Com Ed«é-lio Mendonça. Edson Monteiro, Ma ri no Lira,Paulo Renato Café Concerto Camily Schinitti,
Rua Volunronos da Pátrio, 24 As 6°s e sáb,"
às 21 h30m. dom. e 2ns, òs 21h. Preço únicoCr$ 200. Comedia-pasteióo, com forte dosede erotismo, refletindo a moralidade dasrepressões que as pessoos sofrem no seu dia-,o-dio.

D
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Televisão

Manhã

7.00 ® —Telecurso 2o Grau.
15 H —TVE. Ginástica com

Yara Voz.
45 O —Ginástica. Com Yara

Vaz.
H —Talecurso 2° Grau.

8.00 @] — Sítio do Pica-Pau-
Amarelo. Hoje: A Rai-
nha das Abelhas (re-
prise).

15 [O —Cozinhando com Arte.
30 51 —TV Mulher.

H — O Despertar da Fé. Re-
ligioso.

IO—Papa-Léguas. De-'senho.

9.00 IO — Bozo. Humorístico.
[7] — O Poder da Fé.

20 [7] — Mary Tyler Moore. Se-
riado.

30 O —Caçadores de Fantas-
mas. Desenhos.

50 [7] —Emergência. Seriado.

Tarde

12.00 d] —Globo Cor Especial.
Hoje: O Homem Elásti-
co e Top Cat.

- Bozo. Humorístico.
-Bandeirantes Esporte.
: Maguila, o Gorila. De-

senho.
Primeira Edição.

!0
15 &
30 IO

B3-I

1.00 H —Globo Esporte.
Programa Edna Sava-
get. Variedades.
O Elo Perdido. Seriado.

21

A ia
15 a
30 O

-Hoje. Noticiário.
-Johnny Quest.

senho.
De-

45 (?) —j Vale a Pena Ver de
Novo. Hoje: A Suces-
tora.

2.00 IO

0

30 a

¦O Povo na TV. Varie-
dades.

Agora. Varie-- Aqui •
dades.

-Festival de Férias. PiI-
me: O Instituto da Vin-
gança.

4.30 ® —Ginástica. Com Yara
Vaz.

2] — Sessão Aventura. Hoje:
Batman.

5.00 [g
23
S -

05 m

15 a

25 a
3o a

-Telecurso 2° Grau.
-Vestibular 81.
Show das Cinco. Po-
peye, Perna longo e
Tom e Jerry.

-Aqui e Agora; Varie-
dades.

-Turma do Lambe-
Lambe. Com Daniel
Azulay.

- Globinho.
- Sitio do Pica-Pau-Ama-

, relo. Hoje: A Sacizada.
55 [7| —Atenção. Noticiário.

Noite

6.00 a —As Três Marias. Novela
de Wilson Rocha. Dire-
ção de Herval Rossano.
Com Glória Pires, Ná-
dia Lippi e Maitê
Proença.

0 — O Meu Pé de Laranja-
Lima. Novela de Ivani
Ribeiro, adaptada do
livro de José Mquro
Vasconcelos. Direção
de Antonino Seabra e
Edson Braga. Com Dio-
nísio Azevedo, Alexan-
dre Raymundo e Baby
Garraux.

¦ 15 |T] —Era uma Vez. Hoje: A
História dos Dois Pa-
pagaios.

40 [í] — Sítio do Pica-Pau-
Amarelo. Hoje: A Más-
cara do Futuro.

45 [O —Sessão Premiada. Ho-
je: Daniel Boone. Se-
riodo.

50 a —Jornal das Sete. Noti-
ciário.

H — Atenção.
35 [7] — Dulcinea Vai à Guerra.

Novela de Sérgio Joc-
kyman. Direção de
Henrique Martins. Com
Dercy Gonçalves, Rena-
to Fronzi e Paulo Hesse.

7.00 a — Plumas e Paetês. No-
vela de Cassiano Ga-
bus Mendes. Direção
de Jardel Mello. Com
Ari Fontoura, Cleyde
Blota, José Wilker e Su-
ro Berditchevsky.

20 [|] —João da Silva. Novela
didática.

45 [O —Sessão Premiada. Ho- 9.00 [J]
je: Pica-Pau. Desenho.

50 a —Jornal Nacional.
[7] —Atenção. O

55 [7] —Um Homem Muito Es-
pecial. Novela.

45 E
50-m

de Janete Clair. Dire-
ção de Roberto Tal ma e
Paulo Ubiratan. Com
Tarcísio Meira, Walmor
Chagas, Débora Duarte
e Tetê Medina.

-Telecurso 2o Grau.
-Jornal Bandeirantes.

8.00 [|] —A Conquista. Novela
didática.

IO —Sessão Bangue-Ban-
gue Premiada. Seriado
Laramie.

io a

15 H

Basquete. Jogo: Flumi-
nense x Mackenzie. Ao
Vivo.

-Sessão das Nove Pre-
miada Filme: O Doma-
dor de Cidades.
Um Homem Chamado
Sloane.

-Segunda sem Lei. Fil-
me: Os Filhos de Katie
Elder.

15 a — Coração Alado. Novela 10.10 a — Duas Vidas. Reprise.

30 [5] — 1981. Jornalístico.

11.00 [|] — Orquestra Sinfônica.
O —Sessão Policial. Hoje:

Os Novatos.
15 a —Jornal da Globo.

CD — Atenção. Noticiário.
20 [7] — Sart Francisco Urgente.

Seriado.
35 a —Classe A. Filme: A

Morte em Canaan.

Madrugada

0.00 |0 —Jornal da Noite.
20 [7] —Cinema na Madruga-

da. Filme: O Último
Trem.

Os filmes de hoje

10.00 IO — Super Robin Hood. De-
senho.-

30 IO — Smokey, o Guarda Le-
gal. Desenho.

50 E —Cara a Cara. Novela
(reprise).

11.00 |0 —A Turma do Pica-Pau.
Desenho.

30 10 — Popeye. Desenho.
45 [7] — Discomania. Com M..

Limá.

DIRETOR 

veterano
nascido em 1898,
Henry Hathaway se
manteve ativo até
1974 e tem em sua

extensa bagagem cinematográ-
fica filmes de todos os gêneros,
quase sempre de boa qualida-
de, principalmente westerns.

Cinco anos depois de dirigir
John Wayne em Fúria nó Alas-
ca, uma aventura movimenta-
da com boas lutas e alguns mo-
mentos de sadia comicidade,
Hathaway voltou a acionar o
cowboy por excéleència do ci-
nema em Os Filhos de Katie
Elder, produção de Hal B. Wál-
lis que assinalou a rentrée de
Duke (como Wayne era conhe-
cido em Hollywood) depois da-
operação que lhe extirpou um
dos pulmões pelo câncer, mal
de que acabaria morrendo em
1979.

Como sempre, o ator domi-
na facilmente o resto do elenco,
que, entretanto, se comporta
bem, até mesmo Dean Martin,
normalmente um canastrão.
Há bastante ação para prender
o interesse e além da bela Mar-
tha Hyer (na vida real mulher
do produtor) há bonitas exter-
nas e a música vibrante de El-
mer Bernstein.

Dirigido por um dos direto-
res mais bem-sucedidos da
Franca em termos comerciais,
Pierre Granier-Défèrre (O Ga-
to, A Viúva), O Último Trem se
baseia em livro do belga Geor-
ges Simenon, aqui abandonan-
do temporariamente seus ro-
mances policiais. Trintignant e
Romy Schneider estão corretos
nesta história desenrolada na
França sob a ocupação nazista
e narrada com discrição. (HU-
GO GOMEZ)
O INSTITUTO DA VINGANÇA

TV Globo — 14h30m
(Institute for Reverge) — Pro-
duçáo norte-americana de 1979,
dirigida por Ken Annakin.
Elenco: Sam Groom, Lauren
Hutton, Ray Walston, George
Hamilton, Leslie Nielsen, Lane
Brinkley, Robert Coote, Mur-
ray Salem. Colorido.
?? Chefe (Groom) e assistente
(Hutton) de organização secre-
ta, que utiliza completa e mo-
derna rede de computação pa-
ra verificar erros fiscais come-
tidos contra pessoas inocentes,
investigam as atividades de
um homem (Hamilton) acusa-
do de prejudicar financeira-
mente inúmeros investidores.
Feito para a TV.

