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Rio de Janeiro — Segunda-feira, 16 de fevereiro de 1981 Ano XC — N° 312 Preço: Cr$ 25,00

TEMPO
RIO -—Claro a porciotmente nu*
blodo. Possíveis chuvas e trovoa-
dos ò farde. Temperaturo está*
ve!. Ventos: Norte frocos. Moxi-
ma: 37.6, em Jocarepoguá; mi-
nimo: 20:0, no Alio da Boa Vista.

O Salvamar informa que o
mar está calmo, com águas
correndo de Leste para Sul.
A temperatura da órjua é de
19 graus dentro da bafa e
fora da barra.

* Temperatura referenie òs úlfi*
mas 24 ho<os

(Mopat no pagina 14) i

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio do Janolro
Dias úteis Cr$ 25,00
Domingos CrS 30,00

Minas Gorai» / São Paulo •
Espírito Santo:
Dias úteis CrS 30,00
Domingos CrS 35,00

RS, SC, PR, MS, MT, GO,
DF, BA, SE, Al, PE
Dias úteis CrS 40,00
Domingos CrS 40,00

Outros Estados
• Territórios:
Dias úteis CrS 50,00
Domingos CrS 50,00

510 ACHADOSE
PERDIDOS

COMUNICAMOS — O extravio
dos livros Diário n° 9 e Inventa-
rio n° 1, do firma ÓTICA CA-
RIOCA ITDA. eitobelecida a
Rua Augusto Vasconcelos, 331
li- A I.

EXTRAVIOU-SE — Carteira do
CREA — 5o Região — n° 4453-
D. do Engenheiro HUMBERTO
LUIZ SANCHEZ RENNE. Tel.
240-4045.

PERDEU-SE CARTEIRA DE IDEN-
TTOADE — N° 848484, grotlfl-
co-se o quem encontrar. Cartas
pV portaria Jornal sob n°
857205/25.

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

ACABE G SEU PROBLE-
MA DE EMPREGADA-
Babá, solicite s/ profis-
sional do lar ao GABI-
NETE DE PSICOLOGIA
EDSON COELHO. Sele-
cionadas e testadas
realmente p/ Psicólogo.
Refs. comprovadas.
Preserve s/ família e s/
lar. Não é agência. Ta-
xo fixa 5 mil. Garantia
6 meses. Telefone p/
237-9712 e obtenha
maiores informações.
AO. MAID — Seleciona emprecj.

doms. Apresenta C/ refs. e doe-
tos. cozs, cops, bobós, motoris-
tos. Todos cadastrados. 255-
8449.

À METODISTA — Ofe-
rece excelentes domes-
ticas, babás, copeiros
(as), motorista, gover-
nantas. etc. Tel. 255-
1212. v

ACERTE AQUELA EM-
PREGADA, BABA, ETC.
Psicólogos selecionam
sua empregada através
de testes psicológicos,
entrevistas e comprova-
cão de referências. GA-
BINETE de PSICOLO-
GIÀ. Organização pio-
neira em assessoria do-
mestiça científica no
Brasil proporciona
atendimento seguro à
mulher que estuda, tra-
balha e à dona de ca-
sa, fornecendo visão
criteriosa da candidata.
Aprovação 385 Sécr.
Saúde Taxa fixa 5 mil.
Garantia 6 meses. T.:
235-7825/ 236-3340
Não temos filial.

AGÊNCIA AMIGA DO LAR
— Oferece empregadas
caprichosas para todo
serviço, babás carinho-
sas, cozinheiras gabari-
tadas, acompanhantes
pacientes, motoristas
atenciosos, caseiros, etc.
Todos d referências sóli-
das, garantimos 6 me-
ses. 247-3915 e 247-
3197.

A UNIÃO ADVENTISTA
oferece domésticas com
referencias idôneas,
babás. Praticas e enfer-
meiras, acompanhan-
tes, cozinheiras, chofer,
caseiros etc. Todas ca-
dgstradas 12a D.P. Ga-
rantimos ficarem Tel.
255-8948, 255-3688.

AGENCIA DOMESTICA"PROIAR" Dispomos ex
celentes serviçais, sele-
cionados, testadas, refe-
renciados "in loco" da-

- mos prazo adaptação d
Termo permanência cozi-
nheires simples, variado
e forno fogão. Acompa
nhantes pi idosos ou en-
fêrmos motorista, copeiro
(a) governanta, mordomo,
caseiros (casal). Todos c7" refs. acima 4 anos. Peça
hoie. 255-7744, 237-
0197.

A BABA — C/ prática anterior
mínimo 1 ano. Salário 13 mil
+ INPS. Trazer does. e refs. R.
Figueiredo Magalhães,
219/1004. Copa.

Nave espacial
começa teste
para viagem

A nave espacial recuperável Colum-
bia, da qual depende, em grande parte,
o futuro do programa espacial ameri-
cano, estava ontem pronta para um
critico teste, que poderá abrir caminho
à sua primeira viagem orbital, progra-
mada para abril. A contagem regressi-
va para a prova iniciou-se às 21h45m
(23h45m de Brasília) em Cabo Canave-
ral, na Flórida.

O teste, idêntico em quase tudo
ao vôo verdadeiro, será na quarta-feira.
Se tudo der certo, os astronautas John
W. Young e o Capitáo da Marinha
Robert L. Crippen farão, em abril,
uma viagem de três dias em torno da
Terra. Será a primeira vez, em seis
anos, que astronautas americanos irão
ao espaço. A nave não será testada
antes em vôo não tripulado. (Página 8)

Comp Dovid, EUA/UPI

Reagan examina o discurso que fará quarta-feira no Congresso
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Banhar-se nos lagos da Flores-
ta da Tijuca foi um programa
para muitas famüias, no do-
mingo de sol forte. Ameno e
barato: só se gasta o dinheiro
da gasolina, porque a entrada
é grátis. Nas praias o movimen-
to também foi grande, e em
Ipanema á maior atração do
verão não é mais o topless,
nem mesmo as figuras exóti-
cas que colorem as areias em
frente à Rua Vinícius de Mo-
raes, entre as quais homens de
trancinhas e mulheres de cabe-
ça rapada. Uma novidade foi
lançada com sucesso: num fo-
gareiro eram fritados peixes
que os freqüentadores da praia
consumiam com gosto, com um
molho de tomate, cebola e pi-
mentão. Ao lado, duas moças
da família que inventou a mo-
da descascavam laranjas e
abacaxis e cortavam melan-
cias, para a sobremesa. (Pág. 5)

Aberta a temporada
de caça no Brasil
O presidente do IBDF (Instituto Bra-

sileiro de Desenvolvimento Florestal), Sr
Mauro Reis, assina hoje portaria autori-
zando que, oficialmente, quem quiser ma-
tar animais selvagens, poderá fazê-lo ao
abrigo da lei. Legaliza-se assim, por um
ano, a temporada de caça no Brasil. Mas
a portaria do IBDF disciplina que somen-
te algumas espécies de animais selvagens
poderão ser abatidas pelos caçadores. Âo
contrário do jacaré e da onça, que conti-
nuam protegidos pela lei de preservação,
várias espécies de marrecos, a capivara, a
lebre, a pomba-carrjó, a codorna, o irerê e
a caturrita estão agora na linha de tiro
dos caçadores.
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Aüton voa para fazer o pênalti que Cláudio Adão chutou J^ra

Técnicos encontram
fórmula de baixar
tarifas de ônibus

A reorganização do sistema de transpor-
te, eliminação de linhas superpostas, reexa-
me de horários e melhorias no trânsito po-
dem reduzir em 30% o custo das tarifas dos
ônibus, segundo técnicos do Departamento
de Transportes Concedidos (DTC), órgão do
Estado. Um estudo concluiu que uma série
de desperdícios oneram o custo das tarifas.

Com as faixas seletivas, na Avenida Bra-
sil, houve uma redução de 8% no custo das
tarifas: a velocidade operacional dos ônibus
intermunicipais passou-de 23 para 80 quilo-
metros/hora, proporcionando não somente
um melhor aproveitamento do óleo diesel,
como também maior número de viagens. O
aumento da taxa de ocupação dos ônibus
pode reduzir os custos em até 30%. (Pág. 6)

Incêndio em SP só
terminou ontem e
deixou 17 mortos

O incêndio no edifício Grande Avenida,
em São Paulo, que começou sábado de ma-
nhã, só terminou ontem por volta do meio-
dia: Deixou um saldo de 17 mortos e 66feridos, destruindo por completo mais da
metade das salas do prédio. As buscas se
encerraram às 15h35m, depois que os últi-mos cinco corpos foram resgatados pelosbombeiros em um banheiro do quinto andar
e enviados ao necrotério do IML.

O delegado Geraldo Franco, que presideo inquérito policial, disse que a peri-tagem pelos técnicos do Instituto de Cri-minalística deve terminar amanhã e o pré-dio poderá ser liberado quarta-feira. Com
base no parecer dos peritos, autorizou adiretoria da TV Record a reiniciar as trans-
missões. Foi liberada também a retirada de
máquinas de escrever e documentos. (Pág. 4)

Reagan proporá
debate profundo

- sobre economia
Logo após o discurso de quarta-

feira, quando anunciará ao Congresso
suas propostas de cortes no Orçamento,
o Presidente Ronald Reagan vai lançar
uma campanha nacional nos Estados
Unidos para convencer a população da
necessidade de urgência na aprovação
do plano. O objetivo é provocar um
debate tão profundo quanto os que se
seguiram à Guerra do Vietnam e ao
escândalo Watergate. .

A campanha, coordenada por
especialistas em relações públicas,
procurará mostrar que o abandono de
programas de caráter social não sacri-
ficará os pobres mais do que os ricos.
O maior trunfo será a grande capaci-
dade de comunicação do Presidente.
O alvo é economizar 14 bilhões de dó-
lares no Orçamento federal de 1981 e de
40 a 50 bilhões no de 1982. (Página 9)

PDS gaúcho vai
pedir a Sarnéy
crédito agrícola

A mudança da política agríco-
Ia do Governo, com créditos mais
flexíveis para o setor agropastoril,
será a principal reivindicação dos
pedessistas gaúchos ao Senador
José Sarney, que estende hoje ao
Rio Grande do Sul a sua missão de
avaliação das forças do Partido
Democrático Social pelo país.

Sarney receberá relatório do
presidente do PDS gaúcho, Depu-
tado Victor Faccioni, explicando
que as grandes bases rurais do
Estado, que sempre estiveram
com o Governo, começam a de-
monstrar sinais de insatisfação.
Em Brasília, o Presidente Figuei-
redo fará hoje um apelo ao ex-
Prefeito do Riõ, Marcos Tamoyo,
para que se filie ao PDS. (Página 3)

Clubes cariocas
jogam mal e só
Flamengo vence

O Campeonato Nacional teve uma
péssima rodada para os clubes cariocas,
na qual só o Flamengo — com muito
esforço — conseguiu vencer o CRB, em
Maceió, por 3 a 2. No Maracanã, o Flumi-
nense foi derrotado pelo Esporte Clube do
Recife por 1 a 0, com Cláudio Adão per-
dendo um pênalti. Em Curitiba, o Vasco
da Gama perdeu para o Colorado por 1 a 0.

O Bangu não passou de um empate
de 1 a 1 com o Internacional, em Li-
meira, dando seqüência à série de maus
resultados dos cariocas, iniciada sába-
do, com a derrota do Botafogo, por 2 a 0,
para o Goiás, no Maracanã. E mais duas
surpresas: o Grêmio foi vencido, em casa,
por 2 a 1, pelo Brasília; e o Santa Cruz
ganhou do Cruzeiro, no Mineirão, por 3 a 0.

Dúvidas de Telê são
só no meio-de-campo

A Seleção Brasileira recomeça, hoje, em
Quito, os preparativos para o Jogo, domingo,em La Paz, contra a Bolívia, pelas elimlnató-rias da Copa do Mundo. A escalação dependedo técnico Telê, que, ontem, viu a Bolíviaderrotar a Venezuela por 3 a 0, em casa. Ele nãosabe se mantém Cerezo, Sócrates e Zlco ou se
promove a volta de Batista ao meio-de-campo.

Tênis é campeão da ;
Taça de Basquetebol
O Tênis Clube de São José dos Camposderrotou a Francana por 74 a 72, ontem,em Goiânia, e conquistou o título da 16"Taça Brasil de Basquete. O Fluminense fl-cou em terceiro lugar, ao vencer o Vasco por73 a 61 na primeira partida da rodada dupla.Os dirigentes e técnicos, ao fim da Taça,defenderam a reformulação da competição.

O noticiário de Esportes
vai da pág. 15 à 22

A COZINHEIRA — 8 mil, lovor e
arrumar. 3 pessoas, Ref. mini-
ma 1 ano. Cart. assinada. Tels:
286-7995, 266-5382.

A DOMESTICA —Comida cosei-
ra. Exper. de 1 ano. Does. e refs.
Salário 11 mil + INPS. Figuei-
redo Magalhães 219/1004.
Copo.

A EMPREGADA — P/ casal d ref.
e doe. OS 12.000.00 + INPS
rolai. R. Barato Ribeiro. 774/
710 — Copo.

AGENCIA MINEIRA —
Tem domésticas para ca-
pa, cozinha, babás práti-
cas e especializadas, en-
fermeiras, governantas,
chofer, caseiros, etc. com
referencias checadas.
Damos prazo de adapta-
cão garantimos ficarem.
Tel. 236-1891, 256-
9526.

A COZINHEIRA — Trivial voria-
do, experiência de 1 ano. Sola-
rio 14 mil + INPS. Refs. edoes.
R. Figueiredo Magalhães,
219/1004. Copo.

ACOMPANHANTE - Pago olé
18 mil. Sou viúva s/ filhos e
preciso de 1 amiga pi fazer
serviços do lar e que soiba'
cozinhar bem. Exige-se doe. e
ref. domésticas. Trcior 2a fera
Senador Dantas, 75/ 608
Centro.

A EMPREGADA — Todo serviço
menos passar 4 pessoas. Refe-
rêncios e carteiro assinado ó
mil. Tijuco. 248-3430.

AG. ALEMÃ D. OLGA
há 23 anos 'em sem-

pie selecionadas coz., e
cozinheiras alto gabari-
to babás, cop. arrum.
235-1022 e 235-1024.

A MOÇA OU SENHORA
cozinhando variado pa-
go CrS 12.000 fazer ser-
viço 2 senhoras. Folga
domingo. Av. Copacaba-
na, 583 ap. 806.

ARRUMAR E'COZINHAR 3 adul-
tos. Folga domingo sal. 12 mil
ou de acordo d a experiência.
B. Ribeiro 774/ 7° andar/ 710.
Copo.

A AGENCIA EMPREGADORA
CRISELA — a regi" Mt° Traba-
lho, 5.000. clientes atend. of.
bobos, coz. V fogão triv. cop.
orrumad. e domésticas (N. é
Associação nem gabinete) é le-
galirctdo 390-8940/ 350-5179.

A AG. AUMA 227-3098
— Há 22 anos honest.
oferece babás, cozs. f.
fogão, triv. cop/ ar e todo
serv.

A AGENCIA RIACHUEIO — H6
46 anos servindo o RJ, oferece
coz., cop-arms., babás, etc.
Tels. 231-3191/ 224-7485.

A ARRUMADEIRA — Moca opre-
sentóvel d referências. Não
dorme. Hor. 8 às lóh. CrS 5
mil. R. Redentor 32/ 401. Ipo-
nema.

ARRUMADEIRA — Com referên-
cia. Safário o combinar. Av.
Vieira Souto, 226/301. Ipo-
nema.

ò

A BABA ARRUMADEIRA — Me-
nino 5 anos no colégio. Folga
todo domingo. Referências de 1
ano. Salário, 8 mil. T.: 274-
8106.

A BABA — Para bebê —
Pago Cr$ 16.000,00 pa-ra atender bebê de 4
meses peço referência
Av. Copacabana, 583,
ap. 806.

ACOPEIRA—Preciso compeferv.
te, doe. ref. ord. 5.500, correu-
to imediato. Tel D. Sônia. 259-
0357/ 259-0253. Morques S.
Vicente, 464, ap. 103. Gávea.

A COZINHEIRA — C/ referência.
Excelente salário. Tratar pes-soalmenre na 2°. feira à Rua
Barato Ribeiro, 774. ap. 709 —
Copacabana

BABA — O ref., folgo 15/15 d.,
trator R. Nast Silva, 159/ 202-D.JT-
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Coisas da política

As aflições
de Brasília

Tarcísio Hollanda
Brasília — O discurso pronunciado peloPresidente da Republica em Dourados, Mato

tjrosso ão Sul, na semana passada, causou
grande impacto nos meios oposicionistas,

. sobretudo pelo seu tom irritado. O Senhor
Tancredo Neves disse ter recolhido a impres-
são de um crescente e perigoso isolamento
do Governo e, em particular, do Presidente
da República, num momento de graves difi-
culdaaes econômicas e sociais.

O Presidente voltou a lamentar a faltade reciprocidade entre os adversários da
Oposição para os seus apelos à concórdia e
ao entendimento. O Sr Tancredo se defende— como outros líderes de diferentes corren-
tes oposicionistas — sustentandp a tese de
que o Governo não quer um entendimento
alto, mas uma capitulação ou uma adesão
dos seus contrários.

A muitos políticos parece óbvio que, sem
um entendimento, o êxito da abertura é
extremamente duvidoso, tal a soma de pro-blemas que a crise econômica determina, o

principal dos quais é, sem dúvida, um expio-
sivo aumento no nível da insatisfação popu-lar com as crescentes dificuldades geradas
por uma inflação galopante e um custo de
vida em escalada.

Ainda que proteste contra o silêncio dos
seus adversários ao seu gesto de mão esten-
dida, o Presidente da República não tomou
nenhuma iniciativa concreta para estabele-
cer o diálogo. No ano passado, quando ai-
guns setores da Oposição sentiram os fan-tasmas que rondam o calendário eleitoral de
82, em face de uma inflação de três números,

. e procuraram diálogo com militares e o Vice-
. Presidente da República, a reação não se fezesperar.

¦:¦ O Governo estava certo em condenar o
: diálogo indiscriminado com militares, sa-- bendo-se que as Forças Armadas vivem da
: cadeia hierárquica de comando. Porém, não

se sentiu qualquer interesse da parte do
: Governo em estimular a busca de contatos
: com lideranças oposicionistas, mas, pelo

contrário, verificou-se uma atitude reserva-
da, senão hostil, a esse respeito.

Essa reserva não se verificou, apenas,'.jquando eram oposicionistas que preconiza-¦l vam o entendimento. O Senador Tarso Du-
ira, depois de pregar o diálogo "para am-
pitar a base de sustentação política do Go-
verno", num período que considera de gra-
víssimas dificuldades econômicas, foi abor-
dado pelo Presidente da República, que lhe
indagou, durante uma viagem, se estava
achando o Governo fraco.

;' O Governo conta com uma maioria pre-'¦: 
caria no Congresso — na Câmara como no
Senado e ninguém está em condições de

: garantir que a mantenha, em seu atual nível
: — dois deputados, além da maioria absoluta¦. (metade mais um) na Câmara. O Sr Tancre-

: do Neves acha que o Presidente se isola
! ¦ politicamente e todos corremos o risco de

que ele volte às suas origens.
Problemas não faltam e tanto o Governo

: quanto os radicais terão grande matéria-
; prima para uma ação radicalizante — do

i julgamento de Lula e as Juntas Governati-
. vas do ABC paulista ao julgamento dos

Deputados João Cunha e Genival Tourinho,
: além do Padre Reginaldo, que já provoca a': organização de mil passeatas no Recife.

O Sr Marcondes Gadelha, como os lide-
: 

"¦ res oposicionistas de um modo geral, recusa-• se a aceitar a responsabilidade pelo não
¦: entendimento, em termos altos, entre as for-

ças políticas adversas. O líder do PMDB em
exercício acusa o Governo de intolerante e' impermeável diante das propostas que já

: foram formuladas.
Gadelha, que no ano passado foi um dos' homens da Oposição que estiveram com per-

sonalidades do Governo — do Vice Aurelia-
: no Chaves ao acatado Brigadeiro Délio Jar-
: dim de Mattos —, acha que um grande pactopolítico é factível, desde que não fique limita-'- 

do a um arreglo entre a Oposição e o Gover-'¦ no, mas abranja estes tanto quanto amplos' setores da sociedade, das Forças Armadas à
: Igreja, aos trabalhadores e empresários,
; além de entidades civis, como a OAB e a ABI.

A Oposição proporia, de acordo com o'¦ deputado paraibano, a convocação de uma
Constituinte, aceitando a tese do professor

: Afonso Arinos (o atual Congresso baixaria
: um ato dando poderes constituintes ao pró-

ximo), a revogação do elenco remanescente'- de leis de exceção (LSN, Lei Falcão, etc.)'¦ naquela mesma resolução do Congresso con-
: vocando a Constituinte, assim como a extin-
: ção imediata dos biônicos e eleições diretase limpas em todos os níveis.

Programa deste tipo venceria as resis-'¦ tendas e suspeições de certos setores da
Oposição e serviria para dar condições à

: Oposição de oferecer apoio a um programa
de salvação nacional, que fosse capaz de
vencer a inflação com o apoio de amplas
camadas da sociedade brasileira, segundo o

: Sr Marcondes Gadelha.
O Governo poderia coordenar os enten-

dimentos com todas essas áreas através de
emissário expressamente autorizado pelo

. Presidente da República. O Sr Marcondes

. Gadelha cita o Vice-Presidente da Repúbli-ca, Aureliano Chaves, sem deixar de lem-
brar que o Ministro do Exército, de sua
parte, poderia indicar representante autori-
zado.

Essa possibilidade de entendimento con-
ta, de plano, com dois tipos de dificuldades.
De um lado, os que estão mais à esquerda no
PMDB, a começar pela Tendência Popular,

. que encaram com desconfiança qualquer
aproximação com o Governo; de outro, a
verdadeira repulsa do sistema a qualquer
tipo de conversação que envolva a convoca-
ção de uma Constituinte, que é interpretada
como uma tentativa de liquidar com o regi-
me de 64.

Aqui em Brasília começa a se generali-
zar a impressão de que, se não houver uma
mudança de rumos na política nacional,
muito dificilmente chegaremos às eleições
diretas de. 82 incólumes.

No fundo do mar

Segundo o Senador Tancredo Neves, o
Deputado Ulysses Guimarães está no fundo
do mar, acorrentado, e, ao contrário do
Barão Von Straus, da novela Coração Alado,
não contratou homens-rás para libertá-lo.

PCB tem mais deputados que PDT e PT
Guerreiro
revela
acordos

Porto Alegre — Em entrevls-
ta exclusiva ao jornal Zero Ho-
rs, o Ministro ri:, ít Relações
Exteriores, Saraiva Guerreiro,
anunciou que na visita do Pre-
sldente Figueiredo â Colóm-
bla, em março próximo, um
dos possíveis acordos a serem
assinados entre os dois Gover-
nos, será o de cooperação mú-
tua na repressão ao tráfico de
tóxicos.

Disse que, na prática, a
questão independe de um
acordo, já que existe entre am-
bos os países um cooperação,
de mútua informação, nas
áreas das autoridades encarre-
gadas da repressão ao tráfico
de drogas.

ESTRANGEIROS
• Esclareceu que, normalmen-
te, nesses tipos de acordos, o
Governo procura definir um
quadro dentro do qual suas
autoridades competentes
ajam e estabeleçam métodos
de reivindicações, de coopera-
ção. "Nós visamos a uma base
jurídica internacional e à coo-
peraçào das autoridades com-
petentes para esse assunto,
que é da maior importância e
gravidade, hoje em dia", frisou
o Chanceler.

O Ministro Saraiva Guerrel-
.-o garantiu, ainda; que não há
nenhuma intenção do Gover-
no brasileiro em expulsar em
massa os estrangeiros, e sim
de regularizar sua permanên-
cia no pais, sem que se crie
uma situação desumana.

Referiu-se especificamente
aos uruguaios e argentinos
que moram em cidades fron-
telriças e trabalham no Brasil,
afirmando que o Governo quer
aplicar a nova lei, mas de for-
ma gradual e transitória, "isto
é, de forma a que um período
de transição permita a regula-
rlzaçáo da presença dos es-
trangeiros em solo brasileiro".

— Á América Latina é uma
área de prioridades nas nossas
relações Internacionais. Te-
mos feito um esforço enorme
de aproximação, de criação de
confiança e de desinlblçâo e
descontraimento em nossas
relações com países vizinhos.
Não há nenhum plano ou in-
tenção de expulsar em massa
os estrangeiros — disse.