Jean-Louis Trintignant e Romy Schneider em O Ultimo
Trem

(canal 7, 0h20m)

O DOMADOR DE CIDADES
TV Studios — 21h

(Town Tamer)—Produção nor-
te-americana de 1965, dirigida
por Lesley Selander. Elenco:
Dana Andrews, Terry Moorei
Bruce Cabot, Lyle Betger, Lon
Chaney Jr., Barton MacLane,
Richard Arlen, Coleen Gray.
Colorido.
?? Sob o pretexto de.comprar
um sítio, forasteiro (Andrews)
chega à localidade de White
Plains, mas seu propósito é
realmente se vingar do chefão
local (Cabot), responsável pela
morte de sua mulher.

OS FILHOS DE KATIE
ELDER

TV Bandeirantes — 21hl5m
(The Sons of Katie Elder) —
Produção norte-americana dé
1965, dirigida por Henry Hatha-
way. Elenco: John Wayne,
Dean Martin, Earl Holliman,
Martha Hyer, Michael Ander-
son, Jeremy Slate, Paul Fix,
George Kennedy. Colorido.

Durante o enterro de
uma fazendeira, seus quatro fi-
lhos (Wayne, Martin, Holliman,
Anderson) se reencontram e
descobrem que a mãe estava
arruinada e o pai fora assassi-
nado. Sua volta preocupa ò xe-
rife (Fix) e seu ajudante (Slate),
que receiam complicações por-
que juraram limpar o nome da
família.

A MORTE EM CANAÃ
TV Globo — 23h35m

(A Death in Canaan) — Produ-
ção norte-ameíicana de 1978,
dirigida por Tony Richardson.
Elenco: Stefanie Powers, Paul
Clemens, Tom Atkins, Jacque-
line Brooks, Brian Dennehy,
Conchita Faixell, Floyd Levine.
Colorido.
?? Ao chegar em casa, um ra-
paz encontra a mãe assassina-
da. Pelo comportamento liber-
tino da falecida e por alguns
problemas mentais do. filho, a
polícia o acusa de assassínio e
tenta fazer com que assuma a
culpa do crime. Feito para a
TV.

O ÚLTIMO TREM
TV Bandeirantes — 0h20m

(Le Train) — Produção franco-
italiana de 1973, dirigida porPierre Granier-Defèrre. Elenco:
Jean-Louis Trintignant, Romy
Schneider, Serge Marquand,
Franco Mazzieri, Nike Arrighi,
Regine, Roger Ibanez. Colo-
rido.

Acompanhado da mulher
(Arrighi) e da filha pequena,
técnico de rádio (Trintignant)
foge de sua aldeia no Norte da
França, durante a ocupação
alemã, e num trem inicia ro-
mance com judia alemã
(Schneider), a quem perde de
vista. Três anos mais tarde, a
Gestapo o convoca para éxpli-
car suas relações com ela.

Novelas

As Três Marias — TV Globo, 18h —
Conrado pede a Jonas que leve o
romance de Raul e Guta ao conhe-
cimento de Alzira. Maria José pedeao pai que não volte a visitar Júlia e
que não cqnsegue amá-lo pois cada
vez que ela vê o estado da mãe, se
lembra que ele os deixou. Glória
pede a Antônio que Ciça a procure.Guta ouve a conversa do pai com
Lourdes em quç ele diz que Jonas o
apresentará à Alzira para que ele
desmascare Raul. Guta, furiosa,
aparece.
Plumas e Paetês — TV Globo, 19h— Luiza diz que nada revelará so-
bre o seu passado a Edgard e à
família, desde que Marcela se afas-
te, definitivamente, da vida no pra-zo de uma semana. Rebeca proíbeMárcio de dar qualquer dinheiro ao
filho. A pedido de Bianca, Gino
interpela Márcio a favor de seu Chi-
co. Na presença de Rebeca, Márcio
corta a conversa. Pelo mesmo moti-
vo, Lídia pede a Renato para inter-
ceder. Jorge diz à Melina e a Kurlan
que se Rebeca nào lhe der mais
dinheiro que ele vai se casar com
Veroca ou Nadir. Ângelo pede des-
culpas à Claudia que promete sair
uma vez por semana com ele. Már-
cio. diante da indignação de Rebe-
ca por não ter tratado bem Gino,
diz que ele dá beliscões nas funcio-
nárias. Veroca, nervosa, fala sobre o
estranho desaparecimento de Mar-
cela.
Coração Alado — TV Globo,
20hl5m — Irritado. Juca proíbe

Resumos das novelas apresentadas pelas emissoras do Rio.
Leandro de se aproximar de Eduar-
do. Bartira se casa e Strauss tenta
conversar com Maria, que não lhe
dá oportunidade de falar. Mel en-
contra uma cesta de flores, com um
cartão amoroso de Karany, no
quarto do hotel. Léa conta a Juca
que Vivian viajou. Ronaldo diz à
Crystal que voltou ao Brasil paradesvendar a morte de Silvana e a
convence a contar tudo o que sabe
sobre o caso. Piero deixa um recado
para a mãe que decidiu viajar e quese casará em breve. Leandro afirma
para Strauss que quer o quadrooriginal de volta para devolver à
Catucha. A consulesa gratificaStrauss. Anselmo pede demissão e
Gamela mostra papéis assinados
.por Aldeneide, recibos dos presen-tes, que a colocam em sua mão.
Piero chega ao hotel em que Vivian
se hospedou e a pede em casa-
mento.
O Meu Pé de Laranja-Lima — TV
Bandeirantes, 18h — Gabriel, com
medo, pede desculpas e promete
nunca mais citar o nome de Cecília.
Zezé vai devolver o vestido de noiva
de Jandira a Caetano. Este lhe bate
por ele ter escrito o bilhete fazendo-
se passar por Jandira. Quando Pau-
lo chega em casa fica sabendo queCaetano dera uma surra em Zezé,
pega um pedaço de pau e sai furioso
à sua procura. Na venda, Portuga
critica Caetano pelo que fizera. Dio-
go diz a Caetano que Paulo está
chegando e o aconselha a lhe pedir
desculpas, mas Caetano não lhe dá
ouvidos. Paulo chega, Caetano con-

Artes Plásticas

ADALBERTO ESTRÁZULAS — Pinturas. Rio
Copo Hotel, Av. Princesa isabel, 370. Díaria-
mente, dos lóh às 21 h. Última dia.
LUirNEVES — Desenhos. Galeria Macunalma
Funarte, Rua Araújo Porto Alegre.-80. De 2° o
6o, das 1 Oh às I8h. Até dio 30.
AIDEMIR MARTINS — Desenhos, .óleo e gua-ches. Galaria Claud* Honri, Rua'Marquês de
São Vicente, 52 — loja 122. De 2° a 6o, das14h às 22h. Sábado, das 15h às 20H. Até dia-*•: \ . • •

ACERVO — Aquarelas e esculturasdos artis-tos Canonne, Grove Chpaman, Fernando P.,
Renato Cataldi, Georgiana de Albuquerque eRoberto Alves. Galaria Roberto Alvn, Av.Princesa Isabel, 186 loja E. De terça a sábado,
das lSh às 22h. Até dia 31.
COLETIVA — Batik, desenhos, fotografias e
pinturas de Azuen, Fernando Almeida, Car-valhaes e outros. Roberto Rumar Escritório d*
Arte, Rua Conde de Bonfim, 229 — loja 216.
De 2o a dom, das 14h às 21 h. Até dio 30.
ACERVO — Obras de Darei, Carlos Leão,
Roberto Magalhães e outros. Galeria César
Aché, Rua Visconde de Pirajá, 282 — loja H.
De-2° a 6o, das 9h às 21h30m. Sábados, das
10h às 14h. Até dia 31.
ISRAEL — U_M POVO E SUA PÁTRIA —
Exposição sobre Israel juntamente com confe-rências e exibição de filmes. Mu mu da Ima-
gem • do Som, Praça Rui Barbosa, 1. De 2° a
6o, das 11h às 18h. Sáb. e dom., das 12h às
17h. Até dia 30.