' Sobre as relações com o con-
tlnente africano, o Chanceler
Saraiva Guerreiro considera
que a África é uma área que
interessa ao Brasil sob todos
os pontos-de-vista. Acrescen-
tou que comercialmente, as re-
lações com países em desen-
volvimento sofreram um incre-
mento significativo, pois há 10
anos, as exportações brasilei-
ras aumentaram de 9% para
40% do total.

O Ministro Saraiva Guerrei-
ro comentou, ainda, a viagem
do Presidente Figueiredo à
Europa, confirmando de que
se trata de uma diversificação
entre as relações do Brasil com
as potências industrializadas."O papel do Brasil no cenário
mundial é relevante, e além do
interesse de diversificar nosso
relacionamento no campo eco-
pômico, cultural e tecnológico,
não podemos esquecer de que
o Brasil nâo pode mais ser
visto como um país regional e
de interesses apenas regionais
para os demais países. Assu-
mimos um papel de destaque
no âmbito mundial."

Congo manda
Ministro
ao Brasil

Brasília — O Ministro
dos Negócios Estrangeiros
do Congo — país com o
qual o Brasil estabeleceu
relações diplomáticas há
apenas seis meses — chega
a Brasília hoje à noite para
iniciar, amanhã, uma pro-
gramação oficial de visitas
que o levará ao Senado, ao
Ministério da Indústria e
do Comércio, ao Itamarati
e ao Supremo Tribunal Fe-
deral.

Amanhã o Chanceler
Pierre Nze terá uma au-
diència especial com o.Pre-
sidente João Figueiredo,
encerrando o seu progra-
ma oficial, em Brasília,
com a assinatura de açor-
dos de cooperação em as-
suntos de agricultura e co-
mércio, e uma entrevista
coletiva ã imprensa, no
próprio Itamarati. No fim
da tarde, ele viaja para São
Paulo, última escala da vi-
sita ao Brasil.

A República Popular do
Congo, cuja Capital, Bra-
zaville, é. vizinha de Kin-
shaza, no Zaire, tem no pe-
tróleo extraído da plata-
forma continental sua
maior fonte de renda. E foi
exatamente o petróleo a
origem do relacionamento
com o Brasil, através de
compras pela Petrobrás
em 1979. Até então, as rela-
ções diplomáticas brasilei-
ras na área se resumiam ao
Governo de Seseko Mobu-
to, no Zaire. Atualmente o
Congo fornece ao Brasil o
correspondente a 5 mil
barris diários de petróleo e
ainda hoje, no Rio, o Chan-
celer Nze estará conver-
sando com dirigentes da
Petrobrás para examinar a
possibilidade de o Brasil
dar assistência técnica aos
trabalhos de levantamen-
to de reservas na platafor-
ma marítima congolesa.

São Paulo — Dirigentes do PCB as-
seguram que o Partido possui atual-
mente 16 deputados na Câmara Fede-
ral, representantes em todas as Assem-
bléias Legislativas e Câmaras munici-
pais das Capitais e ainda vereadores
nos principais centros urbanos do inte-
rior do país.

Mesmo nos piores anos de repressão
política, o Partido nunca deixou de ter
seus representantes parlamentares, dis-
pondo, no momento, de uma bancada
maior que a de Partidos da legalidade,
como o PTB (dois deputados), PT (seis)
e PDT (13).

Estratégia
Em 1946, quando disputou as elei-

çôes durante seu curto período de lega-
lidade, o PCB, conforme seus dirigentes,
obteve 10% dos votos do eleitorado. O
chamado Partidáo está convicto de quenunca perdeu eleições para prefeito e
governador em áreas consideradas ver-
melhas, como São Paulo, Rio de Janei-
ro, Recife, Natal e nos Municípios de
Santos, Santo André (SP) e Jaboatào
(PE).

As organizações comunistas e seus
militantes pretendem, até 1982, dar seu
apoio preferencial ao PMDB, sobretudo
nos Estados de Sào Paulo, Pemambu-
co, Ceará e Minas Gerais.

O PMDB é considerado pelos comu-
nistas como o Partido mais amplo, com
maiores características de frente, reu-
hindo liberais e militantes de esquerda.
Já o PP, embora reúna liberais, possui
uma maioria conservadora, com a qual
é impossível a convivência com esquer-
distas. O PDT e PT sáo tidos pelos
comunistas como "divisionistas" da es-
querda.

Os comunistas do PC do B (Partido
Comunista do Brasil) apoiam também o
PMDB, com uma diferença em relaçáo
ao PCB: são excludentes e o seu apoio é
dado apenas à tendência popular, ou
seja, o grupo que no PMDB defende o
Governo de unidade popular preconiza-do pelo PC do B.

O PCBR (Partido Comunista Brasi-
leiro Revolucionário) saiu da repressão
política com seus quadros praticamenteextintos e hoje sua figura de maior
expressão, Apolonio de Carvalho, está
no PT, cuja Comissão Executiva Nacio-
nal integra.

As outras organizações comunistas,
como a Var-Palmares, a VPR do Capl-
tão Carlos Lamarca e a ALN (Aliança
Libertadora Nacional) de Carlos Mari-
ghela, como grupos organizados, prati-camente não existem mais. Seus rema-
nescentes estão hoje integrados no MR-
8 (Movimento Revolucionário 8 de Ou-
tubro), denominação particular que a
ALN se deu no Rio de Janeiro.

Divergências
Embora seu apoio específico vá parao PMDB, o PCB, através do seu Comitê

Central, defende, no entanto, a consti-
tuiçáo de uma frente democrática de
oposição. Já o ex-aecretário-geral, Sr
Luis Carlos Prestes, defende uma frente
constituída exclusivamente pelos Parti-
dos e movimentos de esquerda e exclui
disso o PTB e PP. Esse é um dos princi-
pais motivos de suas divergências com
o restante da cúpula do Partido.

O PCB comandado pelo Sr Giocondo
Dias continuará até 1982 a favor de uma
frente de oposiçôês multo ampla, que se
fortaleça à medida que se agrave a crise
do regime. O PCB quer que essa frente
se amplie e aceita nela todos os dlssl-
dentes do Governo.

Simon terá apoio no
Sul mesmo sem querer

Bases do Rio preferem Saturnino
Convencidos de que não conseguirão lega-

lizar seu próprio Partido até as eleições dire-
tas de 1982, os comunistas do Rio de Janeiro,
antes concentrados apenas no PMDB, resol-
veram ampliar sua participação no atual qua-
dro partidário: alguns Já Ingressaram no PDT
e outros tentam entrar no PT, através de
entendimentos que se processam, por en-
quanto, de cúpula para cúpula.

O movimento de forças é Justificado pela
necessidade de ocupar espaço político efetivo
e, ao mesmo tempo, reflete a disputa entre os
próprios comunistas, divididos basicamente
em três grupos: os chamados euros, os pres-
tistas, e o MR-8. Todos apoiam o Senador
Roberto Saturnino, candidato do PMDB ao
Governo do Estado, mas divergem quanto às
alternativas: entre o Deputado Miro Teixeira
(PP) e o ex-Governador Leonel Brizola (PDT).

Grupos
Os euros, da linha do atual secretário-

geral do PCB, Giocondo Dias, apostam no Sr
Roberto Saturnino e um pouco no Deputado
Miro Teixeira. Os prestistas, sob liderança do
Sr Luis Carlos Prestes, também apoiam o
candidato do PMDB, mas admitem o ex-
Governador Leonel Brizola como um segundo
nome. Os Integrantes do MR-8, dedicados
inteiramente ao PMDB, não abrem mão da
candidatura de Saturnino.-

Há pelo menos seis meses todas as três
correntes comunistas recomendavam às suas
bases ajudar o PMDB, que consideravam o
Partido até então mais Identificado como
legenda oposicionista e sucessora do MDB.
Foram acolhidos sem qualquer problema pe-
Ia direção regional, na qual os políticos mode-
rados, a partir do Senador Nelson Carneiro,
sáo amplamente hegemônicos/Tanto os pres-
tistas como os euros frisavam que o PMDB
seria uma legenda provisória, diante da lm-
possibilidade de legalização do PCB. Os inte-
grantes do chamado MR-8 (Movimento Revo-
lucionário Oito de Outubro), ao contrário dos,
demais grupos comunistas, não consideram o
PMDB uma legenda eventual, concepção que
tem preocupado os oposicionistas mode-
rados.

Fatos novos
Nos últimos meses, a movimentação de

forças pelos comunistas tem registrado alte-
rações, por vários motivos, sendo o principal
deles as desavenças entre os próprios comu-
nistas. Políticos do PMDB interpretam a de-
cisão dos prestistas, de procurarem novas
legendas, como uma reação à hegemonia dos
euros dentro do Partido comandado no Rio
pelo Senador Nelson Carneiro.

Dentro do PMDB carioca, os euros repre-
sentariam, segundo parlamentares do Parti-
do, 20%, no máximo, enquanto os prestistas e
o MR-8, somados, outros 10%. Os euros são
mais afinados com as correntes liberais; o
MR-8, depois de algumas escaramuças, resol-
veu adotar uma postura menos afrontosa à
maioria liberal e, acredita-se, o grupo, hoje,
adota uma posição mais autônoma tanto em
relação aos euros como em relação aos pres-
tistas, seus aliados; os prestistas, em minoria
até para influenciar no PMDB, teriam resolvi-
do aumentar süa representatividade, ocupan-
do posições em outros Partidos, mesmo dian-
te da indefinição das regras eleitorais para
1982, que podem vetar as coligações.

Entendimentos
Fatos externos também contribuíram pa-

ra a nova tática dos prestistas, como a inicia-
tivp pessoal de alguns dirigentes dó PDT, que
procuraram o Sr Luis Carlos Prestes. O presi-
dente do PDT, Leonel Brizola, é declarada-
rr.ente anticomunista e seus companheiros
mais íntimos lembram a atitude que ele teve
em 1956, em Porto Alegre, durante sua cam-
panha para o Governo do Rio Grande do Sul.
Em pleno comício, recusou o apoio dos comu-
nistas e rasgou um telegrama do Sr Luis
Carlos Prestes. Mesmo assim, os comunistas
o apoiaram, porque ele era o candidato mais
popular e de idéias sociais mais avançadas.

No ano passado, na sede da ABI, no Rio,
ao lançar uma campanha nacional de filiação
partidária, o presidente do PDT, surpreen-
dendo muitas pessoas, anunciou que não ad-
mitiria a dupla militàncla, exceto dos comu-
nistas, diante da impossibilidade de legaliza-
ção do PCB. A partir de então, em contatos
estritamente pessoais, militantes do PDT ofe-
receram ao Sr Luís Carlos Prestes espaço no
Partido.

Antagonismos
Na ocasião, a receptividade não foi boa,

porque o Sr Leonel Brizola e seu grupo ha-
viam acabado de sofrer uma séria derrota do
TSE, onde perderam a sigla do PTB para a
ex-Deputada Ivete Vargas. Mas, com o tem-
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Roberto Saturnino

po, o PDT, segundo seus partidários, foi dan-
do demonstração de que poderia crescer no
Rio. Além disso, depurado dos trabalhistas
que seguiram a liderança da Sra Ivete Vargas
e posteriormente do ex-Presidente Jânio
Quadros, o PDT passou, gradativamente, a
ser visto como uma legenda oposicionista no
nível do próprio PMDB.

A adesão do Sr Adào Pereira Nunes comu-
nlsta e ex-Deputado trabalhista pelo antigo
Estado do Rio, foi recebida com entusiasmo
por dirigentes do PDT, que, nos seus contatos
com setores comunistasr tiveram de enfrentar
reações internas, de ex-participantes de mo-
vimentos armados, dissidentes do PCB, que
temem ser engolfados pelos novos compa-

• nhelros de legenda. O Sr Adão Nunes estaria
distanciado tanto dos prestistas quanto dos
euros. i

PT de Lula
Os entendimentos dos prestistas com o PT

começaram há menos de um mès e sào manti-
dos em sigilo. Emissários do Sr Luis Carlos
Prestes procuraram representantes do PT,
para saber se havia espaço disponível no
Partido. Dirigentes do PT responderam, preli-
minarmente, que as portas estão abertas,
porque o Partido, como o PMDB e o PDT, não
faz qualquer restrição ideológica. Na verdade,
a reação do PT é explicada, por parlamenta-
res dos diversos Partidos, como inevitável na
atual fase de organização partidária: todos os
Partidos querem e precisam crescer, sob pena
de ficarem pequenos demais para a luta de
1982. Seria um luxo imperdoável recusar no-
vos quadros.

A aproximação dos prestistas ao PT, ain-
da em estágio inicial, quebrou um forte anta-
gonlsmo, pois, antes, o Partido dos Trabalha-
dores era considerado divisionista das cha-
madas forças democráticas", que deveriam
ser concentradas no PMDB. Além disso, os
comunistas consideram que, por ter estrutu-
ras ligadas à Igreja, o PT tem forçosamente
um caráter anticomunista — assim como o
Governo — sendo, então, da essência, e mais
um Inimigo do que um aliado.

Cargos
A tática dos euros, de expandir suas fren-

tes para o PP, seria, segundo integrantes do
PMDB, uma maneira de aumentar suas pers-
pectivas eleitorais. O PMDB, com uma ban-
cada de 10 deputados federais e seis esta-
duais, tem Internamente uma disputa muito
acirrada pelos cargos eletivos em 1982. Esti-
ma-se que o número de deputados federais
será mantido, voltando a maioria dos atuais,
e que o de deputados estaduais será triplica-
do. A esperança do MR-8 — grupo que admite
a luta armada para a transformação social —
é eleger quatro deputados federais. O espaço
está apertado para todos.

Os prestistas, em franca minoria entre os
comunistas, não •'admitem apoiar o Deputado
Miro Teixeira para Governador e reprovam os
euros que se aproximaram dele. Com novos
espaços no PT e PDT — que espera eleger de
10 a 12 deputados federais e de 18 a 20
estaduais, no Rio — os liderados do Sr Luis
Carlos Prestes aumentarão seu cacife eleito-
ral tanto na frente oposicionista de 1982, para
o Governo do Estado, como para o futuro
acerto de contas dentro do próprio PCB.

Porto Alegre — Caso até lá
persista o entendimento de
que o PMDB é a Oposição
mais conseqüente do pais, o
Senador Pedro Simon, apesar
das restrições a seu anticomu-
nismo, será, por falta de alter-
nativas, o candidato preferen-
ciai do núcleo gaúcho do PC
nas eleições diretas para o Go-
verno do Estado, em 1982, o
que lhe assegurará os prezumi-
veis 50 mil votos dos comunis-
tas do Rio Grande do Sul.

Em situação mais delicada,
os grupos marxistas atuantes
no PDT (remanescentes da
Vanguarda Popular Revolu-
cionária (VPR), Var-Palmares,
MR-8. dissidentes do PC do B
e escalões secundários favorã-
veis às diretrizes do Comitê
Central do PC ou da dissidên-
cia liderada pelo Sr Luis Car-
los Prestes), em dúvidas sobre
a consistência ideológica dos
candidatos ao Governo esta-
dual — Deputados Alceu Col-
lares, Getúllo Dias e o ex-
Deputado pelo PTB Wilson
Vargas — empenham-se numa
polêmica pré-seleçáo para de-
nnir o dlgnitário do apoio des-
tas tendências. Mas não ex-
cluem a possibilidade de aca-
barem canalizando suas forças
para a candidatura do Sr Pe-
dro Simon.
DÚVIDAS

Em que pese o fato de. até
agora, os comunistas gaúchos
não terem definido os cândida-
tos a serem apoiados nas elei-
ções de 1982, tudo indica que o
Senador Pedro Simon será In-
dicado como candidato prefe-
renclal dos militantes ou sim-
patizantes de esquerda. Há sé-
rias divergências quanto a
suas posições consideradas ex-
cessivamente liberais, mas,
por outro lado, dentro de uma
perspectiva de representatlvl-
dade popular, apresenta-se co-
mo a única alternativa oposl-
clonlsta viável no Rio Grande
do Sul.

Reforçando o comprometi-
mento, há a proposta nacional
— traçada desde o retorno ao
pais do Sr Luis Carlos Prestes
e endossada até pelos atuais
membros do Comitê Central —
de investir no PMDB; Como
vem repetindo em sucessivas
entrevistas, o Sr Luis Carlos
Prestes considera o PMDB "a
única oposição conseqüente e
com respaldo de massas".

Bastante receosos sobre as
verdadeiras Intenções do Go-
verno em relação à restaura-
ção do plurípartldarísmo, os
dissidentes do Comitê Central
do PC dizem que só confiarão
na abertura quando forem de-
sativados os resquícios do au-
toritarismo do regime militar,
hoje preservados na Lei de Se-
gurança Nacional. .

Mais confiantes, porém, os
representantes gaúchos do Co-
mltê Central acreditam nas
boas Intenções do Presidente
João Figueiredo, embora duvl-
dem de suas condições para
enfrentar os setores mais radl-
cais das Forças Armadas, su-
postamente relutantes quanto
à realização do processo de
redemocratlzaçào nacional.

SIMPATIAS

Aparentemente, os comunis-
tas históricos gaúchos ainda
nâo tém um programa de atua-
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Mineiros ainda buscam estratégia
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Pedro Simon

çâo no plano eleitoral parao'
Legislativo. Em princípio, ne-
nhum dos deputados federais"
ou estaduais gaúchos em exer-" •
cício do mandato merecerá o1:
apoio do PC para a reeleição...
Nem mesmo o Deputado fede-.'
ral Eloar Guazzelli (PMDB),
eleito em 1978 apesar de sua
relutância em aceitar a candl-
datura imposta pelo Comitê
Central, terá indicação para--
novo mandato na Câmara Fe-
deral.

Uma exceção, ainda, no ter-...
reno de hipóteses, talvez vê-*"
nha a sero apoio à reeleição do-
Deputado estadual José A1--
berto Fogaça, o mais votado-
nas últimas eleições estaduais "
de 1978, com 60 mil 59 votos; -'
embora o PC não o Uvesse-
favorecido com seus votos*.-
Mesmo sem confirmação das,,
duas partes, sabe-se que, de§-_
de o fim do ano passado, estão
acontecendo tímidas tentati-
vas de aproximação.

A simpatia dos comunistas
pelo Sr José Alberto Fogaça e
justificada por suas sempre
combativas intervenções na.,
tribuna da Assembléia e pelo"
resultado do trabalho de orga- ¦
nização popular em tomo de- ¦
associações de bairros, que de-
senvolve nas áreas periféricas,
da Capital gaúcha. Também e
levado em conta ainda a sua. |
imagem carismática junto a>.
clientela dos cursinhos pr£-u
vesUbulares e universitários,
dos quais ê piofessor.

Depois dos frustrantes ln-~
vestimentas feitos em 1978 pe-
Io PC, nas candidaturas, todos
pelo então MDB. do sociólogo--
André Foster, Fernando do ,
Canto e José Mário Sartori.-.
que não atingiram os 20 mil,,
votos necessários para a elei-
çâo (ficaram entre 17 e 18 mil),
possivelmente em 1982 os co-...
munistas não arriscarão vm '
candidatos sem viabilidade
eleitoral, preferindo alguém^
com potencial de votos garan"'
tido. «i,W• nu*
OUTRAS TENDÊNCIAS o-<A

Praticamente todas as teO:.
dènclas marxistas existentes
estão distribuídas nos diversos
quadros de Oposição gaúcha.
Por exemplo, enquanto as
duas tendências do PC (os mo-
derados do Comitê central eos^
prestistas, mais radicais) 'se"
congregam no PMDB, Junta-
mente com os remanescentes
dos grupos MR-8 e Var-
Palmares, o PDT conta com a
presença de ex-militantes da
VPR. Aliás, somente os trqtfc..,
kistas e os dissidentes do Co;, Hmltè Central do PC não se In-
regraram ao PDT.

Basicamente, o trabalho dos"'
grupos marxistas Integrados..
aos Partidos desenvolve urnn,.
açào de arreglmentaçâo de for-_
ças junto ao movimento estü-~~
dant.il, entidades de classe e sé
empenham na organização
das bases populares.

Já o PT, congrega todas as j
frentes marxistas e, recenter-
mente, aceitou a integração,,,
em seus quadros dos trotsWs,;,,,
tas, até então marginalizado!?
de todos os Partidos de Opósl-
çâo. Agrupados sob a sigla'da*''
Libelu (Liberdade e Luta), ps .
trotsklstas tiveram um longo é
tumultuado "namoro" com o
PT até chegarem à atual con-*"
vivência. Criticados de incon-
seqüentes e demasiadamente
radicais, tentaram intervir,
sem êxito, Inúmeras vezes, em
comícios, mobilizações de
massas e greves articuladas
pelo núcleo do PT, sendo sem-''
pre rechaçados. Entretanto,
venceram as reservas ideológi-
cas com a persistência e, hoje,
convivem dentro do PT. ;.

Estes grupos, no entantov
basicamente apoiarão candl-
daturas à reeleição de deputa- '
dos aos quais já estão ligados -
por vínculos de assessoria es-
pontânea ou profissional. Po-
rém, além de uma aplicacTá"
atuação física e um desempe-"
nho lnfatigável nas tarefas,,,
eleitorais, pouco têm a ofere-'"
cer, ao contrário dos comunis-
tas históricos, que acenam dis-
cretamente com polpudos re-
cursos sempre benvindos nas
custosas campanhas eleito»"
rais. i

Freire e Arraes têm
apoio de pernambucanos
Recife — O PCB per-

nambucano defende a can-
didatura do Senador Mar-
cos Freire para o Governo
do Estado, em 1982, en-
quanto o PC do B prefere o
Sr Miguel Arraes. Na con-
vençáo regional do PMDB,
Partido onde os comunis-
tas estáo mais agrupados,
os militantes do PC do B
foram acusados de tumul-
tuar a sessão ao abrirem
uma faixa a conclamaçáo:"Arraes, Oposição Popular
em 82".

Em Pernambuco os co-
munistas estão no PMDB
e PT, divididos da seguinte
forma: o PCB — tanto a
dissidência prestista com
os partidários do atual se-
cretário do Comitê Central
— e o PC do B estáo no
PMDB; o Partido Comu-
nista Revolucionário
(PCR) e o PCBR no PT.
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Belo Horizonte — Dispersos em pequenos
grupos e sem uma liderança regional, os co-
munistas mineiros ainda não tèm uma estra-
tégia definida para as eleições de 1982, asse-
gura o militante Evaristo Garcia, de 64 anos,
preso 25 vezes e atualmente assessorando um
deputado estadual.

Em Minas, os comunistas afirmam que
conseguem eleger pelo menos dois deputados
estaduais e um federal. Sua estratégia, no
entanto, às vezes fracassa, porque eles costu-

mam, a cada eleição, deslocar apoio para um
novo candidato, tentando aumentar sua re-
presentatividade. Por isso, acabam elegendo
menos candidatos do que esperam.

O único grupo em atuação no Estado,
ligado ap PCB, é o MR-8, "que não passa de 20
elementos", segundo um dirigente do Parti-
do. e recebe apoio do jornal Hora do Povo. Os
jovens simpatizantes da luta armada infiltra-
dos no PMDB são, em sua maioria, estudan-
tes universitários.

JPSg
t JmP

Marcos Freire

Mesmo minoritários, estão
à frente de diversos setores,,
do PMDBi cujo presidente,.-.
Sr Jarbas Vasconcelos,"
sempre adverte: "Quando.•
procuram o PMDB, eu dei* *
xo claro que o Partido não-»
tem dono e cada um repre-
senta a força que tem">-

Os comunistas têm uma-.
força eleitoral em Pernam—
buco estimada em 7 a 10%"

Em 1978, conseguiram1
eleger o Deputado federal1;
Roberto Freire e o estar-'-'
dual Hugo Martins. Ao;
contrário dos demais gní"
pos que atuam tanto ncT
PMDB como no PT, os In-"
tegrantes do PCB alegam
que fazem sua própria poli-
tica, com vistas a legaliza-'
çâo de seu Partido. Gararf-~
tem que sua capacidadede^
mobilização interessa aòs*'
Partidos oposicionistas]"
mesmo os chamados "con-"
fiáveis" pelo Governo.

O Deputado Thales Ra-.
malho, líder do PP na Gá—
mara, acha que o maior;
casuísmo eleitoral do Gõ-".
verno seria legalizar- a.
PCB, pois dividiria ainda-
mais a Oposição pernam-
bucana, unida em torno.d».
PMDB. Os comunistas,- r»-
sua estratégia naclonaV
procuram ocupar todos -ov
espaços disponíveis, se
possível lançando candi-
datos para a Câmara Fede.
ral e Assembléias. >Jsss
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PDS gaúcho pede a Sarney
ajuda, maior a ruralistas

Porto Alegre — O PDS gaúcho, que
tem na divisão das oposições a sua
maior — e aparentemente única — pos-
slfoilidade de vitória nas eleições majori-
tárias de 1982, sofrerá uma derrota aln-
da mais dura do que a da Arena em
1978, se o Governo federal náo adotar
uma política mais flexível em relação à
atividade agropastoril, setor que tradi-
clonalmente tem dado seus votos ao
Governo, mas que vem manifestando
crescentes insatisfações.

"Além deste alerta, o presidente na-
clonal do PDS, Senador José Sarney,
que chega hoje ao Estado, prosseguindo
sua missão de levantar a situação do
Partido em todo o pais, receberá dos
pedessistas gaúchos o apoio para pro-
por mudanças na legislação eleitoral.
Do Governador Amaral de Souza aos
vereadores, não há, em principio, resis-
tência à introdução de expedientes, co-
mo o da extensão da sublegenda e o da
vinculação do voto em todos os níveis.

Situação difícil
O presidente regional do PDS, Depu-

tado Victor Faccioni, classifica como
paradoxal a situação do Partido no Rio
Grande do Sul. Ele é, individualmente,
intuito maior que qualquer outro Parti-
do da Oposição. Tem 1 mil 170 vereado-
res contra 592 do PMDB, 412 do PDT, 61
do PP, oito do PT e apenas um do PTB.
Reúne 117 prefeitos eleitos pelo voto
direto, enquanto o PMDB tem 61 e o
PDT 24. A sua bancada na Assembléia
Legislativa também é a maior (25 depu-
tados contra 18 do PMDB e 13 do PDT)
e, na Câmara dos Deputados, ocupa 14
cadeiras, enquanto o PMDB tem 12 e o
PDT, seis.

No entanto, como ressalta o próprio
Deputado Victor Faccioni, é consenso
dos pedessistas gaúchos que, salvo uma
mudança substancial na situação eco-
nômlca nacional, o Partido govemista
sofrerá em 1982 um revés maior que o da
Arena em 1978, quando o MDB conquis-
tou, nas eleições majoritárias, a maior
diferença percentual de votos da nisto-
ria do Estado: quase 60%.

Vários deputados pedessistas que
têm percorrido suas bases neste recesso
parlamentar mostram-se alarmados: o

vice-líder na Assembléia, Guido
Moesch, por exemplo, destacou que,
além de estar-se acentuando a tendên-
cia oposicionista do eleitorado urbano,
o Partido govemista esto vendo se de-
sintegrarem suas tradicionais bases ru-
rais.

Com efeito, desde o ano passado,
têm-se sucedido manifestações de repú-
dio à política econômica governamen-
tal, como os movimentos dos sojiculto-
res (que fizeram passeatas com máqui-
nas agrícolas, protestando contra o que
classificavam como "confisco" de parte
da produção), dos suinocultores, dos
pequenos proprietários contra a sindi-
calização rural em sindicatos de gran-
des proprietários rurais e, mais recente-
mente, dos viticultores e dos pecua-
ristas.

O presidente regional do PDS afirma
que a situação é especialmente grave,
pois cerca de 70% das cúpulas dos movi-
mentos reivindicatórios rurais são inte-
grantes do PDS, inclusive vereadores,
presidentes de diretórios municipais e
candidatos a prefeitos. Ao Senador José
Sarney, os pedessistas gaúchos alerta-
ráo para a necessidade de participação
urgente dos políticos nas decisões eco-
nõmicas. Ressaltarão que esta partici-
paçâo é especialmente vital ao Rio
Grande do Sul, de vez que o Estado
produz mais de 30% dos grãos consumi-
dos pelo país, o que faz com que cada
decisão na área econômica adquira, as-
sim, larga repercussão social.

Candidatos cautelosos
Com diretórios eleitos em todos os

232 municípios gaúchos, o PDS tem três
opções já fixadas ao Governo do Esta-
do: o Ministro da Previdência e Assis-
tência Social, Jair Soares; o líder do
Governo na Câmara, Deputado Nelson
Marchezan; e o Vice-Governador Octá-
vio Germano.

A posição dos três candidatos é de
expectativa. Além de não quererem ini-
ciar uma disputa aberta, dada a possibi-
lidade da sublegenda, que permitiria
aos três concorrerem juntos, eles ava-
liam, ainda, a conveniência de disputar
uma eleição que se afigura, no momen-
to, de grande risco.

Candidatos iniciam campanha
A 48 horas da comunicação formal do

presidente estadual do PDS, Deputado Victor
Faccioni, ao presidente nacional do Partido,
Senador José Sarney, dos nomes dos cândida-
tos pedessistas ao Governo gaúcho em 1982,
os três candidatos — Deputados Nelson Mar-
chezan, Ministro Jair Soares e Vice-
Governador Octávlo Germano — promove-ram ontem, em concentração partidária no
Balneário de Tramada!, perante a cúpula
regional pedesslsta e bases municipais, um
proselitismo cordial de suas candidaturas.

Sem evitarem, em tom de brincadeira, nos
Intervalos dos seus pronunciamentos, referi-
rem-se às candidaturas, os três políticos apro-
veitaram, como desejava o presidente reglo-
nal do PDS, promotor da concentração, a
oportunidade mais significativa, até agora, de
promoverem suas campanhas. Vários deputa-
dos, entusiasmados, ressaltaram que, se ha-
via relutância dos três candidatos em aceitar
o lançamento de seus nomes, ela terminou
ontem.

\ Exaltação
A concentração do PDS, na Câmara muni-

clpal do mais movimentado balneário gaú-

cho, reuniu 300 pessoas, entre membros do
diretório regional, vereadores, diretores de
órgãos públicos, além do Governador Amaral
de Souza e do ex-Senador Daniel Krieger.
Apesar de procurarem manter uma certa cau-
tela, em entrevistas antes de seus pronuncia-
mentos, dizendo nada haver de definitivo
quanto a suas candidaturas, os Srs Marche-
zan, Soares e Germano admitiram que não
hesitarão em concorrer ã sucessão gaúcha,caso sejam indicados pelo Partido.

Em seus pronunciamentos, a disposição
de concorrer ficou evidenciada. Sempre preo-cupando-se, ostensivamente, em exaltar os
nomes dos outros dois candidatos, os três
procuraram manifestar a certeza de que o
PDS vencerá as eleições governamentais de
1982. O Vice-Governador Octãvio Germano
disse estar preparado para continuar ouvindo
criticas das oposições, que reputa como fal-
sas: "Antes eles queriam o fim do bipartida-
rismo. Quando o Governo fez a reforma parti-daria, passaram a nos acusar de querer dlvi-
dir a Oposição. Agora concentram criticas na
situação econômica, não levando em conta
que a crise é mundial, e que apesar dela o Rio
Grande do Sul cresceu mais de 10% em 1980 e
o Brasil cerca de 80%.

Figueiredo recebe Tamoyo hoje
O ex-Prefeito do Rio, Marcos Tamoyo,

considerado uma das boas reservas eleitorais
da antiga Arena carioca, poderá acertar hoje
o seu Ingresso no PDS: vai ser recebido em
audiência especial pelo Presidente João Pi-
guelredo, às 15h45m, no Palãclo do Planalto.

A audiência do Presidente da República
ao, ex-Prefeito do Rio vinha sendo trabalhada
desde dezembro pelo Deputado federal Leo
Simões, que será o único ouvinte da conversa
que o General Figueiredo e o Sr Marcos
Tamoyo vão manter.

Definição
"8abe-se que o ex-Prefeito do Rio tentará

arrancar do Presidente da República uma
definição sobre o que ele espera do PDS no
Estado do Rio. O quadro do Partido é confuso
e o presidente do Diretório Regional, Senador
Amaral Peixoto, queixa-se de "interferência
indébita" no seu trabalho, referindo-se ao
comando paralelo que o médico Guilherme
Romano, amigo do Ministro Golbery do Cou-
to e Silva, exerce no Estado.' Ò Sr Marcos Tamoyo — único líder de
maior expressão eleitoral que sobrou para os
esquemas do Governo Federal na política do
Rio, depois que a Sra Sandra Cavalcanti,
desprezando apelos do próprio Presidente
Figueiredo, preferiu criar o PDC — chegou a
participar, na fase de transição do bipartida-
rismo para o pluripartldarismo, dos trabalhos
iniciais de organização do PDS.

Num trabalho combinado com deputados
federais e estaduais, o Sr Marcos Tamoyo
chegou a emprestar assistência técnica aos
prefeitos da antiga Arena, ensinando-lhes,
por exemplo, como requerer, com possibilida-
des de êxito, dotações orçamentarias da
União a fundo perdido. Como conseqüência
de seu trabalho, que se estendeu de dezembro
de 1979 a maio de 1980, muitos prefeitosconseguiram auxílios expressivos do Mlnisté-
rio do Planejamento para seus programas de
investimentos públicos.

O Senador Amaral Peixoto, encarregado
por Brasília de organizar o PDS no Estado e
designado presidente de sua Comissão Regio-
nal Provisória, chegou a convidar o ex-
Prefeito carioca para integrar o comando do
Partido. Não pode, contudo, sustentar o con-
vitc, porque o nome do Sr Marcos Tamoyo
acabou estranhamente vetado.

Até hoje, o autor efetivo do veto ao ex-
Prefeito do Rio não foi bem definido. Na
última quinta-feira, quando o Senador José
Sarney trouxe ao Rio a sua missão de avalia-
ção, das forcas do PDS no pais, o Senador
Amaral Peixoto responsabilizou o Sr Guilher-
me Romano pela marginalização partidária
dó Sr Tamoyo. O médico, que funciona como
coordenador-geral do Partido — um cargo
oficioso — desmente a autoria do veto e
explica, desde à época em que os fatos acon-
teceram meados de maio de 1980 — que se
limitou, apenas, a transmitir ao Sr Amaral
Peixoto uma ordem de Brasília.

,\ii O encontro
¦ • O Sr Marcos Tamoyo não esconde que tem

pretensões de disputar a sucessão do Gover-

Arquivo — 1980

Marcos Tamoyo

nador Chagas Freitas. E provável, por Isso,
que reivindique, hoje, do Presidente Figuelre-
do, uma margem de segurança para entrar em
campanha. Teme, naturalmente, por episó-
dlos parecidos com o de maio de 1980, quando
pensou que estava realizando uma missão de
fortalecimento do PDS, ainda em embrião,
com a cobertura de Brasília, e acabou desau-
torizado. »

Em seu sitio de Petrópolls, ontem, o Depu-
tado Léo Simões, que é amigo pessoal do
Presidente Figueiredo e só trocou o PP pelo
PDS em nome dessa amizade, não escondeu
que vai aproveitar a audiência de hoje com o
Chefe do Gjoverc.n ,>flra lhe relatar a verdadei-
ra situação do sucessor da Arena no Estado
do Rio.

O parlamentar, eleito Io vice-presidente do
PDS, em outubro do ano passado, deu a
entender que vai Indagar do Presidente da
República quem é, de direito, o comandante
do Partido no Estado: o Senador Amaral
Peixoto ou o médico Guilherme Romano.
Disse a amigos que tem um bom relaciona-
mento com os lideres das duas correntes em
que se divide o Partido, mas acha que do jeito
como vão as coisas, o sucessor da Arena
implodirá antes das eleições gerais de 1982.

Dependendo da definição que conseguir
arrancar do Presidente da República, o Sr
Leo Simões revelou que continuará ou não o
seu trabalho de fortalecimento do Partido.
Quanto a comandos, ele afirmou que se ajus-
tara ao que mais interessar a Brasília. Mas
não escondeu que não pretende mais tolerar"é a situação atual, onde fica difícil perceber
quem fala pelo Planalto, a nível de Partido,
no Estado do Rio".

Brasília
fica sem
eleições

Brasília — Não será ainda
desta vez que os habitantes
de Brasília vão eleger seus
deputados federais e sena-
dores. As duas propostas de
emendas à Constituição que
propõem o direito de voto
para o Distrito Fededral se-
ráo rejeitadas no início de
março pelo PDS, porque, em
resumo, o Governo acha que
ainda não é a hora de a capl-
tal ter seus representantes
no Congresso Nacional.

A Mesa do Congresso mar-
cará para os primeiros dias
de março as sessões em que
as duas emendas —- uma do
Senador Itamar Franco
(PMDB-MG) e a outra do
Deputado Epitácio Cafetei-
ra (PMDB-MA) — serão dis-
cutidas e votadas. Na verda-
de, não serão votadas, por-
que o PDS náo dará quo-
rum: Assim, serão arqui-
vadas.

LUTA

As oposições, apoiadas por
entidades de classes, tanto
de trabalhadores como de
empresários, onde se desta-
ca a Associação Comercial
de Brasília, estão lutando
pelo direito de a capital ter
sua representação política.
Basicamente, o direito de
eleger, como ocorria quando
a capital era nq Rio de Ja-
neiro, representantes ao
Congresso Nacional. E, aln-
da, contar com uma Assem-
bléla Legislativa.

Mas apesar de estarem re-
lativamente bem organiza-
dos, Com grande apoio nas
áreas sindicais de trabalha-
dores e de empregadores, as
oposições serão derrotadas.
O parecer do relator das
emendas, Senador Bemardl-
no Viana (PDS-PI) é claro:"Manifestamo-nos pela rejei-
ção das propostas de emen-
da á Constituição".

Assim, o PDS, mais uma
vez, terá de suportar no pie-
nário os protestos de algu-
mas centenas de brasillen-
ses que estarão nas galerias
da Câmara, onde o Congres-
so realiza suas sessões. Os
primeiros ensaios deste pro-
testo Já ocorreram em no-
vembro último, nas reuniões
da Comissão Mista que se
encarregou de analisar as
propostas de emendas e vo-
tar o parecer do relator.

A maior parte dos parla-
mentares do PDS, majoritá-
rio nas Comissões, preferiu
não entrar na polêmica, ne-
gando, inclusive, quorum
para o parecer ser lido, deba-
tido e votado. Dessa manei-
ra, como manda a praxe par-
lamentar, o parecer do Sr
Bernardino Viana será lido
na primeira sessão do Con-
gresso, no inicio de março,
em que as emendas serão
discutidas.

As oposições, apoiadas
por representantes de traba-
lhadores e de empresários,
organizaram-se para pres-
sionar os parlamentares do
PDS. Um dos. membros da
Comissão, o Deputado Mau-
rício Fruet (PMDB-PR),
apresentou um voto contra-
rio ao parecer do Senador
Bernardino Viana. Este vo-
to, como o parecer, será lido
e debatido no plenário do
Congresso, pois, também,
acabou não sendo apreciado
na Comissão Mista.

AS RAZOES

Embora razoável numero
de pedessistas seja favorável
ao voto em Brasília, a orien-
taçáo do Planalto nâo será
desobedecida."O assunto é complexo.
Merece estudo profundo, on-
de certamente despontarão
as seguintes indagações: se-
rá mesmo conveniente ao
Distrito Federal ter a sua
representação política. Ser
dotado de Poder Leglslatl-
vo? Seria social e economl-
camente proveitoso para
sua neutralidade de Capital
federal? Não seria oportuno
limitar o seu crescimento fi-
sico e populacional, para
resguardar a idéia origi-
nal?", diz o parecer do re-
lator."A continuar este cresci-
mento, nâo duvidamos que
se venha a pensar em proje-
to que resguarde a idéia orí-
ginal que vem da Constitui-
ção do Império, da Capital
da República ser realmente
uma cidade tipicamente ad-
minlstrativa, proporciona-
dora do trabalho normal e
construtivo," observou o Se-
nador Bernardino Viana.

Já o voto do Sr Maurício
Fruet, refletindo os pontos-
de-vista dos que lutam pela
representação política, con-
te.sta a argumentação do re-
lator. Cita exemplo de Capi-
tais de outros países que
têm representação política,
a declaração dos Direitos do
Homem e outros tipo de ar-
gumentaçáo, flxando-se no
Rio de Janeiro, quando era
Distrito Federal.

Assim, acentua que "o
Distrito Federal sempre teve
Poder Legislativo próprio e
representação política na
Câmara dos Deputados e no
Senado. Sua Câmara de Ve-
readores foi, provavelmente,
a maior escola de política
que o Brasil já teve". E re-
corda, também, que o ex-
Presidente Juscelino Ku-
bitschek, em mensagem en-
viada ao Congresso, em
1960, atribula-lhe competèn-
cia para fixar a data das
primeiras eleições em Brasi-
lia. "Mas em 10 de dezembro
de 1964, o Governo Castello
Branco deu início à obra ne-
fasta de acabar com o direito
de Brasília contar com re-
presentação política."

José Carlos Bratil
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Ulysses voltou a pedir anistia para o Congresso Nacional

Ulysses defende Lula em
comício de trabalhadores

São Paulo — O presidente nacional do
PMDB, Ulysses Guimarães, participou, on-
tem, na praça da Prefeitura, em São Bernardo
do Campo, de uma concentração que reuniu
cerca de três mil pessoas, de solidariedade
aos lideres metalúrgicos que estão sendo pro-cessados na Lei de Segurança Nacional. Em
defesa de Luis Inácio da Silva, o Lula, disse
que ele foi enquadrado na LSN "porque não é
apenas um líder nacional, mas interna-
clonal".

Lula, o principal orador, começou seu dls-
curso falando sobre a sua recente viagem à
Europa e Estados Unidos, "onde fui buscar e
consegui a solidariedade". Acrescentou que"o nosso problema não é só nacional, mas
Internacional, porque as multinacionais chu-
pam o sangue das classes trabalhadoras."

O apoio
O Sr Luís Inácio da Silva garantiu a pre-sença de lideres sindicais do exterior no Bra-

sil, no dia do seu julgamento, e num ato
nacional de protesto contra a Lei de Seguran-
ça Nacional, que pretende promover.

Lula afirmou que os metalúrgicos queremfazer acordo com o Governo: "eu sou favorá-
vel a esse acordo. Só recorreremos à greve se o
Governo e os patrões voltarem a nos menos-
prezar".

Disse também que 1981 "será um ano de
demonstração clara de que não estamos sozl-
nhos. Somos 50 ou 60 processados e alguns Já
condenados pela Lei de Segurança. Por Isso
quero falar a vocês de uma outra Lei, a lei da
fome, Imposta a toda a classe operária. Temos
milhões de brasileiros que neste momento
não têm o que comer."

— Vão dizer que o Lula é radical. Mas
estamos cansados de sofrer, de promessas, de
morar nas favelas. O Governo diz que quer o
diálogo, mas tacha o Deputado Ulysses Gul-
marões de o maior radical do pais. Radical é o
Ministro Delfim Netto que levou a inflação amais de 100%. Nós queremos sentar numa
mesa. Nôo Importa se com o Governo ou com
os militares. Mas queremos sentar para dialo-
gar e não para ouvirmos monólogo — prosse-
gulu.

Sobre o processo, Lula afirmou: "Estou
tranqüilo. Vou ser Julgado em breve na Audi-
torta Militar. Se for absolvido, o regime náo
fará mais do que sua obrigação. Mas se for
condenado o mundo saberá como foi o julga-
mento. Se prenderem a nós que estamos
respondendo a um processo, a classe traba-
lhadora não vai parar, porque somos 140 mil
aqui em São Bernardo. E vamos para o pau".

O público vaiou quando Lula falou no
nome do Ministro Murilo Macedo:

"Nos dêem um bom acordo que não farc-
mos greve".

Como na véspera, o presidente da FIESP,
Luis Eulállo Vldlgal Filho, declarou que não
discutia com as máquinas paradas, Lula res-
pondeu:

"O Luís Eulállo deve medir suas palavras,
porque os nossos companheiros que traba-
lham na Cobrasma ganharam 15% de aumen-
to quando entraram em greve".

Luís Inácio da Silva pediu que no encerra-
mento do ato, todos saíssem calmamente da
praça e fossem para casa, "sem aceitar insul-
tos ou provocações de pessoas infiltradas". E
concluiu citando tuna frase de Charles Cha-
plln: "Enquanto não houver liberdade haverá
alguém morrendo para conquistar esta llber-
dade". >

Incidentes
O Senador Teotônlo Vilela (PMDB-AL)

também participou da manifestação. Subiu
ao palanque quando começou o desfile de
oradores. Antes, o apresentador colocou a Lei
de Segurança Nacional em votação, pedindo
que os que fossem a favor de sua revogação
levantassem a mão. O líder pemedebista,
Freitas Nobre, foi outro dos oradores.

Desde as 9h, a Praça da Prefeitura come-
çou a receber trabalhadores. Houve um prln-ciplo de tumulto, porque alguns representan-
tes do grupo que edita o Jornal Hora do Povo
também ocupavam espaços na praça. Alguns
trabalhadores protestaram e Lula subiu ao
palanque para pedir calma: "Não bademem",
gritou.

Ex-Deputado será julgado hoje
Recife — O Conselho Permanente de Jus-

tlça da Aeronáutica—Auditoria da 7a CFM—
julga hoje, a partir das 8 horas, o ex-Deputado
emedeblsta Ruy Gouveia, Incurso no Artigo
33 da Lei de Segurança Nacional, sob a acusa-
ção de ter ofendido a honra e a dignidade do
Presidente Figueiredo. Se for condenado, esto
sujeito a pena que varia de 2 a 5 anos, de
reclusão.

Este serô o primeiro caso de Lei de Segu-
rança Nacional, na Auditoria da 7» CJM,
depois da anistia do Governo. É também o
primeiro processo da Juíza-Auditora Iara Da-
ni que assumiu a Auditoria em março de 1980.

Acusação
De acordo com a denúncia, as ofensas ao

Presidente da República teriam sido feitas
em João Pessoa, na Paraíba, quando o ex-
Deputado fez um discurso de solidariedade
aos camponeses da região de Alagamar, que
se encontravam em litígio com proprietários
de terra.

O Procurador Multar José Nunes Costa
acusa o ex-Deputado, baseado em Inquérito

«policial aberto pela Policia Federal, de ter
tachado o Presidente de "trapaceador" e "ta-
peador", comparando-o ao comediante "Chi-
co Anísio e ao boxeador Classlus Clay, porque
vai para o melo da rua beijar crianças e dar
socos na cara de estudantes". Ressaltou, aln-
da, que "se o Presidente da República for à

Paraíba vai levar ovo podre na cara, porque ê
Isso que ele merece".

O Sr José Nunes Costa afirma também que
o ex-Deputado Ruy Gouveia "foi contunden-
te nas suas declarações, quando tachou de
ladrões os altos funcionários do Governo".
Nesse discurso—diz o Procurador—o Sr Ruy
Gouveia também acusa o Ministro Delfim
Neto de "ser o provãvel usurpador do ouro
arrecadado em 1964, durante a campanha"ouro para o Brasil", justificando com essas
alegações o fato dele estar incurso no Artigo
33 da LSN.

Defesa
No seu depoimento na Auditoria, o Sr Ruy

Gouveia negou que no seu discurso tivesse
tido a intenção de ofender a pessoa do Presl-
dente da República, explicando que tudo o
que* disse era dirigido ao Governo que não
tomava uma decisão sobre os problemas de
Alagamar.

Apesar de admitir que se excedeu um
pouco no discurso, ele disse que estava sendo"uma espécie de bode expiatório, vitima do
sistema político da Paraíba". Salientou que o
Secretario de Segurança da Paraíba no dia do
ato público, do qual participou, anunciou que
puniria todos os que participaram da mani-
festação, "mas somente eu estou sendo pro-cessado. E isso porque sou um político ex-
pressivo, que não tenho ninguém na família
trabalhando no serviço público".

PDT de Brizola salva
Maciel na Assembléia

Recife—Uma aliança da bancada do PDT
com parte da bancada do PDS na Assembléia
Legislativa do Estado evitou, ontem â tarde,
que o Governador Marco Maciel sofresse a
primeira derrota política naquela Casa. O
Deputado José Ramos, ex-líder da Maioria,
foi eleito para a Presidência da Casa com
apenas cinco votos de diferença do candidato
dissidente Almeida Filho, também do PDS.

Depois da formação de uma chapa única,
com representação de todos os Partidos —
PDS, PMDB e PDT — o Governador Marco
Maciel conversou isoladamente, na manhã de
sábado, com cada parlamentar, para evitar
surpresas. Mesmo assim, inconformados com
a condução do processo, alguns deputados
pedessistas que não apoiavam o nome do Sr
.José Ramos, homem de confiança do Gover-

nador, se uniram ao PMDB e, na madrugada
de ontem, formaram uma chapa dissidente.

Surpresa
O anúncio da chapa dissidente pegou de

surpresa o esquema oficial, o que dificultou o
trabalho dos deputados fiéis ao Governador
Marco Maciel para conter a dissidência To-
dos eles tinham participado do encontro de
sábado e, até mesmo o Deputado Almeida
Filho, não se mostrou interessado em conti-
nuar pleiteando o cargo.