IMPRESSÕES — Fotografias de Cario Wrede.
Galeria Ipanema, Rua Anibal de Mendonça,
27. De 2° a 6o, das lOh às 22h. Sábado, das
lóh das 21 h.
TABLEAUX CANADIENS — Fotografias sobre a
vida diária canadense. Muteu Nacional de
Belat-Artot; Av. Rio Branco, 199. De 3a a 6o,
das 12h30m.às 18h30m. Sábados e domin-
gos, das 15h às 18H. Até dia 15 de fevereiro.
COLETIVA — Obras de Roberto Magalhães,
Dionísio Del Santos, Sigaud, Clécio Penedo e
Alex Nicolaeff. Galeria de Arte Andréa Si-
gaud, Rua Visconde de Pirajá, 207 — loja
307. De 2° a 6o, das 13h às 20h. Até dia 10 de
fevereiro.
BONECAS DE ONTEM — Exposição com bone-
cas do século XIX e início do século XX, além

de miniaturas de objetos e casas de bonecas. -
Muieu Histórico da Cidade, Estrada Santa
Marinha, s/n° — Parque da Cidade. De 3o a <6o, das 13h às 17h. Sábados e domingos, daslh às 17h. Até dia 31.

LITERATURA DE CORDEL — Mostra focalizan-
do a história da literatura de cordel, especial-
mente na Baixada Fluminense. Muuu de
Arte» • Trodiçõe» Populares, Rua Presidente
Pedreira, 78, Niterói. De 3o a dom., das 11 h 1
às 17h. Até o dia 22 de fevereiro.

TRADIÇÕES DE NATAL — Mostra de presé- -
pios, figuras natalinas e imagens. Museu de
Arte» e Tradições Populares, Rua Presidente
Pedreira, 78, Ingá, Niterói. De 3o a dom, das
II h às 17h. Até domingo.
RICARDO COELHO — Pinturas — Centro de
Convenções do Hotel Nacional, Av. Nie-
meyer, 369. Até amanhã. A
TENSÕES E DISTENSÕES — Fotografias de
Beatriz Schiller. Estampa, Rua Visconde de "
Pirajá, 82, subsolo. Até sexta-feira.

LITERATURA DE CORDEL— Historio do cordel, '
especialmente na Baixada Fluminense. Mu- '
seu de Arte* e Tradiçóes, Rua Pres. Pedreira,
78, Ingá, Niterói. De 3a a dom., das Y 1 h às •
17h. Até quinta-feira.
____________________________________
ACERVO — Obras dos expositores da galeriadesde a sua inauguração em novembro de
1978. Galeria do Centro Cultural Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63, férreo. De
2o a*ó°, das 1 Oh às 12h e das 17h às 22h30m.
Sob. e dom., das lóh às 20h. Até dia 29.
CALDER — Móbiles. Galeria Jean Boghkci,
Rua Joana Angélica, 180. De 2o a 6°, das 14h
às 22h. Sábado, das 14h às 18h.
DAVID DREW ZINGG — Exposição de 30 '
fotografias. Gravura Brasileira, Av. Atlântica,
4240, subsolo, loja 129. Diariamente, das ,lOh às 21h. Até o dia 31.
ACERVO — Com obras de Sami Mattar, _Aurélio D'Alincourt, Holmes Neves, Evilósio
Lopes, Manoel Santiago, Sylvio Pinto, Adelson
do Prado, entre outros. Eucatexpo, Av. Prince-
sa Isabel, 350, sobreloja. De 2o a 6o, das 14h ¦
às 22h. Até o dia 31.
GIOVANNI — Pintura — Galeria d* Arte
Delfin, Av. Copacabana, 647. De 2a a 6a, das .
10h às 18h. Até quinta-feira.

Show

SEIS E MEIA ——Show com a participação de
Raâamés Gnatalli, da Camerata Carioca e de
Zezé Gonzaga. Teatro João Caetano, Pço.Tiradentes (221-0305). De 2o a 6°, às
18h30m. Ingressos a Cr$ 100.

BEUA-FLOR DE NILÓPOLIS —-Show com
apresentação da escola de samba. Morro da
Urca. Todas as 2a, às 2Vh. Ingressos a Cr$
500.

BBHHH .

Dança

DEIXA ÉU DANÇAR... — Espetáculó de dança
contemporânea com Rainer Vianna. Coreo-
grafia e direção de Klauss Vianna. Teatro
Glaucio Gill, Pça. 'Cardeal Arcoverde (237-7003). Hoje, às 2,1 h. Ingressos.a.Crí 150.

firma que batera em Zezé e os dois
saem para brigar na rua.

Dulcinea Vai à Guerra — TV Ban-
deirantes, 18h55m — Ludmila se
recompõe, pega o pacote e encontra
o dinheiro. Com medo de gastá-lo
todo, ela vai até a casa de Camilo e
pede a Minga que o guarde. Camilo
e Marcelo começam a se preocupar
por não encontrarem Ludmila em
lugar algum. Ela tem uma de suas >
crises, só conseguindo curá-la de-
pois de tomar guaraná. Em seguida
vai ao Mambembe e Dulcinéa, ao
saber que ela vai chegar, vai, furio-
sa, a seu encontro. Minga tenta ,
dizer alguma coisa a Camilo, mas
ele náo a ouve. Ludmila diz a Dulci-
néa que os Cr$ 50 mil estão com ela.

Um Homem Muito Especial — TV
Bandeirantes, 19h55m — D Cardo-
so vai embora de Santa Marta para
se encontrar com o Cardeal e lhe
relatar o que está acontecendo na
cidade. Padre 'Albino manda uma
carta para o Cardeal. Na cidade se
espalha a notícia de que D Cardoso
está morto. Drácula comenta que
Déti está sumido e que Macedo está
à sua procura para conseguir mais
provas contra Marta. Macedo en-
contra Percy e tenta fazer com que
ele deponha contra Marta. Araújo
diz a Marina que finalmente irá se
vingar dela. Marta diz a Araújo que
ele acusará Mariana, que será de-
fendida por Padre Albino, que não
a conseguirá livrar da prisão per-
pétua.

Rainer Vianna se
apresenta hoje, às 21h, no

Teatro Glaucio Gill em
Deixa Eu Dançar...

NOITADA DE SAMBA — Apresentação de«Baianinho, Xangô da Mangueira, Mariuza, -
conjunto Exporta Samba, Zeca da Cuíca.e.
passistas. Convidados especiais: porta-bandeira Mocinha, parte da ala de baianas
da Mangueira e apresentação do samba-,
enredo. Teatro Terna Raquel, Rua Siqueira.Campos, 143 (235-1113). Todas as segundas-
feiras, às 21 h30m. Ingressos a Cr$ 400 e Cr$"300 estudantes.

Radamés
: Gnatalli e
Zezé
Gonzaga, ao
lado da

i Camerata
Carioca, se
apresentam
esta semana
no Seis e
Meia do
João

< Caetano.

Rádio Jornal

do Brasil

AM — 940KHz

9h05m — Debate. De 2* a 6", com
apresentação de EUakim Araújo.
Participação de André Luiz Azevedo
e apoio do Departamento de Radio-
jornalismo.

FM Estéreo

99,7MHz

HOJE/
20h — Transmissão quadrafônica —
SQ — Quadros de uma Exposição, deMussorgsky-Ravel (Groves — 31:47);Sonata em Lã Maior, para Violino ePiano, de César Franck CWilkomirska eBarbosa 28:00); ,0 Príncipe de Madeira
(o ballet completo), op. 13, de Bartok(Boulez — 53:12). 22h03m — Stereo. 2canais — Variações para Piano (doSexteto op, 81), em R« Menor, deBrahms (Barenboim — 12:03); Concer-to em Sol Maior, para Violoncelo, Cor-das e Continuo, P. 369, de Vivaldl (Cris-tine Walevska — 9:38); Le Bal Masqué,de Poulenc (Fischer-Dieskau e solistasda Filarmônica de Berlim — 18:14);Sinfonia n° 22, em Mi Bemol, deHaydn (Leppard — 18:00).

AMANHÃ
20 ^ — Concerto em Sol Meoor, deDurante (Collegium Aureum — 12:20);Sonata Para Flauta e Piano, op. 36, dePierné (Rampal e Barbizet — 18:55»;Hlstoire du Soldat, de Strawinsky (Or-
questra Columbia e o autor — 24:15);Concerto n° 2, em Ml Bemol, paraCravo e Cordas, de Bach (Leppard —
19:08); A Batalha dos Hunos, de Liszt(Haitink — 14:50); Concerto em RéMaior, para Alaúde e Cordas, de Vivai-dl (Julian Bream — 9:41); Impressõesda Itãlia, de Charpentier (Albert Wolff— 38:20); Trio em Lá Menor, paraClarinete, Piano e Cello, de Brahms(Pieterson e membros do Trio BeauxArfcs — 26:20); Scherzo era Si Bemol. deMussorgsky (Filarmônica de Muniquee Marc Andreae — 3:15;.
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J. R. Tinhorão

DESDE 

os primeiros anos da coloniza-
ção portuguesa no Brasil, uma esperte-
za das elites dominantes tem permiti-do ao negro cantar. "Negar-lhes total-
mente os seus folguedos, que s&o o

único alivio do seu cativeiro" — escrevia no inicio
do Século XV iu o hábil padre Antonil em suaCultura e Opulência do Brasil por suas drogas eminas — "é querê-los desconsolados e melancóli-cos, de pouca vida e saúde". E como a não obser-
vância dessa regra de ouro da política de domina-
ção já havia provocado no Século XVn a experièn-
cia lnquietante da formação de uma república
negra no reduto do quilombo de Palmares, osnegros escravos puderam continuar a cultivar
seus cantos e danças, se não com o estímulo, aomenos com a condescendência interesseira dos
senhores brancos, tal como sagazmente notariaem 1803, na Bahia, o contrabandista inglês Tho-más Lindley: "Não tendo de trabalhar demasiado
e apreciando seus alimentos vegetais nativos, os
negros mostram-se alegres e contentes. Uma poli-tica acertada é a mola da aparente humanidade
dós colonos portugueses, que receberam terrível
liçaó antes de adotar essa linha de conduto" (e
essa lição havia sido a da formação do Quilombode Palmares, arrasado em 1697).

Foi essa "política acertada", que, após as
perseguições aos terreiros de macumba, cordões
carnavalescos e sambistas nas primeiras décadas
do século XX (e os antigos escravos do Império
eram agora trabalhadores da República), nova-
mente permitiu os negros cariocas saírem ãs ruas
cantando livremente a partir dos anos 30, princi-
palmente depois que o Estado Novo passou acortejar a massa, dentro da filosofia populista do
sorridente ditador Getúlio Vargas.. E o tipo de
canção de criação negro-brasileirá que melhor
expressou essa liberdade consentida foi o samba-
enredo das escolas de samba, não apenas porqueem sua nova oportunidade de cantar os negros ofaziam em ordem (inicialmente até as cordas quecircunscreviam as escolas eram registradas na
policia, indicando o número de metros), mas os
temas escolhidos eram quase sempre loas aos
feitos heróicos e ao talento das figuras da elite
dominante.

De qualquer forma—e a história do massacra-
do povo brasileiro mostra que não podia ser de
outra maneira — os trabalhadores brasileiros des-
cendentes dos antigos escravos negros souberam
sobrepor-se às próprias contradições criando com
o samba-enredo uma das formas mais originais de
canto coletivo do mundo moderno: o hino coral
que, em ritmo de samba, leva toda a sociedade
brasileira às ruas em determinado momento, parao canto unissono da afirmação do caráter nacional
de um povo.

Pois é exatamente essa contribuição do povobrasileiro de pele predominantemente escura queo çompositor-ícantor Martinho da Vila escolheu
para mostrar a camadas mais amplas, através de
um LP que leva seu nome e indicação Samba
Enredo sobre a foto de um busto nu de mestiço,
com o braço cruzado imitando a pose em queCândido Portinari pintou um dos seus mais famo-
sos quadros de um trabalhador negro.

Os sambas escolhidos por Martinho da Vila
estão realmente entre os melhores até hoje criados
pelas numerosas escolas de samba do Rio de
Janeiro em quase meio século de produção de seus
compositores. E se a forma pela qual foram grava-dos em estúdio, com predominância do canto solo
sobre o coro, faz com que percam um pouco da
grandiosidade que assumem entoados pela massa,>
ao ar livre, ganham esses grandes exemplos de
samba enredo uma vantagem, na voz calma de>
Martinho da Vila: permitem que se penetre bem o
sentido das letras, e se perceba a generosidade e o
sentido de poesia e patriotismo do povo brasileiro,
e que tal como ontem cantava enquanto escravo,
cànta ainda hoje — trabalhador não redimido —
cóm a certeza que o futuro da História lhe per-tence.

" 
JAPONÊS ENGANA

COMPANHIA TELEFÔNICA
¦ COM SOFISTICADA

TECNOLOGIA

) ÓQUIO — A Justiça vai decidir se a
Electronics Japan, da província de Na-
gano, deve ou nâo fechar uma de suas
mais rentáveis linhas de produção — o
magicofone, que anula o registro de im-

pulsos de um telefone quando em uso. A Corpora-
ção Nacional de Telefones e Telégrafos quer a
suspensão imediata da produção e pediu a inter-
vènçáo da policia que, legalmente nada pode fazer.
O aparelho é vendido por cerca de 500 dólares e,
acopladü a um telefone, permite que se façam
ligações domésticas, interurbanas e internado-
nais, sem que a companhia telefônica tome conhe-
cimento. A companhia disse que se deu conta da
malandragem em abril passado, quando observou
qüe algumas contas, que costumavam ser gordas,
caíram para o valor mínimo que se cobra a cada
assinante. Seus funcionários acabaram por desço-
brir o aparelho, mas não se sabe quantos já foram
vendidos.

T

CRUZADAS

PEANUTS
TUDO BEM* RAPAZES!
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VEclAftAOS 1 VOCls
ESTAVAM NA BOA-
TEi TOMANDO UM
CHOPIMHO» QUANDO
A GANQA DO FLAV1-
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CHARLES M. SCHUITZ

...E COMEÇOU A
INSULTAR VOCÊS.
Af, A HARRIET...

...dOGOU UMA
TORTA DE BANA-
NA NA CARA DO

CHEFE DELES!

A.C. JOHNNY HART
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LOGOGRIPO JERÔNIMO FERREIRA
PROBLEMA N° 591
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1. aproximar (4)
2. ave (4)
3. da unidade (8)
4. friccionar (5)
5. iaró (5)
6. inflamação da mucosa

da gengiva (5)
7. junta (5)
8. líquido segregado pelos

rins (5)
9. relativa ao cúbito (7)

10. relativa ao útero (7)

11. relativa aos Urais (8)
12. relativo aos Uirinas (6)
13. serventia (9)
14. situado de um lado (10)
15. tramada (6)
16., ulnário (6)
17. união (7)
18. vantajoso (4)
19. var. de outar (4)
20. vaso (4)

Palavra-chave: 15 letras

Soluções do problema n* 590: Palavra-chave: VENTRIPOTENTE
Parcial*: vento; ventre; ventor; vertente; vinte; venéreo; vério;veneno; veiro; veto; vente; vípero; virote; vitreo; vero; virente;verno; vinteno; víneo; viéreo.

Consiste o LOGOGRI-
FO em encontrar-se de-
terminado vocábulo, cu-
jas vogais já estão inseri-
tos no quadro acima. Ao
lado, à direita, ó dada
uma relação de 20 con-
ceitos, devendo ser en-
contrado um sinônimo
para cada um, com o
número de letras entre
parêntese», e todos co-
meçados pela letra ini-
ciai da palavra-chave.
As letras de todos os si-
nônimos estão contidas
no termo encoberto, e
respeitando-se as letras
repetidas.