A solução do PDS foi a de romper o acordo
de proporcionalidade na composição da cha-
pa e retirar o candidato do PMDB, Deputado
Harlan Gadelha, da 2a vice-presidência, allan-
dose ao PDT.

ESBEANÚNOO
• 3 13' A SUA EMPRESA.

Estamos acendendo uma luz nos
seus problemas de iluminação.

Luminárias Kei tem a mais
completa linha de luminá-

rias, reatores e lâmpadas
fluorescentes, HO e cátodo

frio, para pronta-entrega
R. Pedro Américo,314.Tel.: 220-7266

Para grandes empresas, super-
mercados, magazines, escritórios,

indústrias, Kei é a idéia mais
luminosa.

A Kei ainda oferece projetos
de iluminação completos.
E acende sua empresa.

Pemedebista
apoia tese
de Arinos

' Brasília — Logo depois do •
dia 25, quando a bancada do '.
PMDB escolherá, em votação, •
seu novo. líder, em substitui-'.
çâo ao Sr Freitas Nobre que •
postula a 2a vice-presidência |
da casa, o Deputado Marcon-;
des Gadelha pretende viajar'-.
ao Rio de Janeiro a fim de;
obter com o professor Afonso •
Arinos um parecer escrito so- [bre sua fórmula de convocação •
de uma Assembléia Nacional jConstituinte.

O Sr Marcondes Gadelha — !
que disputa a liderança do ;PMDB na Câmara com o gaú- .
cho Odaclr Klein — concorda :
com a fórmula do Professor jArinos, de que o atual Con- |
gresso baixaria uma resolução jtransformando o próximo em !
Constituinte, desde que, na-;
quele mesmo ato, fossem ex-'.
tintas as leis de exceção rema- -
nescentes e eliminada, de ime-'.
diato, a figura do Senador indi- jreto.

Entende o parlamentar pa- j
ralbano que uma Constituinte jseria conspurcada pela presen- 

'
ça do Senador biônico, cuja
instituição, através do psccte ;
de abril de 1977—editado pelo
ex-Presldente Gelsel depois da ;
decretação do recesso do Con- i
gresso —, "representa uma In- jtervenção do Poder Executivo i
no Legislativo.

— A presença dos biônicos •
no Congresso constitui a'.
maior prova de intervenção do -
Poder Executivo no Poder Le- !
glslativo e representa uma di-
mlnulção da Instituição queIntegramos.
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Controle de
chuva custa

%300 milhões
*>. • São Paulo — Trezentos mi-

lhões de cruzeiros são os recur-
sos necessários para a implan-
tação, pelo Instituto de Átivi-
dades Espaciais, de um pro-

i grama de redução das chuvas•J de verão sobre a Capital pau-
lista e eliminar o problema das

l constantes enchentes queocorrem em vários pontos da¦; Grande São Paulo.
?" O diretor da IAE, Brigadeiro

Hugo de Oliveira Plva, Eará no
próximo dia 24 uma exposição
do plano na Prefeitura de São
Paulo, quando Irá informar
que, se os recursos financeiros

. forem colocados à disposição
£ jk» órgão ate julho deste ano,os trabalhos operacionais co-Ineçarão em dezembro de 82 e' estarão concluídos em março*8e 1983.

| PESQUISAS
*s: O IAE, ligado ao Centro Téc-
t nlco Aeroespacial, sediado em
l São José dos Campos, Já vem
i tratando do problema de chu-
| vas artificiais há vários anos e
«.tem em andamento um proje-

: to em Petrolina, Pernambuco,
; onde desenvolve pesquisas so-

bre as técnicas de nucleação
: artificial de nuvens. É este pro-
.cesso que será utilizado em' São Paulo, embora com finali-

dades opostas: enquanto no
C Nordeste o IAE faz a nuclea-
. ção das nuvens para chover
; em áreas que precisam de chu-vas, em São Paulo, o IAE quer
; fazer chover antes, em áreasonde as chuvas não causem
; Inundações.

O Brigadeiro Hugo de Oli-
: veira Plva acentua também
í que o método a ser empregado
: no programa de modificação
;. artificial dessa situação seria a
.< de nuclear, durante o dia, por' avião, todos os cúmulus em
j formação com uma solução de' cloreto de sódio com a finali-> dade de provocar a precipita-
; ção nessas nuvens, antes de
;' atingirem a fase madura.' "Com isso", esclarece ele," as
; nuvens precipitariam antes de
' alcançarem o Centro e o Sul da
j cidade e a quantidade de água

precipitada seria menor doque a que cairia natural-
•; mente."
; Desde 1969 o Instituto de
I Atividades Espaciais esta rea-
j lizando pesquisas e experi-mentos práticos com dois pro-'. 

Jetos — o Modart e o Moclima
; — que visam modificar artifi-
.' cialmente o clima na região
; semi-árida do Nordeste, objetl-

vando aumentar ou melhor
; distribuir a pluviosldade na
. área.
\ "Todo o esforço para solu-
; cionar o problema das secas
1 no Nordeste brasileiro deve ter
j feito, especialmente pelo3 ór-
: gôos de pesquisa, cuja contri-
j buição poderá beneficiar uma
i grande e Importante região de', nosso pais" ressalta o diretor¦do IAE, Brigadeiro Hugo de
I Oliveira Plva.
J O Projeto Modart começou
; suas experiências e levanta-
; mentos de campo em 1969,
. mas foi somente em 71 que
; uma aeronave começou a rea-

llzar missões de medidas cli-máticas na região, concluindo
pela viabilidade da nucleação

rartiflciaL Em Janeiro de 1977, o
i projeto iniciou a fase de nu-
| cleaçâo e ate abril do ano pas-sado, durante 815 dias obser-
.' vados, 352 (43%) foram consl-
derados nudeávels, percen-

\ tual considerado pelo IAE co-
;mo elevado. Dos dias nucleà-"•veis foram aproveitados 100
;<28%> e nesses dias foram nu-
cleados 737 cúmulos dos quais670 (91%) observou-se visual-
mente a queda de chuva, 36

;,(5%) cresceram mas não preci-.pitaram e 31 (4%) dissiparam..

Pimentel fecha fábrica
de charutos e desemprega.
mais de 400 funcionárias

Salvador — A fábrica de Charutos Pimentel,
instalada no Município de Muritiba, região fumageira
do recôncavo baiano, a 114 quilômetros de Salvador,
fechou suas portas no dia 5 de fevereiro, desempre-
gando 400 trabalhadoras. A denúncia foi feita nesta
Capital pelo Deputado Francisco Pinto (PMDB-BA),
acrescentando que a falência de empresa não foi
decretada.

Explicou que a direção da Charutos Pimentel
resolveu encerrar as atividades alegando dificuldades
para continuar funcionando. Esta é a quarta fábrica
de charutos da região fumageira da Bahia que encer-
ra suas atividades. A primeira foi a Fábrica Costa
Pena, de Muritiba; depois a Companhia Danneman,
com instalações em Muritiba e Sáo Félix. Em 1976
também fechou a Leite Alves, instalada na cidade
histórica de Cachoeira.

São Paulo — r«mar>ao Pvreira

A CAUSA
Segundo o Deputado Fran-

cisco Pinto e o suplente de
deputado federal José Carlos
Brandão (PMDB), afirma-se
em Muritiba que a causa do
fechamento da Fábrica Pi-
mentel é uma difícil situação
financeira, sendo necessário
Cr$ 10 milhões para sanar o
problema. Informaram ainda
que contatos Jã foram manti-
dos com o Baneb, Desemban-
co e Banco do Brasil, sendo
definida a "inviabilidade de
reabertura", devido aos juros
de 60%.

Contatos foram mantidos
com o delegado Regional do
Trabalho, Ivanüson Trindade,
pelos dirigentes sindicais dos
Trabalhadores na Indústria
Fumageira e esta sendo provi-denclado um encontro com o
Governador Antônio Carlos
Magalhães. Os trabalhadores
estão apreensivos, Já que a In-
dústria fechou sem saldar as
obrigações sociais e pagar sa-
lários.

O Prefeito do Município de

Muritiba, Sr Clementino Fra-
ga, por sua vez, negou que a
fábrica tivesse sido fechada
Segundo ele, o que ocorreu foi
a concessão de férias coletivas
às operárias — todas são mu-
lheres — até que a direção da
empresa consiga negociar com
o Banco do Estado, o Desen-
banco e Banco do Brasil, um
empréstimo de CrS 20 milhões
para quitar débitos fiscais or-
çados em CrSs 10 milhões, e
fazer capital de giro com o
restante.

O Sr Clementino Fraga tam-
bém informou que a fábrica é a
única funcionando na cidade
de Muritiba e que foi fundada
há 40 anos. Revelou ainda que,mesmo que a direção da em-
presa nâo negocie os emprésti-
mos bancários, a fábrica não
devera permanecer fechada,
uma vez que, conforme afir-
mou, o Deputado federal Wil-
son Falcão, do PDS baiano, jámanifestou a disposição de ad-
quirir o controle acionário da
Indústria, caso náo se faça os
espréstlmos.

Esquivei visita
metalúrgicos

Sào Paulo — "A luta dos
operários da Polônia e da
América Latina é a mes-
ma", afirmou o Prêmio No-
bel 1980, Adolfo Perez Es-
quivel, no Aeroporto de
Congonhas. Observou que"nem regimes comunistas,
tampouco regimes milita-
res respeitam os direitos
dos trabalhadores". On-
tem, o Sr Esquivei esteve
na região do ABC e em
Osasco.

Em Santo André, parti-
cipou de um encontro com
operários e depois em São
Bernardo, assistiu a uma
missa na igreja da Matriz,
ao lado de lideranças dos
metalúrgicos; à noite; en-
cerrou a Semana dos Direi-
tos Humanos em Osasco.
O Prêmio Nobel 1980 disse
também que a experiência
da América Latina "confir-
ma que a luta armada náo
traz a outra coisa senão-
justificar repressão",
acrescentando que "o ob-
jetivo deve ser cristáo,
através de luta não violen-

ta, em busca de novas ai-
temativas para a dignida-
de da pessoa humana".

LULA

O Prêmio Nobel 1980 de-
fendeu a atuação do líder
sindical Luís Inácio da Sil-
va, a cujo julgamento pre-'
tende comparecer. Ressal-
tou que foi Importante a
viagem do presidente des-
tituido do Sindicato dos
metalúrgicos de São Ber-
nardo à Europa e Estados
Unidos para que as entida-
des sindicais tenham rela-
ções com outras a nível
internacional.

Em suas viagens pelo
Brasil, o Sr Adolfo Perez
Esquivei disse que põe em
prática seu objetivo: "fazer
do povo o destinatário do
prêmio que me concede-
ram". Segundo ele, "Im-
portante é compartilhá-lo
e por Isso procuro estar
sempre com operários,
camponeses e índios". Ho-
je, o Sr Esquivei viaja para
Porto Alegre.

CASA
QUINTA-FEIRA
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\ssgi\sgjrMUNICADO
Por motivo do incêndio ocorrido em seus escritórios,
localizados no Edifício "Grande Avenida",
INDÚSTRIA DE PAPEL LEON FEFFER S/A.
INDUSTRIAS DE PAPEL RIO VERDE S/A.

Comunicam aos seus clientes e amigos, que
estão funcionando nos seguintes locais:

Gerência Comercial — Rua Luiz Coelho, 340 — 9°
andar. Fone: 255-8546. *

Gerência Financeira — Rua Luiz Coelho, 340 — 9°
andar. Fones: 255-8512 — 255-8528 — 255-8519.

Gerência de Suprimentos — Av. Pres. Wilson
4100. Fone: 639161.

COMUNICADO
Por motivo do incêndio ocorrido em seus escritórios
localizados no Edifício "Grande Avenida".
CIA. SUZANO DE PAPEL E CELULOSE
Comunica aos seus clientes e amigos que está
funcionando, nos seguintes locais:

Gerência Comercial — Rua Luiz Coelho, 340 — 9°
.andar. Fones: 255-8546 — 255-8443 — 255-8487 —
i.:255-8460 — 255-8446

Gerência Financeira — Rua Luiz Coelho, 340 — 9°
Jandar. Fones: 255-8512 — 255-8528 — 255-8519

Gerência de Suprimentos — Rua Dr. Prudente de
^Morais, 4 006 — Suzano — Fone: 476-3344.

As buscas foram suspensas às 15h35m, quando bombeiros coloca-
ram na calçada os corpos de três mulheres e dois homens

Incêndio em prédio de São
Paulo causou morte de 17

São Paulo — Dezessete mortos é o
número oficialmente reconhecido pelas
autoridades que dirigiram os trabalhos
de rescaldo no edifício Grande Avenida,
incendiado no sábado. As buscas se
encerraram às 15h35m, depois que os
últimos cinco corpos encontrados —
três mulheres e dois homens — foram
resgatados pelos bombeiros em um ba-
nhelro do quinto andar e enviados ao
necrotério do IML.

Francisco Barbosa, 36 anos, que des-
de ontem procurava sua mulher, Antô-
nia Simão Barbosa, 37 anos, faxineira
do prédio, reconheceu-a na calçada da
Avenida Paulista, onde os cinco corpos
foram depositados para aguardar trans-
porte para o IML. Ele a identificou pelo
relógio de pulso. Familiares de Clôvis de
Oliveira também o identificaram entre
estes corpos.

Amigos de Maria Altina Nepomuce-
no também a reconheceram, mas o IML
preferiu aguardar que seus familiares
cheguem de Minas Gerais para a oficia-
lização da identificação.

As vítimas
No IML foram identificadas, até as

18h40m de ontem, todas as vítimas:
Maria Helena Reschi Fazzl, 27 anos,
casada, estudante de Arquitetura (pe-
ríodo noturno do Mackensie); sua irmã,
Maria do Carmo Reschi, 24 anos, soltei-
ra, desenhista; Regina Célia de Santis,
22 anos, solteira, universitária; Cláudia
Adangela Pestelli, 30 anos, solteira, ar-
qulteta (nasceu na Itália); Walter Erich
Scheire, 40 anos, tecnôlogo, casado;
Joáo Geraldo Lemos, 56 anos, casado,
contador; Mary Cristina Salto, 24 anos,
solteira, secretária; Cornélio José da
Conceição, 36 anos, casado, guarda de
segurança; Luiz Antônio Paoletü, 24
anos, casado, desenhista; Martinho Vi-
torino da Silva, 21 anos; Mário Perin, 29
anos, solteiro, jardlnelro; Antônia Si-
mão Barbosa, casada, 37 anos, faxinei-
ra; Clóvis de Oliveira; Maria Altina Ne-
pomuceno; Manoel Gomes de Oliveira,
20 anos, solteiro, faxineiro; Demerval-
Gomes da Silva e Edite de Jesus.

Os feridos
Às 19h de ontem o Cepol — Centro de

Operações da Polícia Civil — e o QG do
Corpo de Bombeiros informaram que 66
pessoas foram feridas no incêndio.

Entre eles, 10 são elementos da Com-
panhia de Operações Especiais, equipe
treinada para salvamentos no Corpo de
Bombeiros e quatro são bombeiros, dos
quais dois estáo em estado grave. Estão
internados no Hospital da Polícia Mili-
tar. Entre os demais feridos, 29 foram
atendidos no Hospital das Clínicas, 11
no Hospital Matarazzo, oito no Santa
Catarina, três no Municipal e um no PS
Casa Branca. Na maioria dos casos,
sofreram asfixia, queimaduras e lesões
provocadas por estilhaços.

Zelador desaparecido
O zelador do prédio, Manoel Tavares,

ainda náo foi localizado. Há interesse

das autoridades policiais em localizá-lo
porque ele trabalha numa sala no pri-melro subsolo, próximo ao local onde
irrompeu o fogo.

Às 15h35m, o Capitão Lísias Campos
Vieira recebeu o relato final das buscas
feito pelo Tenente Bittencourt. Todos
os andares tinham sido minuciosamen-
te revistados e, assim, podia afirmar qUe
não existiam mais corpos no prédio.
Acrescentou que, com um croquer (vara
com um garicho), foi pesquisado inclusl-
ve um poço de três metros de profundi-
dade.

Dos 17 corpos recolhidos pelo IML,
somente os cinco últimos estavam car-
bonizados. Os demais, segundo os lau-
dos necroscópicos, tinham asfixia pro-
vocada pela fumaça como causa mortis.

Entre os identificados, Martinho Vi-
torino da Silva, 21 anos, que morreu no
PS do Hospital Matarazzo, aguardava a
chegada de parentes procedentes da
Bahia para ser enterrado. O corpo de
Mário Perin, 29 anos.' Jardineiro, foi
transportado para Bento Gonçalves, no
Rio Grande do Sul, os demais identifi-
cados foram sepultados nesta Capital.

Liberação do prédio
O Delegado Geraldo Franco, titular

do 4o Distrito, que preside o inquérito
policial, disse que a peritagem pelos
técnicos do Instituto de Criminalística
deve terminar amanhã e o prédio pode-
rá ser liberado quarta-feira. O trabalho
da peritagem, ontem, procurou princi-
palmente verificar a situação da estru-
tura física do prédio, preocupação au-
mentada com a enorme torre de trans-
missão da TV Record, em seu topo. Os
exames para a apuração das causas do
incêndio prosseguirão hoje de manha e
deverão terminar amanhã à tarde.

O delegado Geraldo Franco, comba-
se no parecer dos peritos, autorizou a
diretoria da TV Record e FM Record a
reiniciar as transmissões. As duas emis-
soras estavam fora do ar desde sábado,
quando começou o fogo.

Como o gerador de 25 KW ficou dani-
ficado por infiltração de água, o canal 7
(São Paulo) e TVS (Rio) passaram a
funcionar apenas com a utilização de
um gerador GE reserva, modelo antigo,
de 7.5 KW.

Foi liberada também a retirada de
máquinas de escrever e documentos,
principalmente cheques em compensa-
çáo da agência do Bradesco, no térreo,
ao lado do Grande Avenida. Somente o
teto da agência bancária, de gesso, ficou
danificado, e seus funcionários reinicia-
ram seus trabalhos em outra agência da
Avenida Paulista.

O delegado Geraldo Branco disse
que mais da metade das salas do prédio
ficaram totalmente destruídas.

Nove dos 20 andares foram mais da-
niflcados na parte da frente. No fundo,
porém, o fogo chegou até ao 19° andar e
poucas salas foram poupadas. A des-
truiçáo nas laterais do prédio também
foi intensa, e-somente três salas náo
foram atingidas totalmente.

Só relógio identifica mulhei
Sào Paulo — A angústia do ascenso-

rista Francisco Hugo Barbosa, 36 anos,
até o reconhecimento de sua mulher
Antônia, entre os cinco últimos corpos
retirados do Grande Avenida durou cer-
ca de 30 horas. Por volta das 9h ele
iniciou a espera em frente ao prédio, na
expectativa de encontrar sua mulher.

A informação de que os bombeiros
haviam encontrado cinco corpos, por
volta das 13h, fez Francisco acreditar
que Antônia estava entre eles. Isso foi
confirmado hora depois, quando ele in-
formou que uma das vítimas carboniza-
das usava um relógio idêntico ao da sua
mulher. A identificação oficiai finalmen-
te foi feita por Francisco, três horas
depois, no IML.

Francisco e Antônia tinham uma fi-
lha de 1 ano de idade. Ele contou que

Antônia trabalhou durante vários anos
no edifício Grande Avenida, mas há
cerca de dois anos pediu demissão,"porque ganhava pouco".. O casal foi
para o Ceará, mas decidiu retomar a
São Paulo no início do ano passado.Antônia foi trabalhar como faxineira no
prédio vizinho ao Grande Avenida, o do
Badesp. No final do ano passado, o
zelador do Grande Avenida. Sr Manoel
Tavares, convidou-a a voltar. "Eu a
aconselhei a aceitar, principalmente
porque ela sempre dizia que apesar de
ganhar menos gostava mais de traba-
lhar no seu primeiro emprego' explicou
Francisco ontem chorando, ele afir-
mou que não tinha ¦ riais -"azão para ficar
em São Pauiu 'Vou vroitar com iiünha
fllhinha para.o Nordeste."

D Avelar não vê chance
de divisões dos bispos na
Assembléia de Itaici

Salvador — Embora alguns prevejam "debates
acesos e dramáticos, o confrontar-se de grupos ideqíp-
gicos irreconciliáveis, uma luta sem quartel entre
progressistas e conservadores", a 19* Assembléia
Geral da CNBB, que começa terça-feira em Itaici, São
Paulo, "decorrerá tranqüila, consciente de sua mis-
são e aberta ao debate franco, democrático, cordial, e
evangélico". Quem assegura é o Cardeal Avelar Bran-
dào Vilela, que viaja hoje à noite para Itaici.

Na sua alocução semanal, o Arcebispo de Salva-
dor disse também existir os "que estáo convencidos
de que absolutamente nada irá mudar", porquea
estrutura de comando, técnica, metodologia e trata-
çào da CNBB irão "prevalecer sobre todas as reações
em contrário". E, ainda, os que pressentem que ^schamados progressistas irão ser esmagados" diante
das recomendações do Papa de "uma linha pastoralde diálogo cristáo dentro da missáo específica 'tia
Igreja".

MEIO SACRIFICADA

Destaca ainda o Arcebispo
Primaz do Brasil na sua ora-
çao que, caso falte um dos
itens de tranqüilidade, cons-
ciência da missão e abertura
ao dialogo, "estaria meio sacri-
ficada a finalidade principal
da Assembléia", cujo tema
central será Vocações, Vida e
Ministério do Presbítero.

— A força que nos vai unir é
o amor de Jesus Cristo. Quem
nos convoca para o encontro é'o Divino Espirito Santo. A nos-
sa identidade primeira é a de
pastores da Igreja Católica e
Apostólica, também conheci-
da com o titulo de romana. O
nosso objetivo não é de ordem
poUtíco-partidâria, nem o nos-
so empenho maior será volta-
do para os assuntos de nature-
za econômica e social. O quenos preocupa fundamental-
mente é o bem espiritual de
nossas comunidades, é o pro-
gresso moral e religioso do po-
vo de Deus, é a difusão dos
preceitos evangélicos, é o crês-
cimento da consciência comu-
rataria de nossas dioceses.

D Avelar lembra também
que outro tema Incluído na

pauta, a catequese. é eminen-
temente religioso: "Este é nos-
so dever primordial: aprofun-
dar e aprimorar o senUdo da
formação cristã do povo brasi-
leiro, ameaçado pela increriuü-
dade e sobretudo pela supers-
tlção. O Brasil, e falo pela ex-
pertencia de Salvador, esla.se
tornando o paraíso dos charla-
tães religiosos. Não me refiro é
claro, àqueles que, mesmo náo
sendo católicos, agem com
dignidade, honesUdade e ver-
dadeiro espirito ecumênico",
frisa o Cardeal.

D Avelar recorda ainda quehã outros assuntos de interes-
se geral, "como por exemplo
propriedade e uso do solo ur-
bano. a lei dos estrangeiros,
que serão examinados critério-
samente pela Assembléia".
Além de "uma reflexão sobre a
palavra do Santo Padre dirigi-
da a Igreja no Brasil", e, depois
de afirmar que "o pais Inteiro
esta de olhos, Inteligência e
coração voltados para o desen-
rolar dos trabalhos dessa im-
portante reunião do eplscopa-
do", conclui solicitando que"nos acompanhem as orações
e nâo apenas a curiosidade. As
orações, repito, de todo o povobrasileiro". ',

Igreja quer controle
das terras indígenas i

São Paulo — A tentativa de
transferir aos Estados a res-
ponsabllidade sobre as terras
indígenas, que deixariam de
ser uma questão do Governo
central, foi condenada ontem
por bispos que participam do
encontro sobre pastoral Indl-
genlsta convocado pela presi-dèncla da CNBB para analisar
a atuação da Igreja Junto aos
Índios.

Como o encontro é realizado
a portas fechadas, três bispos— de Porto Velho (Rondônia),
Roraima e de Dourados (Mato
Grosso do Sul) — foram deslg-
nados ontem para dar uma en-
trevlsta, quando admitiram
que poderá ocorrer uma reo-
rtentaçâo na atuação do Con-
selho Indigenlsta Missionário
(Clml), cuja presidência tam-
bém participa da reunião. Os
bispos observaram, entretan-
to, que essa questão ainda não
foi analisada.