CARLOS DA SILVA
HORIZONTAIS — 1 — designação dado aos
glóbulos brancos do sangue, por eles terem a
faculdade de englobar e digerir bactérias; tom-
bém, além disto, segregam substâncias que se
opõem à açõo das toxinas segregadas pelosmicróbios, donde a sua alta importância; 10 —
qualificativo da planta que tem flores axilares;12 — arco; vala; 13 — divindade egípcia,representada com cabeça de carneiro; 14 —
inflamação do ouvido; Í5 — vontade conscien-temente dirigida ao fim de obter um resultado
criminoso ou de assumir o risco de o produzir;espécie de punhal usado outrora na Penínsulahispânica; 17 — corda com que uma embarca-
cão reboca outra; sirga; 18 — planta da flora
brasileira, de raiz alimentícia; 19 — unidade de
quantidade de eletricidade (no sistema electro-magnético); 20 — sineta de metal usada no
ritual de dar comida ao orixá; 21 — espécie demacaco encontrado nos Américas,- 23 — silaba
mégica que, salmodioda lentamente nas notas

ml e sol, encerra toda a gama ascendente
dos sons criadores do universo; 25 — tambor
horizontal fendido, usado no México, cu|a caixaé feita de tronco de árvore oco; unidade detempo no calendário maia,- 26 — (are.) ou; 28 —
designação comum aos bagres marinhos; 30 —
dança guerreira e canto dos caboclos, ao som de
pífaros e trombetas, durante o auto dos quilom-bos, reombeta indígena, feita de taquaruçu, em

forma dç porta-voz com boca de tino, e que
produz sons roucos • lúgubres; 32 — soberanos
absolutos e indepttndsntes; 34 — pequeno balo
de feijõo, rolado wm a casca, condimentado, •
cozinhado em banho-maria envolvido em folhai
de bananeira; abará; 35 — local onde um
artista, uma orquestra, uma companhia teatral,
etc., se apresenta ao público; parte da caiçara
onde permanece o gado.
VERTICAIS — 1 — instrumento de sopro, de
madeira, com tubo cônico, longo e dobrado •
palheta dupla, usado em orquestras e bandas; 2— qualificativo do cristal que não se divide emdireção paralela à base; 3 — planta ramosa •ornamental, da família das polemoniáceas, do-
tada de flores ligeiramente aromáticas, tricolo-
res, dispostas em cimeiras paniculadas; 4 —
sufixo usado em Química para indicar que setrata de um fenol; 5 — parte da mecânica queestuda os movimentos sem se referir às forças
que os produzem ou àt massas dos corpos emmovimento; 6 — árvore européia da família das
Taxáceos, de folha sempre verdes; teixo; 7 —
gênero de cucurbitáceas trepadeiras ornamen-tais: 8 — prótalo feminino; 9 — símbolo doestrondo; 11 — material constituído, em grandeparte de monazita mesclada com grânulos de
zirconito, o que lhe dá uma coloração amarela
semelhante à do ouro; 16 — região banhado

pelo mar ou situada à beira-mar; 22 — excessi-
vãmente gorda, e de ventre proeminente; 24 —
espécie de escodo tosco Wiliiodo pelo» senín-
gueiros para trepar às árvores; assento, feito no
mato ou à beira da água, no tronco das árvores,
para espera, de caça ou da pesca; 27 — nome
indígena de toda qualidade de erva ou planta;29 — vapor atmosférico que se condensa •
depâe em gotículas durante a noite; 31 —
interjeição que exprime incitação, alegria, es-
panto; 33 — espécie de tambor babilônico de
percussão manual. Léxicos utilizados: Melhora-
mentos; Aurélio e Casanovas.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — copepenas; catona; oto; aror;
tonusi lirico; ar; atoco; do; fobo; capim; boriri;tibio; da; elemicinas; susâ; amota.

VERTICAIS — corito; atorabebes; parico; en;
pato; nono; aturdir; sas; calafates; co; jardim;omissa,- CO; piano; boi; ilu; imá; CO; at.

Correspondência e remessa de livro* e revistas
paro: Rua das Palmeiras; 57 ap 4 — Botafogo— CEP 22.270.
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HOROSCOPO

BRANT PARKER I JOHNNY HART

MAXKLIM

ÁRIES — 21/3 a 20/4
Hoje o ariano estará dominado por sua ambição de
sucesso e de popularidade que deve ser afastada,
diante das árduas exigências do dia-a-dia. Risco de
perda de objetos de grande estima. Plano fomilior
disposto de forma um pouco confusa. Evite polêmicase controvérsias. Período neutro para o amor. As
iniciativas que você tomar motivarão o seu dia.
Saúde sem maiores problemas.

TOURO — 21/4 a 20/5 ;
taurino começa a viver momentos de grandereconhecimento de suas aptidões e íntegro capacido-

de de trabalho. Evite decisões apressadas e pesquiseeficientemente sobre os assuntos em que for cônsul- .
todo. Plano familiar disposto de formo bastante
positiva poro maior relacionamento e íntima convi- '
vência. Procure posicionar-se de formo mais confian-
te em relação à pessoa aniada. Saúde em fase '
neutra.

GÊMEOS — 21/5 a 20/6

Conte, de formo ainda mais clara, com o reconheci-
mento de chefes e superiores para seu desempenho
profissional. Um acontecimento ligado ao seu am-
biente de trabalho lhe trará novas perspectivaifinanceiros. Aja com mais cautela e prudência na
tomada de decisões que envolvam problemas de
difícil solução em família. Procure aceitar o nível de
convivência proposto .pela pessoa amada. Saúde
regular.

CÂNCER — 21/6 a 21/7-• i
Todos os aspectos financeiros de suas atividade! de
caráter profissional estarão hoje positivamente Indi-
cados. Nesta segunda-feira você estará dotado de
excepcional sensibilidade no trato pessoal, o que lhe
trará reações de Intolerância em relação a problemasrotineiros em família. Busque dotar-se de maior
compreensão e humildade. Desencontros amorosos.
Saúde em dia de neutra influência.

LEÃO — 22/7 a 22/8 """""  ¦ MM 1
Na hipótese de nova proposta para associação você
estará em condições altomente favorecida» paraimpor suas condições e obter todo o sucesso possível.Bem influenciados os aspectos profissionais desta '
segunda-feira. Harmonlcamente disposto o seu rela-
cionamento familiar. Procure não se mostrar tão
desligado da realidade vivida por pessoa Intima.
Saúde regular. Prováveis problemas nervosos.

VIRGEM — 23/8 a 22/9

O virginiano viverá neste início de semana bons *
momentos em suas atividades de natureza profissio-
nai, posicionadas de forma construtiva e rentável.
Acontecimentos inesperados ligados o sua família
deverão dar-lhe certa inquietação. Amor e ternura no
trato sentimental. Saúde instável. Momento de notb-
vel afirmação para o nativo de Virgem empregado '
em negócio ligado a construções de qualquer natu-
reza.

LIBRA — 23/9 a 22/10

Você está vivendo momentos que podem lhe propor-cionar um bom aumento de salário e ganhos, oumudança de função, com reflexos positivos para sua
vida financeira, a curto prazo. Disposição eufórica
paro gastos desnecessários. Perca de dinheiro ou
pagamento de aval. Convivência tranqüila em famí-lia. Antigos problemas e richas Inconseqüentes com a
pessoa amada podem ser superados. Saúde boa.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11 1

Procure expor de forma clara e coerente as suas
propostas de inovações e alterações ligadas a seu
trabalho cotidiano. Há boa receptividade para essas *
novas propostas. Procure dialogar em torno dos
problemas que lhe forem expostos em seu ambiente
dorr>éstico, afastando soluções apressadas. Uma pre-sença estranha lhe trará motivos de atrito no campo
afetivo. Saúde em bom período;

SAGITÁRIO — 22/11 a 21/12

Aceite, sem maiores vacilações, os tarefos de difícil
execução que lhe forem dadas nesta segunda-feira,
procurando, em caso de desconhecimento delas,
instruir-se adequadamente antes de empreendê-la. .
Êxito no trato pessoal. Irrçfletidas decisões em rela-
ção a problema de pequeno importância em seu
ambiente doméstico. Bom período para o amor.
Saúde carente de maior descanso e repouso.

CAPRICÓRNIO — 22/12 a 20/1

Bom período em todos os aspectos de sua vido
profissional. Procure ver em atitudes aparentemente
simples, todos os reflexos futuros de grande significa-
do para sua vido financeira. Aceite com maior
receptividade a aproximação de parente próximo-
que deve procurá-lo em atitude descompromissodo.
No trato sentimental procure tornar mais claros seus
objetivos. Presenteie e elogie generosamente. Saúde
em fase negativa.

AQUÁRIO — 21/1 a 19/2
Dia de contraditórias indicações com altos e baixos
que estarão lhe recomendando uma postura mais
recatada e até mesmo omissa em relação aos seus
aspectos profissionais e financeiros. Acoutele-se. Vo-
cê terá oportunidade de demonstrar, à tarde ou à
noite, dotes de grande habilidade na condução de
assunto delicado e de grande importância. Plano
neutro para o amor. Saúde em boa fase.

PEIXES — 20/2 a 20/3

Soiba demonstrar toda a sua dedicação às atividades
profissionais e o seu empenho na produção correta eeficaz de seu trabalho. Possíveis ganhos extraordiná--
rios. Lucros em jogos ou apostas. Plono familiar
disposto de forma bastante positivo para uma har-mônico convivência. Viva, com toda a intensidade, osagradáveis momentos amorosos que podem ocorrerhoje, tendo presente apenas sua disposição. Saúdeboa.
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NA PROVA DE PORTUGUÊS DO VESTIBULAR,

OS ABSURDOS DE SEMPRE E OUTROS MAIS

RECIF.E 

e Brasília — "José,de Alen-
car era médico e espírita, composi-
tor de livros de vários romances è
músico", esta foi a resposta de um

. _ vestibulando na prova de Portu-
giiês do vestibular unificado deste ano em
Pernambuco, divulgada pelos professores da
banca examinadora. O escritor cearense, se-
gundo alguns vestibulandos, foi autor entre
outras das seguintes obras: A Bela Adorme-
cida, A Galinha dos Ovos de Ouro e Dona
Flor e Seus Dois Maridos.ò- t

Não ficaram por aí as aberrações. Ele foi
também o "maior brasileiro de navio negreiro
e além-mar" e deixou "muitos romance e
novela de canções de comovente escrava e
indinista como, ou seja, Últimos Cantos, Ne-
ga Fulò e Escrava Isaura. Os vestibulandos
deveriam responder quais grupos em que se
pode dividir a obra de flcçáo de José de
Alencar e citar um romance representativo
de cada grupo.

¦ Um vestibulando citou como romances
representativos de cada grupo "Dona Moreni-
nha que era a Iracema e sua Senhora què.era
de José de Alencar e outros". Os vestibulan-
dos tiveram também um tema de redação —
Homem e Mulher: Direitos' Iguais? — onde
fóram cometidos os maiores absurdos.

Eis alguns exemplos significativos: "As
mulheres nesses últimos lutam pela liberta-
ção de seios direitos iguais";"... E atualmente
as mulhereis tenhe muito cexe para contratar
os seus direitos iguais a os dos homens"; "A
feme é mais censata que o homem nesse cetor
(sic) de direito"; sem falar naqueles candida-
tos que afirmaram: "Hoje em dia a uma gran-de preoculpação de sequixo e os direitos vão
se destruindo e a sim a própria humanidade
ou seija homens e mulheres","Que esse ma-
xismo não venha a destruir as relações se-
quissuais dos dois, ambos".

"Rios 
que no passado nomenclaturados

por nomes históricos, hoje estão secos e apa-
gados" (...), "Segundo alguns historiadores,
Marco Polo, em suas viagens, teria chegado à
joz do rio Amazonas e batizado-o com o nome
da própria mãe". Estas são algumas frases
curiosas da prova de redação do último vesti-
bular da Universidade de Brasília — UnB.

Mesmo concordando com a ignorância
histórica do candidato, no caso de Marco
Polo, tendo em vista que o viajarite veneziano
nunca esteve, sequer, no continente america-
no, a professora Enilde Faulstich, membro da
Comissão Permanente de Vestibular, afirma
que este ano, o nível dos candidatos, no que
se refere à redação em língua portuguesa''melhorou consideravelmente".

! Até a data de ontem, haviam sido corrigi-
dos, aproximadamente, 60% das redações do
vestibular da UnB, onde a tônica e a maioria
dos erros registrados referiam-se ao problema
de construção de frases e acentuação.

Segundo a professora Enilde, são muito
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poucas as frases absurdas e os erros banais, e
esta melhoria de nível nas provas de redação
é um reflexo da adoção da redação no ensino
secundário desde 1978, quando a matéria foi
incluída nos exames de vestibular.

De qualquer forma, ainda aparecem erros
ortográficos, tais comó: excenssial, queresse,
exitam (por hesitam), analfabeticos, cacofa-
gos e incinado (por ensinado); e erros morfos-
sintáticos como"fazer-se-a do Nordeste um
deserto? (...) foi um grande presente que Deus
pois na natureza para rios disfrutar-mos."

Tendo em vista que, dos três temas pro-
postos o mais escolhido foi o relativo à polui-
ção dos rios, a expressão de grande uso
dessas provas foi "mãe natureza", incluídas,

em frases como esta: "O Brasil deve agrade-
cer à "mão natureza" pela variedade de espé-
cies...". Vários slogans, como "a natureza é
amiga mas castiga", foram também bastante
utilizados.

Para a professora Enilde Faulstich, o
grande problema, na verdade, se refere ao
conjunto: introdução, desenvolvimento e
conclusão, principalmente, no que diz respei-
to à introdução précária."Còm o evento da
escrita encontrou o homem necessidade de se
agrupar, para que enquanto Uris cassassem
para alimentar o grupo, outros, através da
escrita, pudessem imortalizar o momento."

Entre os casos de idéias incoerentes ao
tema, destaca-se: "Se os rios pudessem can-

tar, e há quem diga que eles cantam certa-
mente, ouviríamos algo comum: "Há. Eu que-ro, quero tanto que vocês me aceitem do jeito
que eu sou, despoluido e em perfeito equilí-
brio." Ainda incorrendo neste mesmo erro, a
Sra Enilde Faulstich destaca este outro pará-
grafo: "Os rios, 3e um ponto-de-vista simplis-
ta, seriam apenas canaletas, por onde as
águas das regiões mais altas escorrem para as
mais baixas."

Segundo acrescentou, em várias redações
havia trechos que refletem a dificuldade dê
raciocínio abstrato do candidato, com erros
de toda a natureza. "A arte de escrever não é,"
um dom dado por Deus, mas uma dádiva
concedida a nós" (...), "mais do que nunca a
sociedade precisa dar valor à boa expressão,
mesmo que por questões econômicas ou so-
ciais e o homem, a precisa por uma questão
de sobrevivência, assim como o filho perpe-
tua os pais, a redação perpetua a expressáo.e
só por meio desta, cristalina como a água,
pura como a flor e certa como a morte fare-
mos com que o ontem não seja o apogeu da
humanidade".

No que se refere a erros de semântica,
destacam-se, ainda, frases curiosas, como: "O
Brasil admite indústrias de alta perniculosi-
dade aos ecossistemas de água doce" (...),"não é ao acaso que vemos constantemente
campanhas em pro dos riés".

Surpreendeu aos membros da Comissão
Permanente de Vestibular da UnB que a
grande maioria dos candidatos escolhessem o
tema 2, ou seja: "O rio é um dos mecanismos
propulsores do progresso nacional. E foi a
natureza que nos presenteou. (...) mas muitos
dos nossos rios estão CQndenados à morte".
Porém, eles deduzem que isto decorre dá
grande ênfase que os meios de comunicação
têm dado ao problema da ecologia e da
poluição.

Segundo a professora Enilde Faulstich,
esta grande escolha é um reflexo da cultura
dos meios de comunicação, principalmente
da televisão, que atualmente, tem evidencia-
do o assunto. Ela ressalta que em várias
provas foi citado o caso da menina Manuela,
que escrevia cartas ao Presidente João Fi-
gueiredo pedindo providências contra a po-
luição que cresce gradativamente no país.

Os membros da Copeve esperavam que
uma boa porcentagem de candidatos optasse
pelo tema 3, que sugere se inserir na condição
de filho de um grande criador de zebus, que
ao invés de fazer vestibular para Veterinária
se inscreve em Comunicação. Em seu diário,
ele descreve soluções para a fazenda e de-
monstra que, como jornalista, poderá partici-
par efetivamente dos negócios da família.

Este tema, ao ver da comissão, não exigi-
ria grandes conhecimentos do vestibulando,
e tinha, ainda, a vantagem de expandir sua
imaginação como achasse melhor. Daqui a
dois dias, todas as provas de redação já
estarão corrigidas.