EMANCIPAÇÃO

O Bispo de Dourados, Dom
Teodardo Leitz, considerou
negativa a transferência da
questão da terra indígena paraos Estados, advertindo que "o
problema ficaria nas mãos dos
executivos estaduais, quase

todos fazendeiros. Seria um»
forma de se apoderar das ter-
ras dos Índios. O Governo ccn-
trai é mais Independente das
vinculaçòes locais". j

O vice-presidente do Clm),
Dom Tomás Baldulno, fez uma
exposição durante o encontro,
alertando para a militartzaçao
da Funai e para a fixação dos"critérios de lndlanldade",
através dos quais a Funai po-
deria determinar quem ê ou
não Índio. Com base nessa ad-
vertèncla. o Blspo-Coadjutor
de Porto Velho (RO), Dom An-
tónio Sarto, observou que Isto
representa "uma emancipação
com outras palavras. Esses cri-
tértos devem ser fixados pelas
próprias comunidades lndige-
nas". Para o Bispo de Roral-
ma, Dom Aldo Monglano. "a
Igreja, na sua atuação com os
Índios, deve «nmunir uma fe!-
ção Indígena e não ser um en-
xerto do cristianismo ocldcn-
talizado. O Papa deu as dlre-
trizes para essa atuação da
Igreja, lembrando que a cultu,-
ra de cada povo é sagrada em
seus elementos essenciais, to-
dos têm o direito ao conheci-
mento de Deus e que o Evan.-
gelho deve ajudar na liberta;-
ção dos povos Indígenas quesofreram dominação".

I

Aumento do magistério e I
da PM compromete reserva
do orçamento do Estado

O Governador Chagas Freitas terá de comprome^
ter toda a reserva de contingência do orçamentodeste ano, estimada em Cr$ 25 bilhões, para cobrir aidespesas com o aumento do funcionalismo fluminen-se em apenas duas áreas: a da Polícia Militar e a dqmagistério. A elevação dos níveis de vencimentos das.demais categorias terá de ser coberta, por sua vez,com cortes profundos em programas de investi'
mentos. ,

Essa é, por enquanto, a única conclusão a quechegaram os setoíês técnicos das Secretarias de]Planejamento, de Administração e de Fazenda, emcarregados de definir os percentuais do aumento. APolicia Civil, com cerca de 15 mil homens, náo chegaa pesar na folha de pessoal, porque nos quadros da]Secretaria de Segurança figuram muitos funcionários
burocratas com média de vencimentos pouco supeirior ao salário mínimo vigente. - ;
08 ESTUDOS

Em nível de decisão, o Oo-
vernador espera determinar os
pcrccsfaiflifl CÍG EUHDCntQ H8 úl-
tima semana deste mês — ou
no decorrer do carnaval — se-
gundo Informou um dos técnl-
cos da área do Planejamento.
A folha atual, na qual entram
130 mil funcionários—compu-
tando-se os 31 mil 500 homens
da Policia Militar _ importa,
no momento, em Cr$ 34 bi-
lhões anuais.

Os estudos preliminares das
Secretarias de Planejamento,
Fazenda e Administração es-
tão sendo dirigidos para a con-
cessão de um aumento de 73%— mesmos níveis atribuídos
pelo Governo federal ao seu
pessoal." Em cima do aumento
geral, explicou um dos técnl-
cos encarregados da solução
do problema, incide uma mas-
sa de recursos que tem de ser
estritamente definida, porquea elevação dos vencimentos ai-
terá, dentro de um mesmo cír-
culo, os adicionais por tempo
de serviço (mínimo de 5% por
períodos de cinco anos de tra-
balhos efetivos), gratificaçõesespeciais pagas à Policia Civil
e a regência de turma que be-
neficia o magistério.
A MENSAGEM

A Assembléia Legislativa,
que elegerá sua Mesa Diretorano próximo dia 19, realizara

sua sessáo de instalação dia 1°
de março, em pleno carnaval;
entrará, logicamente, num pe-<riodo de mlnirrecesso, que se
esícüucíú púr nmn semana. Sã
poderá, assim, discutir e votar,
a mensagem do aumento dofuncionai;¦ano dez dias depois
da sua reabertura.

O Governo caminha para-adotar o mesmo procedimento,
da União, pagando o aumento'
do funcionalismo do Estado do
Rio em duas etapas: a primei-,ra a partir de Io de marco ou Io
de abril e a segunda dia Io de!
junho ou dia Io de Julho; o'
parcelamento, segundo os téc-'
rücos. evitaria cortes mata'
drásticos de verbas destinadas'
a programas de investimentos,'
pelo menos no .último trlmes-
tre deste ano. j

Dentro do universo do fun-;
clonalismo público do Estado
do Rio, o magistério concorre:
com 82 mil do total de 130 mU:servidores. A segunda grande:força de trabalho e, conse-'
qüentemente, de absorção- de írecursos destinados a pessoal.é a Policia Militar, que reúne,
31 mil 500 homens. O piso Jnl-'ciai na carreira de professor é'de Cr$ 7 mil 659, vencimentos '
estes que são acrescidos de'uma gratificação de Cr$ 3 mil •'
718 (regência de turma), se o •
titular do cargo em questão í
estiver realizando, comprova-/
damente, trabalhos de sala deaula.
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JJrca e Praia Vermelha Entrada grátis
vivem dia ameno de verão,
sem ocorrências policiais

Va
Peixe frito,
um sucesso

Baiilio Caloton*

O domingo de sol forte e vento ameno levou
milhares de pessoas à Urca e à praia Vermelha, onde,
além das águas calmas„com sorte se achava lugar à-sombra de alguma amendoeira. Apesar do grande"iiiovimsnto ao bairro, até 14h30m os soldados da•Polícia Militar de serviço na guarita da Marechal
tJântuária não haviam registrado nenhuma ocor-' réncia.

O trânsito no trecho da Avenida Portugal que vai
rdo antigo cassino até a esquina com a Marechal

„jCantuária estava lento porque Os ônibus paravam
muito tempo para recolher os banhistas que saíam
¦cedo da praia. O número de carros era muito grande
no bairro, mas estavam, em sua maioria, estaciona-
dos enquanto os donos tomavam seu banho de mar.

^Erarn poucos os praticantes de windsurf, e alguns
..banhistas afirmavam que havia moças de topless à"beira d'água.

atrai milhares
Floresta da Tijuca em Ipanema

OS JOGOS

A praia Vermelha estava on-
tem lotada, mas havia espaço
na areia para que duas qua-'dras de vôlei fossem armadas.'Os Jogadores de frescobol, no•entanto, tinham de se conten-
tar com a calçada, onde joga-
vam sem ser Incomodados.
Muitas crianças, senhoras ves-

.tidas para passear apreciando
a paisagem, grupos de homens
jogando futebol na calçada e

..famílias Inteiras (Inclusive be-
.bês) disputavam o pouco espa-
ço da praia. Poucos eram os
que, como D Maria Gomes

• Schueler, avó de Luclana, de
um ano e um mês, conseguiam
um lugar ã sombra de um co-
queiro. D Maria mora na Tiju-
ca mas vai sempre com a faml-

Jia> para a praia Vermelha,
Vporque é fresqulnho, tem ar-
vores" e sua neta pode ficar
mais tempo.

.' Enquanto ela cuida da neta•—tinha levado até a soplnha¦ria menina para a praia, que

conservava numa caixa de iso-
por com gelo — sua filha e o
genro se divertiam tomando
banho de mar.

Sentada perto, D Rita Perei-
ra de Souza, mãe de Sérgio, de
dois anos, Cláudia, de sete, eReglane, de quatro, descansa-
va à sombra de outra arvore.
Ela mora no Catumbl e tomou
dois ônibus para chegar â
praia Vermelha. -Gosta de lã
porque "a praia é menor, e as
crianças podem ficar mais àvontade, sem perigo de se
perder".

Embaixo de uma amendoel-
ra que faz sombra para seu
Volkswagen 1965 branco com
escudo do Vasco colado no vi-
dro traseiro, o construtor José
Carlos Schaluel e sua mulher
Iolanda, tomam cervejas
Bohemia. Eles são de Petrópo-
lis e nos fins de semana des-
cem a serra dos Órgãos em
companhia dos tios Nilson de
Oliveira e Marieta de Oliveira
e vão direto para a praia Ver-
melha.

Um bairro quaser sempre tranqüilo
Problemas há, como em qualquer outro bairro dacidade: delinqüentes à solta, estacionamento Irregular,ruas e praias cheias de dejetos de cachorro, barulho emhoras de repouso, ponto final de ônibus perto demais dascasas — revelou b censo da Urca, realizado em dezembro e

janeiro. Apesar de' tudo, ressalta o presidente da Amour(Associação dos Moradores da Urca), José Guerra Neto, é"um lugar'quase sempre tranqüilo, onde as pessoas se*í conhecem e onde há até tranqüilidade para se Jogar vôleina rua.
Antes mesmo de o. Secretario de Segurança ter sugeri-do que se adotasse em cada bairro um sistema de

policiamento que consiste na instalação de cabinas de"fibra de vidro para duplas de policiais, a Urca, porIniciativa próp'rl)í, Já o havia adotado. Multo antes de
qualquer associação de bairro ter decidido pesquisar
problemas locais, a Urca organizou um censo tratando do

...assunto. "'ovm
^ , A Urca parece, efetivamente, ter uma destinacáo para
n o pioneirismo. Afinal, foi lã que a cidade teve a sua

. 
'fundação, entre o morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar,'em 1565; foi lã que se construíram as primeiras fortalezas""-para a segurança da cidade: as de São João e Lajes (em• frente a elas foi também construída a fortaleza de Santa
Cruz); e foi lã também que surgiram as primeiras escolas
de estratégia multar — a Escola de Guerra e depois a' Escola Superior de Guerra, a Escola de Guerra Naval, a- - Escola de Estado-Malor das Forças Armadas e o Instituto•• Multar de Engenharia.

Classe média
O surgimento da Urca como bairro, com suas ruas,suas pontes, sua amurada separando o mar da avenida e o'" 110161 Balneário, que depois se tomaria o Cassino da Urca""* a sede da antiga TV Tupi, deu-se em 1908, com a""fundação da Sociedade Anônima Empresa Urca, peloComendador Oscar Gama. A sociedade abriu a AvenidaPortugal e as ruas próximas e construiu a Igreja de NossaSenhora do Brasil, aproveitando os sucessivos aterros naárea.
Setenta e três anos depois dos primeiros aterros, a

opção de expansão do bairro, segundo uma das questões"levantadas 
pelo censo da Amour, é precisamente umnovo aterro: "Você concordaria com o projeto que liga as

duas avenidas litorâneas, chegando a praia (a areia) mais
para a frente da atual e criando um parque para esportes,
play-ground, estacionamento etc.?" O sim foi dado por62,28% dos moradores, enquanto o náo teve a prefere >.:cla
de apenas 23,69%.

A Urca é um bairro só de classe média—garante opresidente da Amour.
E ele enumera os argumentos em que baseia sua

afirmação: os moradores são em sua maioria militares
reformados e profissionais liberais; há 25 anos náo se
constróem apartamentos de sala e dois quartos (a prefe-réncia dos construtores é por apartamentos de três e ate
quatro quartos). De outra parte, acrescenta o Sr Joaé"Guerra Neto, náo há apartamentos com área internasuperior a 300 metros quadrados. — Não temos favela, e os ricos que moram aqui sáo
pouco numerosos—observa.—E o grupo de milionários é
encabeçado por João Jabour, o maior acionista lndivi-
dual do Banco do Brasil; Gilse e Mauro Campos; e o
cantor e compositor Roberto Carlos, que tem um aparta-

i, mento de frente para o mar.
Roberto Carlos ê um morador recente. Mas o censo

descobriu que a maioria mora há muito tempo na Urca.
Do total de entrevistados, 24,27% moram no bairro há

.._¦ mais de 30 anos; na faixa entre 11 e 20 anos de Urca há
... 18,4%; e na de 21 a 30 há 18,47%; e apenas 13,5% moram"na Urca há menos de dois anos.
1,1 Críticas
.- Perto do Forte de Sáo João moram, numa bonita casa' com portão de ferro batido (que está na mira de empresas-imobiliárias), as senhoras Celina da Silva Melo e Maria do

Carmo Siqueira Cavalcanti. Na opinião desta última, "o
pior problema da Urca é náo ter uma casa comercial que
preste".

Ela narra em detalhes ter feito certa vez um pedido de
compras pelo telefone para o supermercado Oceano, o""único do bairro, e recebido todas as mercadorias troca-^ das. Quando reclamou, o gerente do supermercado "foi

J grosseiro".-: - — Agora só faço minhas compras cm Ccpscasana.~- O supermercado é aliás o alvo predileto das criticas' das donas-de-casa que levam seus filhos pequenos para" brincar na Praça Raul Guedes, a única que tem balanços,
trepa-tropa, escorrega e bancos para as mães se sentarem.

-••D Eliana Pacheco de Oliveira, mãe de Luis Fernando, de
. .um ano e três meses, se queixa de que "o botequim e o
oi supermercado têm o monopólio da venda de gêneros
i, alimentícios, e nem o preço do açúcar, que é tabelado,
;..eles respeitam".

Vendem palmito estragado, creme de arroz bicha-
do, e náo trocam a mercadoria — acrescenta D Denlse" Cardoso, mãe de Camila, de quatro meses.

Para outras mães que freqüentam a praclnha com
seus filhos, a maconha é um dos graves problemas da

"'Urca. O mesmo pensa Clodoaldo Farias, professor de
».windsurf que aluga pranchas para a prática do esporte na

praia em frente ao antigo cassino.
Acho uma coisa horrível — diz ele. — Os rapazes

náo pensam nem em sair com as garotas, só querem ficar"fumando maconha. Náo sei o que acontece com os pais
cariocas, parece que náo ligam para os filhos. Mas esse è

7 um problema muito sério e delicado, náo é só da Urca, é:"do Brasil inteiro.-~" Os maconheiros que tanto apavoram as mães e'"entristecem o professor de windsurf não constituem pro-' blema maior para os dois policiais que montam guarda o"dia todo na guarita colocada logo ã entrada do bairro. Os
soldados Oswaldlr de Castro Viana e Salvador Rodrigues
Martins, que trabalham dois turnos de oito horas e folgam
um dia, revezando-se com mais 14 policiais, ocupam-se

Jmais de casos de furtos e pequenos roubos, "coisa peque-n".". como classificam as ocorrências no bairro.Não ê como no morro, onde as vezes temos que dar" tiros. Aqui é mais civilizado, é bem mais fácil e tranqüilo•"¦'de se trabalhar — diz o soldado Oswaldlr.

Dois meses depois de reformada e entregue ao
público com seus principais monumentos limpos,
a Floresta da Tijuca continua sendo um dos luga-
res de lazer mais acessíveis para a população: por
enquanto ainda não se cobra ingresso, conforme
foi anunciado logo após as obras de restauração.
Por Isso, o lugar ainda é dos mais concorridos nos
fins de semana, principalmente para os adeptos
dos plquenlques e banhos de lago e cachoeira.

Num domingo de sol como o de ontem, quemfoi passear na Floresta pôde fazer de tudo: comer
churrascos, comemorar aniversários, armar redes e
dormir sob as árvores, "beber água e tomar banho
nos lagos.embora isso seja proibido. O único local
a que nâo se tinha acesso era a Capela Mayrink,
que, mesmo depois de reformada, continua fe-
chada.

O que se faz
Com exceção dos turistas que vão para conhe-

cer. quem vai passear na Floresta da Tijuca aos
domingos pretende desfrutar ao máximo as bele-
zas naturais do lugar, ter um dia Inteiro de tranqül-
lidade e multa liberdade, para esquecer as corre-
rias dos dlas.de semana. Por Isso, famiHq» inteiras
começam a chegar de manhã cedo, com os carros
abarrotados de comida e toda a parafernália neces-
sária para um bom plquenlque e um dia de lazer.

Quem chega primeiro pode arranjar um bom
lugar para estacionar o automóvel e conseguir
uma mesa para, mais tarde, arrumar o almoço.
Mas mesmo quem não tem essa sorte se arranja
como pode, preenchendo todos os espaços livres
nos gramados e recantos, principalmente os mais
próximos aos rios, lagos, cascatlnhas e bicas que
há na Floresta.

As estradas de acesso não estão mal conserva-
das. Os buracos são poucos e já não se vê tanta
sujeira espalhada nas margens como há alguns
meses. A prática da macumba diminuiu 90%, se-
gundo o guarda Gama, chefe de setor da Floresta,
e que estava ontem de plantão na administração,
e, por Isso, as velas e flores que eram deixadas
Junto ás raízes das árvores e nas grutas Já náo sáo
mais vistas. Ele explica também que um fato que
muito contribuiu para a limpeza do lugar foi o
fechamento dos portões ã noite. Agora, a Floresta
abre às 7h e fecha as 21h. O portão do Açude da
Solidão fecha ãs 18h.

A Casca tinha Taunay ainda está limpa, embo-
ra Já tenham começado a aparecer algumas latas e
restos de invólucros de comidas na água. Os ba-
nheiros do pátio de estacionamento foram pinta-
dos por fora mas o cheiro que se sente Jô na porta
não estimula ninguém a entrar neles. As bicas,
banheiras e bebedouros espalhados pela Floresta
ainda náo estão cheias de lodo, como antes da
reforma. E a capela Mayrink, toda pintada de cor
de rosa, estava fechada ontem à tarde.

Os playground e locais para plquenlques fica-
ram abarrotados de gente. A maioria foi preparada
para passar o dia, e até redes foram armadas nas
árvores, para a sesta. No Recanto dos Pintores, as
três churrasqueiras disponíveis foram utilizadas.
Nas mesas, depois do almolço, Jogava-se cartas,
conversava-se ou ouvia-se o radinho de pilha,
pendurado no tronco mais próximo.

Quem mais se divertia eram as crianças, que
podiam andar de bicicleta, de patins, brincar com
terra molhada e se Jogar dentro d'água nos lagul-
nhos e cachoeiras. Algumas chegavam a tomar
banho de balde, com ou sem roupa, por causa do
calor. Segundo o guarda Gama, náo ê permitido
usar a água das bicas e cachoeiras para banhos,
porque a água é utilizada nos restaurantes e pela
população da Tijuca.

— Estamos sempre falando, mas é multa gente
e a área é multo grande — desculpou-se, informan-
do que ontem trabalhavam na Floresta apenas
nove guardas.

Os argentinos sào muito menos nu-
merosos do que no veráo passado. A
metade, calcula-se. Nem por isso há me-
nos folclore na mais famosa praia do
Brasil — a de Ipanema, entre Vinícius de
Moraes (ou, ainda. Monienegro, parz cs
tradicionalistas locais) e Joana Angéli-
ca. Ao contrário, há mais curiosidade do
que nunca.

O topless é apenas a rotina. Assim
como as mulheres carecas e os homens
de tranctnhas, os biquínis transparentes
e agora, pré-carnaval, as fantasias. Mas
a fumaça e o cheiro que subiam ontem
das areias do Posto 9, sim, eram novida-
des "no pedaço". Os incrédulos viram
com os próprios olhos: cozinhava-se na
praia.

Peixe früo.salsicha, lingüiça, tomate,
cebola e pimentão são as grandes novi-
dades do verão SI de Ipanema. Uma
família inteira acabava de introduzir a
chamada farofa comercial na praia da
moda. Engradados de plásticos e um
caixote serviam de base para um foga-reiro onde uma senhora fritava iscas de
peixe (tira vira) e quitutes variados paraacompanhar o cerveja e os refrigerantes
de que um homem se ocupava. Como
sobremesa, laranjas, abacaxis e melan-
cias, que duas mocinhas cortavam ou
descascavam.

A famüia instalou-se no ponto dito
nobre de Ipanema, e seu sucesso parece
assegurado. Ao contrário dos outros
vendedores, eles chegam tarde, depois
do meio-dia, exatamente quando osfre-
quentadores mais habituais começam a
chegar. Uns poucos ainda torcem o na-
riz á idéia, classiflcando-a de "um absur-
do". Mas a grande maioria aprovou-a
sem restrições e consome com gosto as
delicias que lhe sáo oferecidas, do peixe
frito á melancia. Em frente à Rua Vtní-
cius de Moraes, tudo é possível; nada ê
definitivamente de mau gosto ou cafona,-
apenas "engraçado", "diferente".

Os hábitos mudam em direção ao
Arpoador. Há banhistas que anseiam
pela volta do frescobol, porque a sua
alternativa é um pouco pior: a guerra de
areia. Na praia da ex-Montenegro, a
animação musical-dançante fica a car-
go de um mestre capoeirista fantasiado
de caveira e de seu acompanhamento de
pandeiro e berimbau. No Arpoador o
tam é dado pela escola de samba local, a
Unidos do Arpoador.

O certo é que para cada tipo de
freqüentador Ipanema tem um folclore
particular. Para os que atravessam o
túnel ou o Aterro, a distração começa
nos ônibus superlotados, onde se faz
samba e batucada, e termina, na volta,
com a aventura de pedir uma carona.
Para desespero, muitas vezes, dos que
passam de carro pela Rua Vinícius de
Moraes e não atendem a seus apelos: o-
xingamento é certo, e alguns motoristas
chegam quase a ser atacados pelos ca-
roneiros.

O Detran retomou ontem uma antiga
mania, revoltante para os infratores, e
de eficiência discutível: colar cartazes
nos pára-brisas dos carros estacionados
em lugares proibidos. Com o que chama
operaçáo-verão, o Departamento de
Trânsito tenta, com a ajuda da Policia
Militar, acabar com os estacionamentos
irregulares.

A operação proíbe também o estado-
namento de ônibus de turismo e excur-
soes fora do Jardim de Alá, na fronteira
entre Ipanema e Leblon. A verdade, po-rém, é que o Detran náo parece capaz de
controlar os que praticam esta infração.
Ontem havia uma fila de ônibus ocupan-
do o estacionamento em frente ao Caste-
Unho.
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As frituras vendidas em Ipanema já têm freguesia garantida

Domingueiras
Leve toda a família paraum passeio com muito
conforto, em companhia
de pessoas agradáveis
como você: Domingo na
Fazenda, Angra dos Reis e
Paraty. Itatiaia e Penedo,
Cabo Frio e Búzios e ilhas
Tropicais.

Excursões de
fim de semana
Cidades Históricas
Hospede-se em Belo
Horizonte no maravilhoso
Othon Palace Hotel
(5 estrelas) e conheça Ouro
Preto, Congonhas do
Campo e a Gruta de
Maquine. De 6* a dom.

Campos do Jordão
Respire o ar fresco da
montanha na mais
afamada estância
climática paulista a 1.700
metros de altitude. De 6*
a domingo.

Riviera Paulista
e Ilha Bela
Fim de semana
inesquecível com visitas a
Paraty, Ubatuba,
Caraguatatuba e a Cidade
da Criança. Passeio
maravilhoso em Saveiro.
De 6.* a dom.

viaje no
fim de
Os preços accessíveis, lhe convencerão a
deixar o carro em casa e viajar em nossas
SOLNAVES, os Super-ônibus
SCANIA/CIFERAL com ar condicionado e
suspensão a ar.

ASatetareaida
tndoprafoeé.

CENTRO: Quitanda, 11 - 4." and. - Tel.: 221-4499
IPANEMA: Vise. de Pirajá, 550 • loja 110 • Tel.: 259-0049
COPACABANA: Santa Clara. 70 • sobre loja
Esquina de Av. Copacabana • Tel.: 237-0968
TIJUCA: Praça Saena Pena. 45 - loja 10 - L
Tel.: 248-1940 • Centro Comercial da Tijuca
GÁVEA: Marquês de São Vicente, 52 - loja 110
Shopping da Gávea - Tel.: 259-9046
Solicite grátis o nosso
caderno de excursões
Embratur 090002200.0 
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Se vota nâo tem telefone e quer um, se Já tem
e quer outro, se quer dar um telefone de presente,
seja qual for o seu caso, aproveite agora:
inscreva-se no Flano de Expansão da CETEL
em qualquer agência do Banerj. 15 mil novos
telefona já estão a caminlio, cinco mil para
São Contado e dez mil para a Barra da Tijuca,
estendendo-se até parte de Jacareoaguá.

Eoutras regiões do Rio serviaas pela Getel
serão logo atendidas.

Você tem até 36 meses para pagar o carne
e o telefone é seu.

É pegar ou largar.