CHAMADA ÀS ARMAS

D João Evangelista Enout

ABrasileiro

carta do
Santo Padre
João Paulo
II dirigida ao
Episcopado
e a cada um

de seus Bispos, a 10 de
dezembro do ano findo,
tem sido objeto de am-
pios comentários em
sua forma e em alguns
de seus pontos básicos
que aparecem em man-
chete. O que mais cha-
maria a atenção do pú-blico seria a colocação
em confronto do aspec-
to propriamente religio-
so enquanto dissociado
e um tanto apagado —
secularizado — frente
ao social-político. Não
seria até o caso de se
desenterrar de Santo
Tomás de Aquino uma
teoria da insurreição
contra o tirano, há tem-
pos relembrada porPaulo VI na Populorum
Arogiessio (1967)? Re-
lembrada, aliás, como
uma tentação da vio-
lência que receberia a
négativa: "Não se pc.1ecombater um mal real a
preço de um mal maior"
(n. 31). E se isso tivesse
alguma aplicação no
caso de El Salvador e
da Nicarágua, teria pro-
pósito e proporções pa-
ra ser lembrado em nos-
so pàís-continente, co-
mo tantas vezes disse o
Papa por aqui? Essa"tentação" tem tido
realmente as mais fu-
nestas conseqüências
«mando apenas .acolhi-
«b será que o revide
representa a mensagem
do Cristo ou teremos
que recorrer a Gandhi
para servir à paz e ao
respeito à vida? Ou en-
tão, quando infelizmen-
te padres ou frades,
mesmo aqui por estas

bandas, bispos, abades-
cruzados ou Papas, no
decurso da Historia, se
deixaram envolver por
tal tentação não foi an-
tes para que outros pa-
gassem com torturas,
para que os pequenos e
anônimos derramassem
seu sangue enquanto os
pregadores se enco-
Qüam?

.Num outro ponto é
evidente que o Pasto-1 reio do Cristo se desfi-
gura quando se coloca
dentro da divisão parti-dária. A simples pala-vra Partido é uma pala-vra clássica que se tor-
nou infeliz, e um concei-
to que se tornou vicia-
do, diante de uma visão

Eolítica 
superior de

em-cómum. Se exis-
tem Partidos com apelo
explicito à categoria de
trabalhador, transpare-
ce nesse apelo o recurso
demagógico, que entre
nós teve sucesso desde
1938 e qué se lança num

grocesso 
aparentemen-

; garantido de arregi-
mentação de um grupo
mais numeroso de elei-
tores na suposição fas-
cistizante e dogmatica-
mente marxista de quea justiça entre os no-
mens se arrebata,
qualquer preço, na 1
da luta passional
uma classe contra ou-
tra, sem nenhuma con-
sideração pelo equilí-
brio do bem-comum
da amizade social,
eventuais sucessos _
conquistas de um Parti-
do desse tipo acabam,
em geral, solapadas ou
absorvidas pelas cúpu-
Ias dos mesmos Parti-
dos que exibem o título
proletário, onde, afinal,
se confunde lamenta-
velmente agremiação

ibase
de

e
Os

e

política nacional com
sindicato classista.

As reivindicações e
testemunhos de justiça
social apresentados pe-la Igreja jamais se inse-
rirão num contexto de
luta de classes, mas sim
de visão conjunta dos
problemas de todos,
que só poderão ser re-
solVidos num diálogo
cívico de classes as
mais diversas, dentro
dos ideais sociais e dos
nomes representativos
da ampla, justa e reali-
zável visão de cada
agremiação política De
resto, a Igreja só poderáexercer adequadamen-
te sua opção preferen-
ciai pelos pobres a par-
tir do momento em queela é recebida, respeita-
da, acreditada e amada
como a Igreja de todos.
Não há mãe que.consi-
ga dedicar-se a um filho
mais carente e necessi-
tado a preço de rejeição
de outros filhos e do
equilíbrio da casa. E
aqui está porque a ação
da Igreja, em sua plenaautenticidade religiosa
está longe de se confun-
dir com uma atitude
quietista de sacristia
como, também, está
longe das facilidades da
popularidade demagó-
gica que corteja os mais
numerosos, mas nem
sempre os mais pobres,
sem compromissos com
a retidão de caráter,
com a retidão doutriná-
ria, e a dignidade incon-
fundívelíde sua autori-
dade.

Por tudo isso, já dito
no memorável .docu-
mento de Fortaleza — o
mais importante pro-
nunciamento do Papa
no Brasil — e agora rea-
firmado fortiter et sua-
viter com a serenidade
paterna deste Papa em
sua carta, não pode ele

esconder preocupações,
e lança um veemente
apelo às armas."...a Igreja não se es-
quiva à sua participa-
ção nessa tarefa (equilí-
brio social, promoçãoda justiça)... Não podefazê-lo, porém, em detri-
mento da missão que é
a sua e que nenhuma
outra instância realiza-
rá se ela não o fizer:
transmitir como deposi-
tária autêntica a Pala-
vra. revelada,, anunciar
o absoluto de Deus; pre-
gar o nome, o mistério,
a pessoa de Jesus Cris-
to; proclamar as bem-
aventuranças e os valo-
res evangélicos e convi-
dar à conversão; comu-
nicar aos homens o mis-
tério da Graça de Deus
nos sacramentos da fé e
consolidar esta fé — em
uma palavra, evangeli-
zar e evangelizando,
construir o Reino de
Deus."

Este longo trecho é o
importante chamado às
armas, é o apelo para a
catequese, para a ora-

§ão, 
para a fidelidade à

outrina, à unidade,

3ue 
muito assunto ain-

a nos ofereceria.
São Pedro, num mo-

mento dramático da vi-
da do Senhor, sacoU de
uma espada; de Ap' -to-
lo se transformou em
espadachim, e decepou
a orelha do servo do Su-
mo Sacerdote. Jesus
mandou que Pedro re-
colhesse a espada di-
zendo: "Todos os que
pegam a espada, pela
espada perecerão", e,
ainda, miraculosamen-
te colou a orelha do ser-
vo Malco (Mt. 26,51s). Já
São Paulo, num mo-
mento em que escreve
aos Coríntios, diz: "Na
verdade, as armas com
que combatemos não
são carnais, mas têm,

ao serviço de Deus, o
poder de destruir forta-
lezas" (2Cor.lO,4). O
Apóstolo Paulo gosta
deste recurso às armas
e exorta os Efésios, na
belíssima carta a eles
dirigida, a se armarem
como um soldado para
a luta: "Revesti-vos da
àrmadura de Deus...
Pois nosso combate não
é contra o sangue nem
cõntra a carne, mas
contra os Principados...
desde mundo de trevas,
contra os espíritos do
Mal... Por isso, deveis
vestir a armadura de
Deus, para poderdes re-
sistir no dia mau e sair
firmes de todo o comba-
te. Portanto, ponde-vos
de pé e cingi os vossos
rins com a verdade e
revesti-vos da couraça
da justiça; calçai os
vossos pés com a prepa-
ração do evangelho da
paz, empunhando sem-
pre o escudo da fé... to-
mai o capacete da sal-
vação e a Espada do
Espirito que é a Pala-
vra de Deus" (Ef. 6,11-
17).

Ai está a luta armada
que o Papa indica como
Evangelização dos po-
bres, das crianças, dos
jovens, "a urgente ne-
cessidade da cateque-
se"; aí está a luta que
vence o mundo e que
nosso povo cristão quer
e deseja: "Com orações
e súplicas de toda a sor-
te, orai em todo tempo
no Espírito" (Ef. 6,18).
Assim se completa a
preparação para essa"violência" que não
mata, nem manda ma-
tar, mas arrebata o Rei-
no dos Céus.
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Não existe meio de tornar o mundo melhor
sem conhecê-lo bem. Feio ou bonito, este é o sen
mundo. E você precisa estar sintonizado com ele, sobre-
tudo se pretende mudá-lo para melhor.Por isso,aCaixa
EconômicaFBderal patrocina, diariamente,os informa"
tivos da Rádio Jornal do Brasil. Quando se trata de dar
informação, a Caixa fas questão de não economizar:
41 vezes por dia, a informação rápida e precisa chega a
você, de todas as partes do mundo. A cada 20 minutos,
de segunda a sexta, você é informado sobre guerras, es-

portes, passeatas,eleições, personalidades, estudantes,

política, manifestaçõesartísticas, trânsito, religião,
economia e tudo que diz respeito ao mundo em que você
vive.Asvezesanotida pode não soar bem aos seus ouvi-
dos. Mas sempre você pode fazer algo para torná-la
mais agradável. Tenha o mundo ao pé do ouvido.

Informativos
RÁDIO JORNAL DO BRASIL

Patrocínio
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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A repórter Oriana Gabriela,
sempre em busca de um

furo jornalístico

O apresentador do progràma de calouros anuncia
a candidata paraguaia, filha de bolivianos. É

Camenito Camenacha

Mariângela dá conselhos
domésticos paraa platéia

A solitária Brigite passa sozinha sua noite de
aniversário até que aparece um único amigo. Ó

tímido Drácula

UMA ATRIZ E 12 PERSONAGENS

Maria Ljúcia Rangel

ti

u

M espetáculo de humor
para deleitar, acarinhar",
é como Marílía Pera resu-
me Doce Deleite, um ato
variado em 12 quadros es-

critos por Alcione Araújo, também diretor, e
Mauro Rasi. Á paixão pelo teatro, que não
consegue ser dissimulada nem pelo cansaço
do rosto sem maquilagem (mas de olhar
brilhante), levará Marília, a partir de hoje, a
enfrentar o público todos os dias da semana.

De quarta-feira a domingo ela continua
no Teatro da Lagoa com a peça Brasil, da
Censura à Abertura. Às segundas e terças,
até o final de fevereiro, ao lado de Marco
Nanini, no Teatro Vanucci, incorpora 12 per-
sonagens durante lh50fn, esperando poder"sacudir a platéia numa gargalhada", das
melhores sensações que uma atriz pode ter.

Por chamar o teatro de "brincadeira",
Marília Pêra recebeu, certa vez, um puxão de
orelha''público de um crítico: "Como encarar
o teatro como brincadeira?". Num palco des-
de os quatro anos, Marília admite, divertida,
que está brincando há 34 anos. E adora:

— Mas sinto falta de um maior aprofün-
damento na arte de interpretar. E isso o
Alcione está nos dando neste espetáculo. O
ator é delicado, necessita de respeito, de
tempo. De modo geral as pessoas não se
importam muito com isso. E agora, fazemos
um trabalho como se fosse Shakespeare ou
Tchecov. Sabe de uma coisa? Eu levo muito
a sério esta brincadeira. Chego no horário,
conserto cada roupa, prego cada salto do
sapato, tudo sem sacrifício, mas com amor.

Doce Deleite tem 12 peças num só ato,
cada uma com cenário específico de Márcio

Colaferro; figurinos especiais de Marília Car-
neiro; música e direção musical de John
Neshllng. Marília interpreta desde a Julieta
sufocada pela tosse convulsiva da tuberculo-
se, numa paródia de La Traviata, até uma
velhinha de 70 anos que, com o marido,
comemora intimamente os 10 anos de um
acidente do qual os dois escaparam milagro-
samente. Mas o fotógrafo de' praia, Cartièr é o"mais chato de fazer", porque serve de base
ao personagem feminino interpretado por
Nanini:

Me anulo completamente e não acres-
cento nada. Sou obrigada a engolir qualquercriatividade. Não há nada a fazer.

Oriana Gabriela, a repórter em busca de
um furo, que na Usinâ Nuclear de Angra dos
Reis entrevista o professor Curi, foi «iífífii"de ser achada". Mas o figurino de Marília
Carneiro ajudou à atriz, "dando acabamento
ao personagem":

A Pentélha, estudante da PUC metida
em política, eu demorei bastante para achar,
mas consegui. De repente, a gente vê na rua,
está ao nosso lado. Mas pode surgir do fruto
de muita discussão em cima dó personagem

Foi todo um trabalho bem diferente da
professora Margarida, por exemplo, em que'Aderbal Júnior a fez voltar atrás e relembrar
todas suas professoras:

Agora faço a Mariângela, senhora que
dá conselhos domésticos à platéia. Encon-
trei-a vendo sua figura na rua. E ela surgiu,
com um modo de falar próprio e toda uma
personalidade.forte.

Mas é quando descreve o quadro docasal de velhinhos que Marília mais se emo-
ciona:

É belíssimo. Queria muito fazer uma
velhinha. E tanto eu como Nanini pedimosum casal de velhos casado que tivesse um
amor meio pornográfico. Eles se amam, ape-
sar dos 70 anos, e com todas as dificuldades
impostas pela idade, chegam ao prazer.Aconteceu que várias fantasias da genteforam concretizadas.

Em princípio, o espetáculo seria modes-
to. Com os ensaios, a produção foi-se avolu-
mando e, hoje Doce Deleite significa um
investimento de certo vulto. Se funcionar, a
empresa produtora "que ainda engatinha",
composta pela própria Marília, Nanini, Al-
cione e Márcio Colaferro, poderá ter um
retorno do dinheiro aplicado, a longo prazo.
De qualquer maneira, o espetáculo está
pronto até surgir a oportunidade de uma•carreira hormal:

Tem uma proposta de humor diferen-
te, porque o Alcione defende a tese de que o
humor, neste espetáculo, não está só na
palavra. De modo geral, o ator se arma e jogaa palavra para o público. Aqui, não. O humor
está no ator. Alcione trabalha muito em
cima disso, assim como o Aderbal.

Durante todos seus anos de profissãoMarília Pêra tem feito o público rir. Até nas
horas mais difíceis, ela encontrou brechas,
porque "humor é fundamental":

Gostaria de não perdê-lo nunca. E isto
não significa alienação, mas consciência do
que está acontecendo. Posso dizer, mesmo,
que não me lembro de ter perdido meu
humor mesmo em horas dramáticas. Porque
a perda que posso sofrer é rápida. Eu logo o
recupero. Quando uma peça minha, às vés-
peras da estréia, era cortada pela censura, é
claro que ficava danada. Mas arranjava uma
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brecha para rir desta situação, apesar dela. E
nunca dèixei de encenar nada, mesmo com
mutilações". É muito difícil deixar de fazer
uma coisa que desejo. Sou tinhosa.

Mesmo a paixão pelo teatro não impede
uma visão pessimista dos atuais espetá-
culos.

São chatos de ver e fazer, mesmo se
bons. E falo dos meus. Não sei o que falta, e é
juistamente isso que a nossa empresa está
tentando encontrar. Uma solução para a
coisa morta que é o teatro da palavra. Ê
importante assistir atores vivos criando em
cena. E um sistema de cooperativa é interes-
sante, pois o bom do teatro é formar uma
equipe.

Às vezes ela faz tèlevisão ou cinema, mas
diz já ser possível viver somente do teatro:

É preciso uma total dedicação. Adoro
me encontrar com Domingos de Oliveira e
fazer um quadro com ele para a televisão.
Como adorei fazer Pixote no cinema. Mg3
adoro entrar num teatro e ver a casa cheia. A
gente está sempre mendigando, pedindo al-
guma coisa. Gostaria que teatro fosse gênerode primeira necessidade. É não adianta lem-
brar época de crise econômica, porque os
restaurantes de luxo estão superlotados, ci-
nema é caríssimo, os hotéis não aceitam
mais reservas. E é aí que o teatro está sempre
entrando. A solução talvez fosse o Governo
achar que ele é importante ao invés de dar
esmolas. Não é que ache que o teatro modifi-
que nada, mas, como diz o Alcione, ele podeconsolar as pessoas num momento difícil. E
para que o público seja mais bem tratado é
preciso que as pessoas de teatro também
sejam. Temos que ousar mais, nos arriscar-
mos, surpreender.
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À. estudante da PUC, de temperamento anárquico,
vive em conflito com a maê

O fotógrafo Cartier procura, na praia, flagrantes
que eternizem sua arte

A casa de uma rumbeira em Havana é o cenário do Amor, Senil Amor conta a história de um apaixonado
personagem Delita, que se proclama "mulher fútíl" casal de velhinhos. Ele é Marcos Nanini 
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