COMMMilAOEIHHONiBdo rio m}#mm<Emm
EMPRESA DO aSíBriAlHEBâ^S
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rInforme JB
O ônibus e o caos

Ao contrário de Curitiba e muitas
capitais européias, onde transporte de
massa é sinônimo de critérios racio-
nais de planejamento, o ato de loco-
mover-se de um ponto a outro do Rio
de Janeiro continua a ser tarefa dolo-

fâ 
'.' rosa para os cariocas. Segundo levan-

lamento da EBTU, a Região Metropo-
: litana do Rio tem, aproximadamente,•12 mil ônibus urbanos, dos quais 5 mü

já ultrapassaram 10 anos de uso.
Como um ônibus convencional,

submetido aos rigores de nosso traje-
go caótico, tem vida útil de no máximo
seis anos, conclui-se que 40% dotrans-
porte do Grande Rio é realizado não
por veículos,mas por obsoletas carca-
ças, caindo aos pedaços, que contri-
buem para transformar a cidade em
ecossistema agressivo, impróprio á vi-
da de seus habitantes.

ií
Mas há algo de novo em matéria de

transporte coletivo para os cariocas.
Até o final do mês, entram em circu-

laçâo no Rio, cinco modelos de ônibus
Padron, que já estiveram em testes em
várias capitais brasileiras. Eles foram
construídos com projeto e orientação

i da EBTU e do GEIPOT, dois órgãos
técnicos de apoio do Ministério dos
Transportes.

a ¦
O Padron pode durar até 15 anos;

as carcaças atuais não passam de
cinco; o Padron consome menos com-' bustível, tem manutenção mais barata
e transporta o dobro dos passageiros.
São dotados de portas duplas nas
extremidades, degraus e piso mais
baixos e amplo corredor de circu-
loção.

Um detalhe: no Padron não foraminstaladas as engenhocas medievais,
conhecidas por roletas, verdadeiras
máquinas de suplício dos mais gordos
e das mulheres grávidas.

¦ ¦
É preciso acreditar no Padron co-

mo opção de transporte de massa.
Ou continuar sofrendo no interior

dos calhambeques que neurotizam a
vida nas grandes cidades brasileiras.

Na urna
O Presidente da Câmara, Deputado

Flávio Marcílio, tem afirmado a ami-
gos que manterá postura de magistra-
do, durante a votação para a Presldèn-
cia da Casa, no próximo dia 26.

Interpelado por um jornalista se tal
atitude implicaria em abster-se de vo-
tar, Marcüio respondeu, secamente:

— Magistrado vota.

Avaliação
. O Deputado Léo Simões encerrou

missão que lhe foi confiada pelo Presi-
dente Figueiredo, de proceder a um
levantamento das possibilidades elei-
torais do PDS, no interior fluminense.

Constatou que se o Governo federal"não arregaçar as mangas" para socor-
rer seus vereadores e prefeitos, o Parti-
do corre o risco de chegar a 1982 com
seus quadros inteiramente defasados.

— Enquanto o PP exerce ação poli-
tica profissional, nós ficamos perdidos
em promessas que ainda não se toma-
ram realidade. Em conseqüência, nos-¦ sos adversários avançam sobre nossas
bases e conseguem a adesão de muitos
de nossos elementos, como em Nova

. Iguaçu, onde sofremos pesadas baixas' em nosso quadro de vereadores.
¦ ¦ a

;' Para o parlamentar fluminense, "a
falta de apoio decisivo do Governo
federal junto às bases onde o PDS é
poder executivo enfraquece desde os
veredores a possíveis candidatos ao
Governo em 1982. Com influências que
se estenderão à formação do Colégio
Eleitoral de 1984. O problema não é

. regional, mas sim nacional".

Pesos e medidas
De volta ao Brasil após 40 dias em

Paris, onde terminou seu último ro-'
mance, O Mulo, o antropólogo Darcy
Ribeiro acaba de saber que está apo-
sentado pela Punai. Com a lei da anis-
tia, ele havia pedido reintegração em
seus dois empregos: de professor da
Universidade Federal e de antropólo-
go da Funal.

Darci, que desde de 1947 trabalhou
como antropólogo no antigo Serviço
de Proteção aos índios, organizou o
Museu do índio do Rio e assessorou o
Marechal Rondon por muitos anos,
está intrigado com os dois pesos e
medidas utilizados como critério de
reintegração ao serviço público.

Pela Universidade, é hoje diretor
adjunto da pós-graduaçâo do Instituto
de Filosofia e Ciências Sociais da
UFRJ.

Pela Funai, foi aposentado.

SutÜ
Indagada por um jornalista sobre

os rumores de que estariam adianta-
das as negociações para formação de
uma chapa composta pelos Srs Olavo
Setúbal e pelo ex-Presidente Jânio
Quadros, com vistas às eleições de
1982, a dona do PTB, Sra Ivete Vargas,
respondeu:

O relacionamento do PTB com o
PP de São Paulo é magnífico. A partirdaí, o entendimento político se toma
fácil.

Não satisfeito, o repórter insistiu:
Quer dizer que as negociações

existem?
Réplica da Sra Ivete Vargas:

Sejamos sutis.
Ao centro

Durante visita a Brasília, o Sr Wel-
lington Moreira Franco encontrou-se,
nos corredores da Câmara, com líder
do PP, que pertencera aos quadros do
MDB.

Wellington, não me conformo,
deveríamos estar Juntos em um gran-de Partido de Centro.

Resposta do Prefeito de 'Niterói:
E verdade. Você é a direita da

esquerda, eu a esquerda da direita;
Juntos formaríamos um verdadeiro
Partido de Centro.

Um "jingle" de Bach
Cantata de Bach, transmitida peloProjeto Minerva, do MEC, anteontem

à noite, narra a história de um pai quecensura a jovem filha por vício consi-
derado grave* na época: o café.

A filha, rebelde, responde que o café
tem o gosto de mil beijos, e que só o
abandonara se o pai lhe conseguir um
marido. O canto é naturalmente em
alemão, mas a tradução foi narrada
por Sérgio Chapelaln.

Eis aí, uma boa sugestão para o
IBC faturar Bach na propaganda do
café: basta traduzir os versos da canta-
ta e lançá-los com a música original.

Equivalência
Do ex-Governador Leonel Brizola

sobre a proposta de documento de
âmbito nacional, em que as oposiçôes
se comprometeriam a não realizar coli-
gações com o Partido do Governo:

— É uma idéia tão absurda, tão
contrária à boa prática da democracia,
que eqüivale à possível decisão do
PDS de, usando sua maioria, proibir
coligações entre os Partidos de Opo-
sição.

Esquecidos
Em 1977, o Governo de Minas Ge-

rais e a Presidência dá Câmara Fede-
ral patrocinaram a reedição dos Autos
da Devassa da Inconfidência Mineira,
trabalho de vulto, cuja publicação de-
veria ser feita em três etapas. Na pri-
meira, seriam lançados os volumes 1 e
2; na segunda, o oitavo e o nono. Os
restantes ficariam para uma terceira
fase.

Editados os quatro primeiros volu-
mes da coleção de nove, nada mais foi
feito em relação aos Autos, cujos origi-
nais dormem hoje nas prateleiras da
Imprensa Oficial mineira.

Provavelmente à espera da.desço-
berta de novos documentos, que justi-
fiquem a inclusão do Piauí em traba-
lho de vital importância para a nisto-
riografla nacional.

O bom aluno
Destituído do cargo de presidente

da Comissão Diretora Regional do
PTB na Bahia, o Sr Cícero Alves de
Almeida tem sido visto sorrindo para
as paredes nos últimos dias em Sal-
vador.

Ele teve seu afastamento determi-
nado pela Sra Ivete Vargas, que o
acusou de estar atrelando o Partido
Trabalhista Brasileiro ao PDS baiano,
em função dos interesses eleitorais de
seu irmão, Deputado João Alves de
Almeida, que sonha com uma candi-
datura ao Senado em 82.

Com a divulgação dos bilhetes da
Sra Ivete Vargas, demonstrando as
vinculações do PTB com o Planalto,
amigos do Sr Cícero Alves afirmam
que ele tem razões nr-qi.<- do que sufi-
cientes para estar tão feliz.

Afinal, como bom aluno, ele nada
teria feito, senão seguir à risca os
exemplos da mestra.

Lance-livre
¦ • Do Deputado Rafael Baldacci: "O
desaguadouro natural das insatisfa-
çoes com o PDS, no interior de São
Paulo, não é mais o PP, e sim o PTB.
Mais especificamente, o Sr Jânio Qua-
dros."

Preocupado com o aumento da cri-
minalidade na Bahia, o Governador
Antônio Carlos Magalhães solicitou à
Secretaria de Segurança Pública que
lhe envie, no final do expediente, si-
nopse com as principais ocorrências
na área policial. O quadro apresenta-
do tem desagradado bastante o Go-
vernador. E se as páginas das sinopses
continuarem aumentando, as mudan-
ças na policia baiana não serão apenas
nos equipamentos obsoletos que a ser-
vem. O material humano também mu-
dará.

O Ministro da Agricultura, Aman-
ry Stabile, preside, hoje, às 10h30m,
no Centro de Convenções de Brasília,
a abertura do n Seminário Nacional
de Pesquisa de Soja, promovido pela
Embrapa.

A convite do Instituto de Neurolo-
Cia da UFRJ, o Dr André Lecous, da
Faculdade de Montreal, fará conferên-
cia amanhã, às 10h30m, no referido
Instituto, sobre a classificação anato-
clinica da afasia.

Os primeiros Estados a serem be-
neficiados com repasse de recursos do
Ministério dos Transportes serão Per-
nambuco e Rio Grande do Norte. Os
convênios do Rio e São Paulo serão
assinados no inicio de março em Bra-

silia. No caso do Rio, o convênio é
fundamental para a entrada de recur-
sos para o metrô, faixas seletivas,
barcas e renovação de frotas de
ônibus.

O Presidente do Conselho de Cura-
dores da BBC, Sr George Hoard, con-
versou longamente com o Presidente
da Embrafllme, Sr Celso Amorim. O Sr
Hoard manifestou interesse em impor-
tar filmes brasileiros para a televisão
britânica.

O Presidente da Embratur, Sr Mi-
guel Colassuono, estará na próaima
semana no Ceará, Rio Grande do Nor-
te e Alagoas. Assinará diversos convê-
nios para o incremento do turismo
naqueles Estados.

Museólogos de todo o país estarão
reunidos no Rio, de 18 a 22 de maio
próximo, para a I Conferência Nacio-
nal dos Museus Brasileiros, organiza-
da pela representação brasileira do
Conselho Internacional de Museus.

A arrecadação do Estado aumenta-
rá em 30% com o recolhimento de!
impostos em sete municípios do
Grande Rio, após a Implantação do
Cadastro Técnico Metropolitano. A
previsão é da Fundrem.

Comenta-se em Pernambuco, que o
nome Grande Rio, do principal hotel
de Petrolina e da recém-lnaugurada
emissora da família Coelho, não se
trata de alusão ao rio São Francisco,
mas sim ao rio Nilo. Numa discreta
homenagem ao Senador Nilo Coelho,
do PDS pernambucano, escolhido pa-
ra a Presidência do Senado.

Reorganização do sistema
de transporte reduzirá em
30% as tarifas de ônibus

Técnicos do Departamento de Transportes Concedidos
(DTC) informaram que o custo das tarifas de ônibus pode ser
reduzido em cerca de 30%, com a reorganização do sistema de
transportes e medidas simples, como a eliminação de linhas
superpostas, reexame de horários e melhorias do transito.

Com as faixas exclusivas para ônibus da Avenida Brasil a
velocidade operacional dos ônibus intermunicipais passou de
23 Km/h à 80 Km/h, permitindo não somente melhor aproveita-
mento do óleo dlesel como também um aumento no número de
viagens realizadas. Segundo o DTC, a faixa reduziu em cerca
de 8% o custo das tarifas.

Baixar custos
Para os técnicos do DTC, há uma série de dlsperdlcios.que

aumentam o custo das tarifas: os ônibus trafegam a veloclda-
des multo baixas, em ruas engarrafadas, e com poucos passa-
geiros (a não ser durante o rnsb), devido a horários mal
planejados e linhas superpostas.»

—No caso dos ônibus Intermunicipais, podemos conseguir
uma redução de custos entre 20 e 30%, principalmente com o
aumento do número de. viagens dos ônibus e melhor taxa de
ocupação — explicou o diretor de Planejamento do DTC,
Wlllian de Aqulno.

O problema da desorganização do sistema de transportes é
tão grande que tese recente da Associação Nacional de Trans-
portes Públicos, classslflca como "subsidio ao transporte" a
reorganização do poder concedente.

De acordo com dpdos do DTC, medidas simples, como a
criação de faixas seletivas e reexame de horários (para evitar a
rodagem vazia) podem melhorar multo o rendimento dos
ônibus e reduzir o custo das tarifas. O aumento da velocidade
comercial dos ônibus Intermunicipais na Avenida Brasil é um
exemplo. A melhoria do rendimento só não Be faz sentir no
preço das passagens, porque só o aumento do dlesel representa
um acréscimo de 10%.

— Os aumentos no preço da passagem continuam, porcausa da desvalorização do cruzeiro, aumento do custo de
vida. Mas em termos absolutos, o custo das tarifas está caindo:
as passagens aumentam menos — disse o diretor do DTC.

Outra medida que deu certo nos ônibus intermunicipais foi
o reexame de horários. Com a eliminação de horários ociosos
em que oa ônibus trafegavam vazios, os ônibus da linha
Plabetá-Rlo conseguiram uma economia de Cr$ 25 mil por dia.

Técnicos admitem preço
único para coletivos

Para técnicos do Governo, a redução do custo das tarifastambém pode levar a uma tarifa social Segundo eles, a tarifesocial não é necessariamente uma tarife única, que divide oscustos do transporte entre as populações mais ricas e as mais
pobres, mas, sobretudo, uma tarife que reflita custos reais eseja accesslvel. Defendem a reforma dos sistemas locais, tendoem vista a redução de custos.

Especialistas da ANTP informarem que, realmente, nãoexiste nenhuma experiência de tarife única em Região Metro-
politana do Brasil ou qualquer tentativa de gerenciamentobem sucedida neste nível Para eles, existe um problemabastante sério na criação de uma tarife social única na RegiãoMetropolitana do Rio: populações pobres teriam que subsidiar
populações pobres.Numa cidade como o Rio de Janeiro, de ocupação muitodistinta, nas áreas urbanas e na periferia, as populações maisricas de Ipanema, Lagoa e Jardim Botânico subsidiam as
passagens das populações mais pobres. Na Região Metropoli-tana, contudo, a maioria das populações é pobre, como a deNllópolis, onde 99% das pessoas recebem saláric-mlnimo.

JORNAL DO BRASIL D segunda-feira, 16/2/81 D Io Caderno

OCOPENE
PETROQUÍMICA DO NORDESTES.A.

C.G.C. n° 42.150.391/0001-70
Sociedade Aberta

AVISO
Acham-se á disposição dos Senhores Acionistas da Empre-

sa, na sua sede social. Rua Eteno s/n°, Complexo Básico, Pólo
Petroquímico. Município de Camacari, Estado da Bahia, os do-
cumentos a 

"que 
se refere o Artigo 133 da Lei n? 6.404. de

15.12.76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 1980.

Camacari-Ba. 12 de fevereiro de 1981.
A DIRETORIA

COLÉGIO VEIGA DE ALMEIDA
BARRA

Uma Escola construída para seu filho!
Visite-o!

Conheça-o!
Desenvolver potencialidades,
Despertar o conhecimento,
Aprimorar a educação.
E crer no amor são suas metas,
seus objetivos, seu fim.

Av. das Américas, 3301 — Tel.: 399-1408 —
Barra

(entrada pelo Wimblendom Park)

Ofereça o melhor a quem você mais ama: SEU FILHO!

%E§i^
Do Maternal ao 2° Grau Tempo integral (opcional)

Alimentação-base no Rio
é batata, tomate e alface

Do total dos produtos hortl-
granjeiros comercializados pe-ia Ceasa-RJ de Io de Janeiroaté a semana passada — 2 mi-
lhões 974 mil 681 quilos para170 mil consumidores de 17varejòes Instalados em áreas
privadas, mais os dois que fun-
clonam em Irajã e Niterói—foi
possível constatar que a bata-
ta, o tomate, a alface, a laranja
são os mais consumidos e, se-
gundo o presidente do Slndi-
cato dos Felrantes, Sr Gilberto
Neder, também os que se ven-
dem mais nas feiras-livres.

Estimando-se que as feiras-
livres atendem a 75% do mer-
cado consumidor na venda de
hortlgranjeiros, pode-se con-
clulr que um numero significa-
tlvo de pessoas, das diferentes
classes sociais do Rio de Janei-
ro, tem nesses produtos a base
de sua alimentação cotidiana.
Isto, de acordo com a nutrido-
nista Ellane Bassoul, significa
uma alimentação rica em vita-
mina C (laranja), celulose (alfa-
ce e bagaço de laranja), amido
(batata) e, em pequena quantl-dade, vitamina A (tomate).
HÁBITOS AI.TMENTARES

O repolho concorre de Igual
para igual com o consumo da
alface. Durante o mês de Janei-ro venderam-se 38 mil 736 qui-los de alface e 35 mil 95 de
repolho. Durante o ano de
1980, a Ceasa-RJ comerclali-
zou 45 mil 176 toneladas de
repolho, ficando o volume de
alface bem abaixo. De acordo
com a nutricionista Ellane
Bassoul, "a alface e lmportan-
te para o funcionamento Intes-
ünaT.

O bagaço da laranja e a alfa-
ce são Importantes para o fun-
cionamento do intestino, poisexistem pesquisas provando
que a falta de fibras nos ali-
mentos pode provocar o cán-
cer intestinal. A celulose queeles contém é uma fibra.

O preço médio da alface du-
rente o més de Janeiro, tanto
na Zona Norte quanto na Zona

Sul, ficou em torno de Cr$ 16
nos varejòes da Ceasa. mas já
está agora a mais de CrS 30. Já
o tomate, que durante o mês
de janeiro vendeu 82 mil 400
quilos, teve seu preço médio
na Zona Norte estimado em
CrS 30,40, e na Zona Sul em
CrS 32,33. A batata, a CrS 29,66
na Zona Norte e a CrS 30,40 na
Zona Sul, vendeu, em Janeiro,96 mil 20 quilos, sendo sua
oferta no atacado estimada em
172 mil 166 toneladas no ano
passado.

A batata e o tomate consu-
mldos por todas as pessoas,das mais diferentes classes so-
ciais, não sáo multo ricos em
vitaminas e minerais. Já a ba-
tatu é muito rica em amido,
um tipo de açúcar altamente
energético. O tomate tem uma
pequena quantidade de vita-
mina A e C e como é um produ-to multo mais usado em mo-
lhos e temperos em geral, as
vitaminas se perdem com o
cozimento, ficando o produtomuito pobre em nutrientes.
AUMENTOS

A nutricionista Ellane Bas-
soul afirma que nao existe ne-
nhum alimento imprescindl-
vel: "Há, sim, nutrientes indis-
pensávels, que existem em vá-
rios alimentos." Ela informou
que se a alimentação vegetal
do carioca se limitasse ao to-
mate, à batata inglesa, à alface
e à laranja seria uma alimenta-
çáo rica, significativamente,
em vitamina C, apenas ele-
mento enriquecedor na ali-
mentaçáo.

Apesar destes quatro produ-tos serem consumidos indlscri-
mlnadamente pela população,a camada mais pobre se limita
a esses e a mais alguns apenas,
consumindo multo menos va-
riedades de alimentos do que a
classe mais favorecida.

Na opinião de Ellane Bas-
soul, "menor quantidade de
vários alimentos pode dar uma
cobertura maior em termos
nutriclonals do que uma qua>

tidade elevada de uns pou-cos". O perigo da monotonia
na alimentação, verificada nas
classes pobres, é a quase au-
sència de vitaminas e mine-
rais, o que pode representar
uma lnsuflència alimentar
grave.
LARANJA

Durante o ano de 1980. a
Ceasa-RJ comercializou , no
atacado 215 mil 292 toneladas
de laranja, o maior volume en-
tre os 24 hortlgranjeiros co-
merclalizados no estabeleci-
mento. Nos varejòes da Zona
Norte, o preço médio foi de Cr$
31,68. Já na Zona Sul, ficou porvolta de CrS 38,75.

So no mês de Janeiro, vende-
ram-se 343 mil 440 quilos, de
laranja. E. segundo técnicos
da Ceasa, durante o veráo o
consumo de horügranjeiros
decai em 30%. Os mesmos téc-
nicos afirmam que "os hábitos
dos consumidores, em geral,rui o mudam. Há pequenas os-
cllações em decorrência da ai-
ta e baixa nos preços dos pro-dutos de acordo com suas sa-
fras".

Como a alimentação é um
dos traços culturais de um po-vo e seus hábitos allmentares,
conseqüência de fatores so-
ciais econômicos, psicológicos,
educacionais, segundo a pe-dlatra Raquel Nlskier. são sig-
nlflcaüvas as diferenças entre
o consumo de hortlgranjeiros
na Zona Sul e Norte da cidade,
excluindo os quatro mais con-
sumidos em todas as regiões.
Entre as frutas, as quatro pre-feridas na Zona Sul sáo a la-
ranja, a banana e a uva rosada,
bem mais barata que o melão.

Depois dos quatro produtosmais vendidos pela Ceasa. os
preferidos pelas donas-de-casa
entre as folhas sáo o repolho, a
couve-flor, o espinafre e. o
agrião, dos quais, no mês, de
janeiro, foram vendidos 77 mil
374 quilos.

Watters tem Tabelião com cartório
cartões de
autoridades

Porto Alegre — O advogado
Raul Qudolle informou quevai requerer ao Conselho Per-
manente de Justiça, no Rio,
cartões de felicitações de fim
de ano enviados pelo então
Coronel João Figueiredo a Ro-
nald James Watters em 1961,
62 e 63 e cartas de apresenta-
çáo assinadas por "pessoas in-
fluentes". Os documentos fo-
ram apanhados pela policia e
não incluídos nos autos do

. processo contra seu cliente.
Oudolle acrescentou que se

até quarta-feira o Conselho
não decidir favoravelmente ao
pedido de renovação da prisão
preventiva de James Watters
(feito pelo advogado logo apôs
o interrogatório de seu cliente
no Rio na semana passada),
Ingressará com novo pedido de
habeas corpus no 8TM, em
Brasília, ainda nesta semana.

DOCUMENTOS

O advogado Raul Qudolle
informou que dispõe de docu-
mentos importantes para ane-
xar ao pedido de habeas em
favor de Watters, como porexemplo o laudo pericial queconcluiu que possivelmente a
máquina de escrever era "asse-
melhada" a alguma Remlng-
ton Palca. Outro documento é
o oficio do delegado do lnqué-
rito determinando a descober-
ta de elementos materiais para
comprovar a responsabilidade
criminal de seu cliente.

Oudolle esclareceu que os
nomes dos militares que deve-
rão depor na Auditoria Multar
não constavam de um diário e
sim de uma agenda de Wat-
ters. "Além disso" — acrescen-
tou — "não haverá qualquer
depoimento, mas apenas con-
Armações das pessoas citadas
na agenda se conheciam ou
não Watters e se Unham rela-
ções pessoais com ele".

fechado quer protestar
títulos para ganhaf imais

Brasília — Com um fãturamentd líduldo anual de
Cr$ 60 milhões, segundo funcionários, òü de apenas
Cr$ 1 milhão 235 mil 807, conformeseü proprietário; o
cartório do 3o Oficio de Notas, da S^Djeta Medeiros
(fechado provisoriamente por causa: dfiiirregularidar
des), espera a decisão de um embargo no Supremo
Tribunal Federal para aumentar seus lucros fazendo
protesto de títulos.

O único cartório que explora: essejlláò em Brasí-
lia é de propriedade do Sr Pedro''Teixeira, que o
recebeu do ex-Presidente Juscelinò KiírÜstschek. Ele
é hoje um dos poucos miüorulriòsdàcldade; com ele,
receberam cartórios os Srs Maurício, de; Lemos (Io
Ofício de Notas), que é sobrinho de Dona Sara, e o ex-
Ministro Armando Falcão, cuja serventia se localiza
no Rio de Janeiro. «-to .iwiuq b

homem que as Integram, querse denominem Juizes, mem-
bros do Ministério Público ou
advogados".

Da totalidade dos fatos rela-
clonados como Irregulares; a
comissão apontou os que se
mostram com mais gravidade:a) escritura de mútuo com ga-rantla hipotecária tendo data
consignada a lápis; b) rasuras
e entrelinhas em escrituras; o
diversidade de nome do procu-rador; d) escrituras tomadas
sem efeito; e) escrituras com
cláusulas impressas riscadas e
não ressalvadas; f) outorgado-
promltente-comprador repre-
sentado por procurador, não
tendo sido apresentado à co-
missão de correlção o instru-
mento de mandato; g) lavratu-
ra de escritura após vencido o
prazo de validade da certidão
do GDF; h) cedente represen-
tado por procurador inexlsten-
te; 1) procurações lavradas fora
de Brasília sem reconheclmen-
to da assinatura e do sinal
público dos tabeliães; j) falta
de folha em livro de escritura;
1) várias escrituras tendo como
testemunha qualificada o Sr
Oswaldo Rodrigues, divergin-
do os caracteres gráficos de
uma para outra assinatura; m)
falta de assinatura de testemu-
nhas qualificadas nas escritu-
ras; n) falta de qualificação de
testemunha que assina escri-
tura; e o) rasura em data de
escritura sem qualquer res-
salva.

EMBARGO NO STF
Há um ano o Sr DJeta Medel-

ros ganhou no STF o litígio
contra o Sr Pedro Teixeira,
mas este interpôs um embargo
até hoje á espera de julgamen-to. Primeiro tabelião a conse-
gulr cartório em Brasília atra-
vés de concurso público, o Sr
DJeta Medeiros queixa-se de
não ter ele multa lucrativl-
dade.

Aprovado em primeiro lugar
no concurso de provas paratabelião realizado em 1987, pordecreto do Presidente Castello
Branco, o Sr DJeta Medeiros
teve o direito de escolher sua
serventia. Diz ter escolhido a
do 3o Oficio exatamente pornão haver mais nenhuma ca-
paz de altos lucros, em virtude
da "distribuição nepoüsta rea-
lizada pelos Governos ante-
riores".

A comissão da Corregedorla
levou cinco meses apurando as
Irregularidades que semana
passada levaram n nwmhar.
gador Waldlr Meuren a autori-
zar o fechamento provisório do
cartório. Diz seu relatório quefoi um "trabalho de vulto, des-
dobrado com zelo e dedicação
no afã de bem servir à Jus-
tlça".

Em outro trecho, o docu-
mento afirma que o esforço da
comissão de correlção é ates-
tado fiel de que, "a despeito da
descrença de uns poucos, cada
vez mais se deve confiar nas
Instituições judiciárias e nos
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Fundação Getúlio Vargas ,
INDIPO-INSTITUTO DE DIREITO PÚBLICO E CIÊNCIA POLÍTICA

CURSO DE DIREÍTO
DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Inscrições: 16.02.81 a 23.02.81 de 9.30 às'
12:00 e das 13:30 às 15:30 horas..

Praia de Botafogo, 190 sala 1115
Telefones: 551-7801 ou 551-1542 — ramal
262/265
Preço do Curso: CrS 11.000,00 em parcelas
Período de aula: 10.03-a 16.06.81 (turno da
manhã)

COLÉGIO ARTE E INSTRUÇÃO
püM DESDE 1905 DED1CANDO-SEÀ EDUCAÇÃO 1

FUNDADOR: ERNANI CARDOSO
Manhã — Tarde — Noite N
Pré-escolar, 1o e 2o Graus
CURSOS: PRÉ-TÉCNICO, PRÉ-MILITARES, ADMINISTRAÇÃO,
CONTABILIDADE, PATOLOGIA CLÍNICA, QUÍMICA, NORMAL,- PRÉ-VESTIBULAR

BOLSAS INTEGRAIS E PARCIAIS!
Av. Ernani Cardoso, 225 a 237 — Cascadura — Tels: 390-4850 229-0493
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Marinha começa o
resgate de galeão
naufragado em 1652

Recife — O navio Gastão Moutinho. da Marinha Brasileiraserá enviado a esta Capital para operar na fiise preliminar doresgate do galeão São Paulo, devendo permanecer aproximada-mente 30 dias neste trabalho, informou o Vice-Almlrante LuizEdmundo Brígido Bittencourt, comandante do m DistritoNaval.
A embarcação de salvamento submarino é capaz de execu-

tar qualquer tipo de trabalho subaquático, mesmo a grandesprofundidades, além de possuir um "sino submarino" e de poderresgatar, com o seu guindaste, peças de até 10 toneladas. O
galeão São Paulo pertencia à Companhia Gerai de Comércio doBrasil e naufragou em 1852 nas imediações do cabo de SantoAgostinho, devido à explosão acidental do seu paiol de pólvora.

A Fundação de Arte de Pernambuco — Fundarpe — é a
responsável pelo projeto, conjuntamente coma Marinha Brasi-
leira, e seu presidente substituto, sr Ulisses Pernambucano, fez
um retrospecto sobre o projeto de resgate do galeão São Paulo.

Mergulhadores civis descobriram-no em 1978 e dos restos do
naufrágio foi removida pela Marinha uma peça de artilharia de
bronze, de fabricação holandesa, que atualmente se encontra no
Museu do Serviço de Documentação da Marinha, no Rio de
Janeiro.

Posteriormente, por ocasião da passagem de uma força-
tarefo da Marinha pelo Recife, comandada pelo Almirante
Fernando Ernesto Carneiro Ribeiro, foram realizados alguns
mergulhos na área do naufrágio, objetivando a elaboração de um

esboço de planta baixa do sítio e obter alguma documentação
cinematográfica em super-8.

Em 1980 foi enviada, pela Marinha, uma equipe de mergulha-
dores chefiada pelo Capitôo-de-Fragata Rubens Peach Bravo,
para avaliação dos restos naufragados e verificar a possibilidade
da vinda do navio de salvamento submarino Gastão Moutinho a
Pernambuco. , .

O arqueólogo Ulisses Pernambuco explica que o resgate do
galeão São Paulo terá varias fases distintas: a busca e localiza-
ção exata dos despojos que se encontram no fundo, delimitando-
se o perímetro do sitio; a do levantamento planimétrico, por
triangulação, de modo a localizar em planta baixa cada objeto
do sitio arqueológio antes de sua remoção.

Sears ECONOMIZE NESTAS OFERTAS E APLIOUE NA CADERNETA!
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Blusa de tergal na cor bran
ca. Com mangas curtas.

Tamanhos: 8 a 16.
Preço Baixo v Sears!

Cr$190,
Saia de tergal na cor ma
rinho. Modelo com 4 pre

gas. Tamanhos: 8 a 16.
Preço Baixo é Sears!

Cr$370,
Camisa de tergal branca.
Com mangas curtas c pia-
tina no ombro. Tam.: 8a 16.

Preço Baixo é Sears!

Cr$190
$

Calça de tergal marinho
Bolsos faca e cós com pas

santes. Tam.: 8 a 16.
Preço Baixo é Sears!

Cr$390,

Agasalho para treino, de poliés-
termarinho/branco.Tam.:8al6.'

Preço Baixo
é Sears! CrS

Tam.: 2 a 6x
Preço Baixo
é Seiirá!

1.690,
Cr* í «»J J\3 ^

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
;,$EU DINHEIRO DE VOLTA!
ÍSE A COMPRA NÀO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!
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Camiseta de malha com
estampa na frente. Man-
gas curtas. Tam.: p/ me-
ninas, 8a 14; p/ meninos,

8 a 16.

Preço Baixo
é Sears! Crj 120

9

Calça de brim índigo
Staroup. Modelo clássico.

Tam.: 8 a 16.

i

Preço Baixo é Sears!

Cr$ 1.090,
Tam.: 2 a 6x
Preço Baixo é Sears! Cr$ 890,

Economize
Cr$13,

Caderno espiral,
com 48 folhas

De Cr* 23, por j

Cr$16
Com 96 folíins

üe Cr$ 42, por

c29, I
Economize

Cr$21,
Caderno univer-,
sitário, com 96
folhas

De Cr$ 89 , por

Cr$68,
Mala escolar tipo!

bauzinho
34x21cm

Preço Baixo é Sears!]

Cr$ 355
Economize
CrS250,

Calculadora ele-
trônica Dismac

LC-8
DeCr$ l.i>50, por

Cr$ 1.300,
Camiseta regata,
branca, para me-
ninos. Tamanho:)
8 a 12.
Preço Baixo c Sears!

Cr$80,
Camiseta, branca '

para meninas,
Tam.:8al6.

Preço Baixo é Sears! ]

Cr$
li

Calção para gi- j
nástica
Preço Baixo é Sears! .
Para _^
meninos \J\f ^

Para
meninas

Cr$190,
Meia branca ,de
helanca, tama-
nho : g*
Preço Baixo é Sears!

Soquete

3/4
Cr$ 130,

Soquete, tamanho :
P.
i'rcço Baixo CT Q
c Sears! Cr$ «J J )

Jaqueta de nái-
lon, com capuz. I
Na cor marinho. I
Tamanbos:8al6.!
Preço Baixo c Sears!I

«690, |
Tam.:'4 a 6x

Preço Baixo é Sears! '.

Cr$ODU«j

ÀS 18:30 HORAã.DIARIAMENTE DAS 9:00 AS 22:00 HORAS - SÁBADOS DAS 9:00

Praia de Botafogo, 400 - Tel.: 286-152^2
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Iraque recebe
novas armas e
adverte Teerã

Mário Chimanovitch
Corraipondarrt»

Arqu ivo / Fqvarqiro, 1977

IÔÍJ5
, Beirute—O Iraque receberá

em breve novos equipamentos
militares no valor de bilhões
dê dólares, o que lhe permitiráreforçar o poderio de suas For-
ças Armadas, sobretudo no do-
mlnio aéreo.
.Essa revelação foi feita pelo

próprio Presidente do Iraque,
Saddam Husseln, ao discursar
ontem em Bagdá perante uma
unidade do Exército que se
preparava para seguir para o
front de guerra com o Irá, num
conflito que já dura cinco
meses.

Husseln ameaçou tomar ou-
trás cidades Iranianas, se "o
Qovemo de Teerã prosseguir
com sua política arrogante e
agressiva", afirmando que
suas tropas ainda náo ocupa-
ràm "outros territórios para
dar ao inimigo a oportunidade
de reconsiderar sua posição e
aceitar a coexistência pacifica
com o Iraque.

O Presidente iraquiano
acrescentou que seu pais, des-
de a primeira semana de hosti-
lldades com o Irá, assinou inú-
meros contratos para a aqul&l-
çáo de armamentos avaliados
em bilhões de dólares: "Breve
rios estaremos recebendo su-
prlmentos adicionais de
aviões, tanques e peças de artl-
lharia, que farão com que o
nosso poderio militar atinja ni-
vels superiores aos existentes
antes da guerra", disse Sad-
dam Husseln náo revelando
entretanto o nome dos países
junto aos quais o Iraque fez as
encomendas.

No mês passado, como náo
se ignora, a França entregou
ao Iraque os primeiros aviões
dé uma esquadrilha de 60 ca-
ças-bombardelros Mlrage F-l,
adquiridos em 1979.

È possível também, especu-
Iam alguns observadores mill-
tares em Beirute, que entre os
novos suprimentos bélicos que
o Iraque deverá receber dentro
em breve figurem lanchas lan-
ça-missels de procedência ita-
liana, tanques Cbieftain de fa-
bricaçáo britânica e, igual-
mente, carros de combate e
transporte manufaturados no
Brasil. Os veículos blindados

brasileiros, enfatizam os mes-
mos especialistas, tiveram ex-
celente performance no teatro
de guerra lrano-lraqulano, en-
tuslasmando grandemente o
Alto Comando das Forças Ar-
madas.

Não existem indicações, en-
tretanto, de que esses novos
suprimentos militares ao Ira-
que incluirão também mate-
rlal bélico de procedência so-
viética. Moscou vem manten-
do uma atitude de neutrallda-
de em face do conflito do Gol-
fo, ao mesmo tempo em que
corteja politicamente — e sem
sucesso aparente — os Ira-
nlanos.

Noticias divulgadas em Bei-
rate no final do ano passado
aludiam inclusive à existência
de um embargo soviético de
armas ao Iraque, com a URSS
limitando-se a fornecer àquele
pais unicamente peças de re-
posição. Esse embargo, segun-
do se comentou na época,
constituiria uma forma de
pressão de Moscou sobre Bag-
dá, através da qual os sovléti-
cos demonstrariam o seu des-
contentamento com o regime
Iraquiano, tanto pela campa-
nha militar deslanchada sobre
o Irã como pela nova tendên-
cia pró-ocidental demonstrada
pelos Iraquianos nos últimos
tempos.

A decisão francesa de fome-
cer os Mlrage ao Iraque irritou
intensamente os Iranianos, le-
vando o Presidente Bani Sadr
a exortar a nação a produzir
imediatamente os seus pró-
prios armamentos, já que, se-
gundo ele, o Irá não está po-
dendo contar com nenhuma
ajuda externa nesse domínio.

Para os analistas, esses dois
fatos — a revelação de Sad-
dam Husseln e a exortação de
Bani Sadr em favor de uma
indústria nacional iraniana de
armamentos — constituem
uma indicação segura de que
Bagdá e Teerã se estarão pre-
parando para uma longa contl-
nuação da guerra, Ignorando
os Inúmeros apelos Internado-
nals para que coloquem fim ao
conflito.irasu. us veicuios Dunaaaos coniuio.

; Teerã quer que Moscou
condene ação do Iraque

Teerã e Londres—O Primei-
ro-Mlnistro do Irã, Mohammed
Ali Rajal, afirmou que o Go-
verno de Teerã continuará a
tratar da mesma maneira os
Estados Unidos e a União So-
viética, enquanto Moscou não
condenar publicamente o Ira-
que por seu ataque ao Irã e
náo retirar suas tropas do Afe-
ganlstáo.

Em reunião de 45 minutos
com o Embaixador soviético
na Capital iraniana, Vladlmlr
Vtaograeov, Rajal se disse sur-
preso de que a União Soviética
critique as interferências de
Washington em outros países,
atf mesmo tempo em que lgno-
rã as ofensivas "do Iraque con-
tra o Irá".

— Vocês que criticam os Es-
tadps Unidos por sua atitude
em relação ao Chile fascista e
reacionário como podem guar-
dar silêncio ante a flagrante
agressão iraquiana contra o
Irá e ante o massacre por eles

provocado? — indagou o Pre-
mler.

Segundo a agência de notl-
cias Pars, o Embaixador sovlé-
tico acusou os americanos de
atacarem movimentos de li-
bertação em várias partes do
mundo sob o pretexto de com-
bater o terrorismo. Rajal con-
cordou com estas acusações,
lembrando que, ao contrario
da União Soviética, tem auto-
ridade para isto, já que o Irá"não tem soldados em qual-
quer outro pais."

O Governo de Teerã acusou
o Egito de ter enviado de 200 a
300 tanques ao Iraque, através
do porto saudita de Rablgh. A
agência Pars informou que o
embarque, realizado na segun-
da-feira da semana passada,
foi decidido pelo Presidente
Anwar Sadat "para compen-
sar as perdas sofridas pelos
Iraquianos" na guerra iniciada
há cinco meses com os lranla-
nos.

LUCHSINGER AAADORIN
PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA
CGDMF N° 92.660.570/0001-26

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS
PARA A ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA A SE REALIZAR EM DATA DE
25 DE FEVEREIRO DE 1981

Ficam convocados os senhores acionistas de "Luchsinger
Maddrin Participações S.A." para se reunirem em Assem-
bléia Geral Extraordinária, a se realizar na sede social, na
Avenida Júlio de Castilhos, n° 435, nesta Cidade de Porto
Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul, às 16:00
hs. do dia 25 do mês de fevereiro do corrente ano de 1961,
a fim de deliberarem sobre proposta da Diretoria versando a
seguinte matéria:

A.) Homologação do aumento do capital social de Cr$
940.000.000.00 (novecentos e quarenta milhões de
cruzeiros) para Cr$ 1.000.000.000,00 (Hum bilhão
de cruzeiros), autorizado pela Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 29 de outubro de 1980,
e correlata alteração do Artigo 5o do Estatuto Social;

B.) Alteração da denominação social para o fim de nela
inserir a sigla "Luxma".

Porto Alegre, 4 de fevereiro de 1981.
LUCHSINGER MADORIN PARTICIPAÇÕES S.A.

Hugo Felix Rudolf Luchsinger.
Presidente do Conselho de Administração. (P
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COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N° 015/81 — SLBM.

EDITAL N° 043/81 — C.G.L.

A Comissão Geral de Licitações da FUNDAÇÃO
OSWALDO CRUZ, toma público, para conheci-
mento dos interessados, que no dia 12 de Março
de 1981, às 14:00 horas, receberá propostas para

: aquisição de uma Lavadora Automática Ultra-
Sônica para lavagem de materiais e instrumentos
de laboratório.

O Edital contendo maiores eslearecimentos,
poderá ser adquirido ao preço de Cr$ 150.00
(Cento e Cinqüenta Cruzeiros), na sala da Comis-
são, situada no 2o andar do Pavilhão Figueiredo
Vasconcelos, à Av. Brasil, n° 4.365 — Mangui-
nhos, RJ, no horário de 8:30 às 11:00 e das 13.00
às 16:00 horas.

Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 1981.
RONALD CÉSAR MATTIODA DE LIMA

Secretário da C.G.L. (P
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À nave Columbia (Space Shuttle) é carregada por Boeing- 747

Poloneses
concordam

Nave espacial
dos EUA inicia

1Ü teste de vôoVarsóvia — Representantes
dos operários dos Estaleiros
Lenin, em Odansk, e dos ml-
nelros de Katowlce, na região
da Sllésla, "aceitaram sem re-
servas" a proposta feita pelo
novo Primelro-Mlnistro polo-
nês, Wojclech Jaruzelskl, de
que os trabalhadores do pais
se abstenham de participar de
greves nos próximos 00 dias. A
Informação é da agencia AFP.

Embora o Sindicato Solida-
rledade, a nível nacional, não
tenha se comprometido a acel-
tar a proposta governamental,
varias seções regionais da or-
ganização autônoma dos tra-
balhadores poloneses se mos-
traram acessíveis à idéia.

BASES DECIDEM

Pessoalmente, o líder do So-
lldariedade, Lech Walesa, dls-
se que concordava como pac-
to, desde que o Governo, por
sua vez, deixasse de prender
membros do sindicato. Entre-
tanto, na reunião que ele e o
vice-presidente da organiza-
ção sindical, Andrzej Owiazda,
mantiveram anteontem com o
Vlce-Ministro Mieczslaw Ra-
kowskl, nada ficou acertado.
Ontem, contudo, as direções
dos Estaleiros Lenta e dos ml-
nelros de Katowlce, entre ou-
trás, concordaram com a
trégua.

E possível que o Solidarleda-
de, tendo em vista a movimen-
tação de duas de suas bases
mais Importantes — as mais
ativas nas greves de agosto de
1080 — reconsidere a questão,
admitiu-se ontem. Lech Wale-
sa, por sua vez, devera ter um
encontro ainda esta semana
com o Primelro-Mlnistro Jaru-
zelski.

Ontem, autoridades de Var-
sõvia sustentaram que o en-
contro com o Vice-Ministro
Rakowskl não foi "oficial",
mas "de caráter particular".
Walesa — que parece hesitar
em nwoimtr o compromisso
por causa da questão dos agri-
cultores do Sul do pais — foi
ontem a Rzeszow para conver-
sar com os lavradores. Estes
desejam formar sua própria"Solidariedade Rural", mas o
Governo os esta impedindo de
organizar novo sindicato, em-
bora admita que formem uma
associação, sem direito de
greve.

A agência AFP assinalou
que o chamado do Primeiro-
Ministro Wojclech Jaruzelskl
teve boa repercussão no pais,
inclusive sua proposta de 90
dias sem greves "para colocar
a casa em ordem". Ainda que
não se tenha comprometido
em aceitar a trégua — nâo ca-
be a ele decidir sozinho em
nome de todo o complexo sln-
dlcal — Walesa, falando off re-
cord, teria dito que o novo
Governo "merece um fôlego".
ESTUDANTES

Representantes do Governo
e dos estudantes em greve che-
garam ontem a um principio
de acordo que, ao que tudo
indica, evitará a greve nacio-
nal marcada para hoje.

Kania conversa
com líder tcheco

Varsóvia — O lider do Parti-
do Operário Unificado Polonês
(POUP), Stanislaw Kania, via-
jou ontem a Praga a fim de
manter consultas com seu co-
lega, o secretário-geral do Par-
tido Comunista da Tcheco-
Eslováquia, Gustav Husak.

A viagem não foi anunciada
com antecedência e ocorre
pouco depois de Husak ter ad-
vertido que a Polônia corria o
risco de ser Invadida pelas for-
ças do Pacto de Varsóvia, tal
como ocorreu, em 1968, em seu
próprio pais.

A TV polonesa disse que Ka-
rtía ficaria apenas um dia em
Praga, "uma visita curta e
amistosa, destinada a debater
a paz Internacional e relações
bilaterais". É a primeira ida de
Kania à Tcheco-Eslováquia
desde que assumiu o comando
do POUP, em setembro pas-
sado.

Da Tcheco-Eslováquia têm
partido criticas violentas à si-
tuação polonesa. Sábado, du-
rante uma reunião do PC, Hu-
sak comparou a situação atual
da Polônia á que existia em
seu pais, em 1968. E advertiu:"Passamos por coisa seme-
lhante em 1968 e 1969. Sabe-
mos quantos problemas eco-
nòmicos, quantos choques, o
caos, enfim, que tais situações
originam e de quanto tempo
necessitamos para superar a
situação."

John Noble Wilford
Th* N«w York TimM

Cabo Canaveral — Instalado na plata-
forma de lançamento, em Cabo Canaveral,
após uma década de cuidadoso desenvolvi-
mento, e com o futuro do programa espacial
americano dependendo de seu êxito, a nave
espacial recuperável Columbia estava on-
tem pronta para um critico teste que pode-
ria abrir caminho para a primeira viagem
orbital da revolucionária máquina de voar,
programada para princípios de abril.

A contagem regressiva para o teste ini-
ciou-se às 21h45m (23h45m de Brasília), no
Centro Espacial Kennedy. A prova será
idêntica em quase todos os aspectos do vôo
verdadeiro. Todos os sistemas da nave, um
conjunto de 55 metros de altura com a
Columbia, em forma, de Delta, montada
num imenso tanque de combustível e apoia-
da em dois sólidos foguetes, serão ativados
e testados. O combustível será bombeado e
os tanques pressurizados.

Cosmonautas

Depois, se nenhum problema insolúvel
surgir, os três motores principais da Colum-
bia serão ligados na quarta-feira, acelera-
dos na força máxima e desligados após
apenas 20 segundos. A nave estará presa à

i plataforma por oito rebites de metal, en-
quanto os instrumentos controlarão o de-
sempenho dos motores, em busca de algum
ruído ou vibração incomuns, qualquer coisa
que surgira que ainda não estão prontos
para o planejado vôo de teste de três dias,
quando a Columbia deverá orbitar 36 vezes
em torno da Terra.

Observando com maior interesse pes-
soai, estarão os astronautas da primeira
missão, John W. Young e o Capitão Robert
L. Criipen, da Marinha. Aguardando os re-
sultados com eles, os milhares de engenhei-
ros e autoridades do Departamento Nacio-
nal de Aeronáutica e Espaço (NASA), que
têm tido tantas frustrações — o programa
está atrasado três anos, e, a depender de
quem conte, já ultrapassou em pelo menos 1
bilhão 500 mil dólares o orçamento previsto
— e que não podem deixar de sentir as
pressões que cercam o vôo.

Muito em jogo

Muita coisa está em jogo, pelos seguin-
tes motivos:

Esta será a primeira vez que astronautas
americanos se aventurarão no espaço em
quase seis anos, desde a missão conjunta
Apollo-Soyuz, com a União Soviética, em
julho de 1975.

Será a primeira vez no programa espa-
ciai americano que um novo sistema de
foguete ou uma nova nave será conduzido
ao espaço por astronautas sem pelo menos
um teste anterior náo tripulado. Chimpan-
zés precederam os astronautas a bordo da
Mercúrio, e realizaram-se vôos automatiza-
dos antes com os Gemini, Apollo e Saturno.

A nave espacial recuperável é a mais
complexa máquina de voar já construída.
Misto de avião e.espaçonave, é o primeiro
veículo espacial projetado para voltar a
uma pista de pouso, de modo a poder voar
repetidas vezes novamente. A NASA prevê
que isso tornará um dia os vôos espaciais
menos caros e mais comuns.

A Columbia destina-se a ser a primeira
de uma frota de naves espaciais recupera-
veis, com quatro ou cinco em operação até
meados da década de 80 como sistema de
transporte espacial versátil, que substitui-
rá quase todos os atuais foguetes, só utiliza-
dos uma vez. As naves recuperáveis reboca-
rão satélites para pô-los em órbita e darão
assistência técnica a outros, e também ser-
virão como plataformas nas quais os cien-
tistas realizarão experiências. As futuras
operações espaciais da NASA, do Departa-
mento de Defesa e de outros departamentos
do Governo, da Agência Espacial Européia
e de clientes comerciais e outros, estrangei-
ros, dependerão cada vez mais delas.

Young e Crippen falam dos riscos do
primeiro vôo da nave recuperável com con-
siderável relutância. São pilotos de testes, e
a aceitação do risco é uma condição do
emprego, e, parece, uma expressão de seu
modo de ser.

— Obviamente nós achamos que há se-
gurança, serião não voaríamos nela — disse
recentemente Young, no Centro Espacial
Johnson em Houston. Quanto a pilotar uma
nave espacial não testada anteriormente
sem tripulação lhe disse: — Todas as naves
espaciais que testamos sem tripulação a
primeira vez poderiam ter sido tripuladas e

.** bem-sucedidas.

País Basco faz greve
geral contra tortura

Lisboa — O corpo do militante da ETA-
militar, José Arregui Izaguirre, vítima de prova-
veis torturas pela policia espanhola, será enter-
rado hoje no País Basco. Esperam-se manifes-
tacóes que poderão aumentar o clima de tensão
que já se vive na região. Uma greve geral de
protesto foi convocada.

Há expectativas também de manifestações
nas Capitais provinciais do Pais Basco. A Herri
Batasuna, coligação radical próxima da ETA-
militar, o Partido Nacionalista Basco e os sócia-
listas da Euzkadi Ezkerra são os organizadores
do protesto. As Comissões Operárias (comunis-
tas) e a.União Geral dos Trabalhadores (sócia-
lista), expressaram apoio á greve geral.

Confirmação
A autópsia de Izaguirre, que fora preso há 10

dias na Capital espanhola, atribui a morte a
uma broncopneumonia, mas confirma a exis-
téncia de várias lesões e hematomas cuja o ri-
gem não determina. As conclusões finais serão
apresentadas pelo Governo, que prossegue as
investigações e que já demitiu vários responsa-
vels ligados ao assunto, particularmente cinco
inspetores da policia vinculados aos interroga-
tortos feitos em Madri.

Uma manifestação preparatória da de hoje,
realizada sábado ã noite em San Sebastlan, e
com o fim de protestar contra a morte de
Izaguirre, terminou com vários incidentes. A
policia de choque dispersou cerca de 6 mil
pessoas quando estas partiam vidros defronte
da sede do Governo Civil, tendo sido lançados
coquetéis molotov contra os blindados da po-
licla.

Durante as manifestações foram proferidas
palavras de ordem a favor da ETA-milltar.
contra a policia e contra a lei antiterror. O lider
do Partido Comunista, Santiago Carriilo, inter-
pelou no Parlamento o Governo sobre a morte
do militante basco. Entretanto, em Bilbao, fo-
ram presas quatro pessoas por suspeita de
ligações com a ETA-milltar.

Embaraços
Esse novo episódio da violência no Pais

Basco, desta vez Implicando a policia espanho-
Ia, pode ter reflexos diretos na confiança que,
quarta-feira, o virtual Presidente do Governo,
Calvo Sotelo, pedirá ao Parlamento. O foto em

Juarez Bahia
Ccfroípcndent»

si — a morte de Izaguirre nas condições estra-
nhas em que se deu — causa outro embaraço
político, porque macula o aparelho de seguran-
ça até aqui considerado atento aos direitos
humanos.

Enquanto prossegue a greve de fome dos 90
presos da ETA-milltar que se acham na pnsão
de Carabanchel, como protesto pela morte de
Izaguirre, e enquanto a administração central
demite policiais envolvidos no caso, a opinião
pública espanhola espera um plena satisfação
das autoridades sobre essa questão clara de
vlolaçáo dos direitos humanos. *

A pronta reação, mas atada não suficiente,
do Ministério do Interior, demitindo os inspeto-
res da policia que diretamente participaram do
interrogatório de Izaguirre, Já demonstra a gra-
vidade do caso. Pois esse triste acontecimento
põe em contradição a própria posição do Esta-
do espanhol, que nas últimas semanas, através
do Governo regional basco, conclamou a popu-
lação a expressar-se com vigor na condenação
pública da violência.

Um Estado democrático não pode satisfà-
zer-se com a regra da violência pela violência,
dente por dente, olho por olho e nem parece ser
esta a tendência que se observa na Espanha.
Há pouco tempo, aliás, a Anistia Internacional
destacava ser a Espanha um dos poucos países
do mundo onde há respeito aos direitos numa-
nos. A morte de Izaguirre desmente Isso e
reclama do Governo de Madri uma ação enérgi-
ca e eficaz, primeiro para a punição dos respon-
sáveis e, segundo, para tomar evidente que o
Estado náo endossa a violência.

França prende
17 na fronteira «

Paris—A policia francesa prendeu 17 nt ivis-
tas bascos na aldeia fronteiriça de Clboure,
apreendendo um arsenal de armas e explosivos.
Quatorze dos presos são militantes do chama-
do Comando Autônomo Antlcapitallsta, en-
quanto os três restantes são ativistas da organl-
zação ETA

A prisão doa bascos, que haviam cruzado a
fronteira espanhola, aconteceu sexta-feira, nu-
ma casa de Clboure. Segundo a polícia (rance-
sa, os agentes Já entraram na residência levan-
do uma lista de membros das duas organiza-
ções extremistas.
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**»FILIPINAS
O Papa percorrerá 33 mil quilômetros em sua ida ao Oriente-

Papa inicia hoje viagem i
às Filipinas e ao Japão

Cidade do Vaticano — O Papa João Paulo
n, falando ontem a 50 mil fiéis reunidos na
Praça de São Pedro, pediu-lhes que rezassem
pelos bons resultados da viagem que inicia hoje
ao Oriente — a nona e maior de seu pontificado— e fez novo apelo para que se ponha fim á
guerra entre o Irã e o Iraque.

Disse que ao sobrevoar a "vasta área do
Golfo Pérsico" seus pensamentos "se dirigirão
ao dramático e prolongado conflito armado quehá meses se desenrola" entre os dois países."Uma vez mais quero fazer um cálldo pedido ás
autoridades de ambas as nações, para queencontrem com valentia, sem mais demoras, a
forma de chegar a um cessar-fogo para pôr fim à
destruição e ao diário aumento de vitimas".

A viagem
Funcionários do Vaticano lembraram que a

viagem é "o primeiro contato com a Ásia" por
parte do Papa, que tem o propósito de dirigir-se
durante ela a todos os asiáticos.

João Paulo n, que na semana passada fez a
primeira saudação de um Papa á Coréia do
Norte em três décadas, rendeu ontem tributo á
pequena Igreja católica tailandesa. Ao relem-
brar que recentemente se reuniu com bispos
católicos da Tailândia, nação predominante-
mente budista e outro pais que sobrevoará hoje
em sua viagem ao Oriente, disse: "Expresso a
esses bispos meu profundo reconhecimento por
me haverem trazido a voz dessa pequena comu-
nldade católica (cerca de 200 mil fieis) que,
graças ao clima de tolerância religiosa, coexiste
pacificamente com a comunidade budista."

A Igreja católica na Tailândia conta hoje
com 10 dloceses."Sua tarefa evangellzadora é
ativa e há grandes esperanças para as numero-
sas è promissoras vocações para o sacerdócio e
a vida monastica", disse João Paulo H.

A partida do Papa de Roma estava prevista
para hoje de manhã. Irá, através do Paquistão,
primeiro ás Filipinas, depois á Ilha de Guam, no

Tremor de terra
mata do coração
oito italianos

Nápoles — Oito pessoas morreram de
ataque cardíaco e três presos foram as-
sassinados na penitenciária de Poggio-
reale, em Nápoles, durante o forte tremor
de terra que sacudiu novamente o Sul da
Itália, no sábado passado. Edifícios já
rachados caíram e a energia elétrica e os
telefones deixaram de funcionar em vá-
rios lugares na região.

Só não houve vítimas diretas do terre-
moto, segundo se afirma em Nápoles,
porque o abalo sísmico que matou cerca
de 3 mil pessoas em novembro do ano
passado na mesma região provocou a
queda de todos os prédios que ameaça-
vam cair.

Acerto de contas
Na prisão de Poggioreale, três presos

foram assassinados com estocadas num
acerto de contas, por outros prisioneiros
que aproveitaram a confusão causada
pelo terremoto. Todos os presos haviam
sido levados para o pátio da penitenciária
como precaução devido ao tremor de
terra. i

Das oito pessoas que morreram do
coração, uma tinha apenas 31 anos. As
outras eram de idade avançada. Cente-
nas de pessoas que moram na região de
Nápoles, Caserta e Salerno passaram a
noite de ontem nas ruas, apesar da tem-
peratura estar abaixo de zero grau, com
medo que o terremoto voltasse mais vio-
lento. > ,;

Pacifico, em seguida ao Japão e por último ao
Alasca, percorrendo 33 mil quilômetros. Em
Manila, onde chegará terça-feira, um mês de-
pois da suspensão de oito anos de lei marcial
pelo Presidente Ferdinando Marcos, o Papá
beatlflcarã 16 missionários católicos que morre-
ram em perseguições no Japão entre 1633 e
1637. Um deles era flllpino e os outros de origem
Japonesa, espanhola e francesa. -I

O mais conhecido escritor católico Japonês,
Chusako Endo, fez ontem em Tóquio, onde o
Papa chegará de visita no dia 23, um apelo para
que João Paulo n abandone sua rígida negati-
va ao controle da natalidade. "Trata-se de um
problema vital para os Japoneses, que vivemos
num pais pequeno e superpovoado", declarou
Endo, que tem entre seus livros de maior êxito,
traduzidos em diversas línguas (dois publica-
dos no Brasil), Silêncio e Samural, nos quais
descreve a perseguição dos cristãos no Japão
durante o século XVH, e Mar e Veneno'.

Endo frisou que a rígida atitude da Igreja no
setor do controle da natalidade e do aborto ê
um dos obstáculos principais para que muitos
de seus compatriotas se convertam ao catollcis-
mo. Calcula-se que o número de católicos no-
Japão, país de 117 milhões de habitantes, não
chegue a 500 mil.

Em Manila, quando o Papa beatlflcar 16.
novos mártires católicos na quarta-feira próxi-
ma, 21 batalhões militares filiptaos, compostos
por mais de 7 mil 300 homens, vigiarão para que
não se repita a tentativa de assassinlo de que
foi vitima o último Pontífice que visitou o pais
há 10 anos, Paulo VI. Em todas as Filipinas, 50
mil militares e pessoal da policia foram coloca-
dos sob alerta máximo para a visita papal de
seis dias que se Iniciará terça-feira. ,,,

No Japão, o Papa visitará as cidades de,
Hiroxima e Nagasaki, destruídas por bombar-
deios atômicos norte-americanos no fim dá
Segunda Guerra Mundial. Em Hiroxima, rio
Parque da Paz, fará um forte apelo contra o uso
de armas nucleares.

Luta em Zimbabwe
mata mais de 300
ex-guerrilheiros

Bulawayo, Zimbabwe — Centenas de pês-
soas procuravam ontem seus parentes entre os
corpos de mais de 300 pessoas mortas em
conseqüência dos conflitos entre ex-
guerrilheiros de duas facções diferentes do-
Exército de Zimbabwe. Os cadáveres foram
colocados em três vagões frigoríficos na estação
de trens de Bulawayo. '""

Ao mesmo tempo, os soldados e ex%
guerrilheiros partidários do Primelro-Mlnistro
zlmbabweano Robert Mugabe, eram conduzi-
dos para fora de Bulawayo, onde ocorreram os
choques, por caminhões e ônibus militares. Qs.
partidários do Ministro sem Pasta, Joshua
N'Komo, que concorreu às eleições e perdeu
para Mugabe, se recusaram a sair da região sem
suas armas e permanecem atada em Entumbá-
ne, no centro da cidade.

Separar
Os conflitos entre as duas facções política í

historicamente rivais começou há uma semana,
numa tavema militar, com uma discussão so-,
bre o preço da cerveja. O Exército pôs fim ao-
conflito na sexta-feira e para manter a paz o
Governo decidiu dividir os batalhões de guerri-
lhelros, que estão sendo treinados para integrar
o Exército regular.

As tribos Ndebele e Shona são tradicional-
mente rivais, o que se refletiu na criação de dois>
movimentos guerrilheiros na luta pela indepen-
dência. Mugabe, líder dos Shona, que são maió^
ria no país, tentou acabar com esta rivalidade
incorporando membros dos dois grupos de
guerrilha em batalhões unificados do Exército."
O Governo, porém, parece que vai desistir
deste plano, que também tinha a aprovação der»
N'Komo, lider da minoria Ndebele, devido aos-
conflitos de Bulawayo. j

!-,
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povo para sofrer cortes em despesaêReagan prepara
Igreja
lamenta
mortes

San Salvador — O Arce-
bispo de San Salvador, Ar-
turo Rivera y Damas, la-
mentou que, nos últimos
20 dias, 178 pessoas te-
nham sido mortas pela
Guarda Nacional por vlo-
larem o toque de recolher."É muita gente em apenas
20 dias".

Rivera y Damas disse
que a maioria dos mortos
tinha "de 30 anos para ei-
rna e alguns tinham idade
avançada, 70 anos, velhos
que poderiam ser avôs dos
soldados que os mata-
ram". O Arcebispo concla-
mou o Governo a náo ma-
tar mais "tanta gente ino-
cente, pois é impossível
que todas essas 178 pes-
soas fossem subversivas".

URSS nega ajuda
a El Salvador

Hedrick Smith
Th. Nm» Tork TifflM

Washington — Um alto repre-
sentante soviético negou sába-
do que Moscou esteja fome-
cendo armas aos guerrilheiros
esquerdistas de El Salvador
mas concordou que o Kremlin
manda armas para Cuba e
Etiópia sem opor quaisquer
restrição às transferências dos
armamentos para outros
países."O representante, Vladi&Uen
M. Vasev, Mlnistro-Conse-
lhelro da Embaixada soviética
em Washington, também suge-
riu que o Governo Reagan es-
teja atacando publicamente os
soviéticos em parte para cons-
truir um clima"ultrapatrióti-
co", o qual estaria apto a acei-
tar grandes aumentos nas des-
pesas militares numa época de
dificuldades econômicas e
perspectiva de cortes nos pro-
gramas internos.
t

«'CONTRAMEDIDAS"

; .Vasev rejeitou o que chamou
de sugestão de que os Estados
Unidos "possam impor à
União Soviética" um "código
de conduta" para relações in-
ternacionals, assunto levanta-
do pelo Secretario de Estado
norte-americano, Alexander
Haig, durante um Jantar priva-
do com o Embaixador sovlétl-
ço, Anatoly P. Dobrynin, no
dia 5.
¦ Em entrevista ao programa
de televisão por cabo Neusma-
ker, Vasev disse que a lideran-
ça soviética terá de tomar"contramedldas" para elevar
as despesas militares em res-
posta às medidas agora anun-
ciadas pelo Governo Reagan.
Disse que Moscou demonstra-
ria "paciência e reserva" e não
se precipitaria em conclusões
sobre as intenções a longo pra-
zo do novo Governo. "Nâo va-
mos para a escalada", co-
mentou.

Embora altos funcionários
do Governo afirmem que deze-
nas de milhões de dólares em
armas soviéticas estejam sen-
cio transportadas por mar para
os guerrilheiros esquerdistas
salvadorenhos, Vasev disse na
entrevista pela televisão e em
posteriores declarações ao Jor-
nal The New York Times que
o assunto não foi oficialmente
tratado com a União Soviética
pelo Governo Reagan.

Nicarágua deixa
Comissão atuar
Manágua — O Governo

da Nicarágua suspendeu a
proibição das atividades
da Comissão Permanente
de Direitos Humanos e de-
volveu-lhe a documenta-
ção que estava em poder
do Ministério da Justiça. A
notícia foi dada pelo titu-
lar desta Pasta, Ernesto
Castillo, em ato realizado
na sede da entidade, em
presença de vários de seus
integrantes e jornalistas.
^A decisão de fechar a Ce-
missão havia sido tomada
pelo Governo da Nlcará-
gúa depois que o secreta-
riò-geral da entidade, José
Estéban González, lançou
acusações não apoiadas
em fatos sobre supostos
desaparecimentos e tortu-
rás de presos no pais, qua-
liflcadas como absoluta-
mente falsas em meios ofl-
ciais.

Garcia Márquez
-.: acusa Haig

Bogotá — O escritor co-
tombiano Gabriel Garcia
Márquez declarou ontem
que o Secretário de Estado
americano, Alexander
Haig, tentou pressionar o
Presidente do Panamá,
Aristides Royo, e o Co-
mandante da Guarda Na-
cional daquele pais, Ornar
Torrijos, para que reduzis-
sem suas relações com
Cuba.

Segundo Garcia Mar-
quez, Torrijos respondeu à
nota de Haig com uma ou-
tia na qual dizia: "Dou sua
nota como não recebida,
por ter havido engano de
destinatário. Devia ter si-
do enviada a Porto Rico".
Na nota do Secretário
americano, dizia-se que
era compreensível a exis-
tência de relações entre o
Panamá e Cuba, mas Haigr
se sentia preocupado com
a contribuição panamenha
ao bloqueio econômico
contra o Governo de Pidel
Castro decretado pelo Go-
verno americano.

Washington — Os Estados Unidos
serão submetidos a uma enorme
"campanha educacional" da Casa
Branca sobre a necessidade de cortes
nas despesas governamentais, logo
após o Presidente Reagan se dirigir ao
Congresso, quarta-feira, para anun-
ciar em detalhes as verbas que pre-
tende reduzir para economizar 14 bi-
lhóes de dólares no orçamento de 1981
e de 45 a 50 bilhões de dólares em 1982.

Diversos grupos de pressão, politi-
cos e a imprensa já estão há algumas
semanas praticamente dominados pe-
Ia discuss&o sobre os programas em
que a Administração Reagan preten-
de passar a tesoura. Esse debate pode-
rá assumir proporções semelhantes
aos que foram travados sobre a guer-
ra do Vietnam e o escândalo de Water-
gate.

O Congresso deverá levar meses
discutindo os cortes que serão propôs-
tos pelo Presidente Reagan na próxl-
ma quarta-feira. O propósito da"cam-
panha educacional" será procurar
convencer o pais e o Congresso de que
o plano de cortes precisa ser aprova-
do, para os Estados Unidos náo mer-
guinarem num "desastre econômico",
como disse Ronald Reagan.

A grande maioria dos senadores e
deputados norte-americanos está
comprometida com determinados
programas do Governo que foi eleita
para defender. Quase todas as verbas
são aprovadas no Congresso através
de acordos complicados em que os
congressistas negociam apoio a dife-
rentes projetos. Existe o risco de essas
coalizões serem rompidas, se cada Se-
nador resolver lutar contra o corte do
"seu" programa.

Por isso, o principal objetivo da

Armando Ourique
Cormponrjtnto

campanha educacional será defender
a aprovação pelo Congresso de todo
plano de cortes que será apresentado
pelo Presidente Reagan. A discussão
sobre o pacote deve ser travada no
sentido do que é de "interesse nacio-
nal" e o que é "melhor para o pais" e
não em função dos interesses de cada
grupo, segundo disse um assessor da
Casa Branca ao explicar a "campanha
educacional".

A campanha envolverá uma Co-
missão de Voluntários, externa à Casa
Branca, a ser liderada pelo milionário
de Hollywood, Charles Wíck, amigo
de Ronald Reagan. Essa comissão
contratou a firma de relações públi-
cas de Washington Wagner Baroody
para ajudá-la. Folhetos serão distri-
buidos através do pais para lideran-
ças locais, procurando mostrar que os
cortes são equilibrados e que não sa-
crificam os pobres mais do que os
ricos, coisa que está sendo denuncia-
da por diversos políticos, Jornalistas
• organizações. A Casa Branca estará
diretamente envolvida na campanha
e já está coordenando a presença, em
programas de televisão e entrevistas,
de autoridades que estiveram envol-
vidas na elaboração dos cortes, como
o diretor do Escritório de Administra-
ção e Orçamento, David Stockman, e
o Secretário do Tesouro, Donald Re-
gan. Mas o Presidente Ronald Reagan,
com sua grande capacidade de comu-
nicação, será, segundo a Casa Branca,
o maior instrumento dessa campa-
nha. No seu discurso ao Congresso,
depois de amanhã, espera-se que ele
Já comece a desenvolver um clima
ainda mais favorável no país para a
aprovação no Congresso dos novos
orçamentos.

Sente H, T.xoi. HJA/UPI

Corte começa a Io de julho-
Quando o Presidente Ronald

Reagan ler sua primeira mensa-
gem sobre o estado da União, numa
sessão conjunta das duas casas do
Congresso, quarta-feira à noite,
proporá:

Um corte de 30% nas taxas do
Imposto de Renda individual no
correr dos próximos três anos, a
partir de Io de julho de 1981.

Uma grande aceleração na
amortização para as empresas —
em tópicos que vão de novas fábri-
cas a caminhões, de caldeiras a
ferramentas, e de centros comer-
ciais a prédios de apartamento —
destinada a encorajar novos invés-

timentos. Esse corte seria retroati-
vo a 1° de janeiro de 1981.

— Um maciço programa de cor-
tes de despesas, de cerca de 50
bilhões de dólares no orçamento
fiscal de 1982. Os cortes propostos
vão de pequenas mas controverti-
das reduções nas verbas para a
Comissão Regional Appalachiana
a grandes cortes no Medicaid, nos
empregos do funcionalismo públi-
co e nas pensões para desempre-
gados.

O pacote econômico tem, na
verdade, pouco mistério. A surpre-
sa é que o Governo, até agora,
tenha conseguido manter-se tão
próximo do que Reagan prometeu
durante a campanha eleitoral.

Governo será por conselhos

Washington — O Presidente dos
Estados Unidos, Ronald Reagan, pia-
neja estabelecer uma rede de seis con-
selhos ministeriais, que atuarão como
órgãos formais para debater e decidir
sobre questões políticas importantes
de seu Governo, revelou seu assessor
Ed Meese m. ;

O plano, que se espera seja formali-
zado por um memorando político den-
tro dos próximos dias, daria a Reagan,
se plenamente aplicado, o mais estru-
turado sistema de organização de Ga-
binete de uma Presidência moderna,
embora alguns conceitos tenham sido
tomados de empréstimo de Governos
passados.

Governo ministerial
Reagan pensara inicialmente na

idéia de estabelecer um comitê execu-
tivo ministerial, um círculo íntimo
dentro do Gabinete, para reunir-se
com ele, discutir e decidir sobre as
grandes diretiva políticas de seu Go-
verno, como fez quando era Governa-
dor da Califórnia.

Hedrick Smith
Th. Ntw York Tiro».

Mas Meese disse que o Presidente
decidira agora concretizar sua idéia de
Governo ministerial num sistema de
conselhos organizado por área geral de
interesse, porque ficara muito satisfei-
to com a franqueza e sentido de equipe
de todo o Gabinete e porque desejava
manter todos os membros do Gabine-
te envolvidos em conselhos mimste-
riais decisórios.

Meese disse numa entrevista que,
além do Conselho de Segurança Na-
cional, que é estabelecido por lei, Rea-
gan pretende ter conselhos, mlniste-
riais para assuntos econômicos, recur-
sos naturais e meio-amblente, recur-
sos humanos, Comércio, e Alimenta-
ção e Agricultura.

O plano de Reagan poria os seis
conselhos ministeriais sob a liderança,
respectivamente, das Secretarias de
Estado, Tesouro, Interior, Saúde e Ser-
viços Humanos, Comércio e Agricultu-
ra, para apresentar opções políticas ao
Presidente. Depois, ele e o Vice-
Presidente George Bush se reuniriam
com eles para as principais discussões
e decisões políticas.

Presidente faz o que disse

Washington — Quando Ronald Reagan
se mudou para a Casa Branca, havia uma
tendência a acreditar que suas promessas
de reduzir o orçamento, reduzir os impostos
e ser duro com os soviéticos eram outras
tantas dessas resoluções que se tomam a
cada Ano-Novo, e que logo se destroem no
confronto com os latos brutais e a política
do dla-a-dia.

A idéia de Reagan era de que o pais
estava numa farra, e ele ià curar-lhe a ressa-
ca e pô-lo de novo na carroça, e talvez até
faze-lo voltar à Igreja. Sal John Maynard
Keynes, entra Adam Smith, aumenta-se o
orçamento de Defesa, reduz-se quase tudo
mais, e faz-se os soviéticos prometerem
comportar-se, como condição para o contro-
le de armas militares.

Contra-revolução
Ninguém em Washington duvidava da

sinceridade de Reagan, mas quase todo
mundo duvidava de sua capacidade de atin-
gir esses objetivos. Suas propostas equiva-
liam a uma contra-revolução contra a politi-
ca de Estado assistencial dos últimos 50
anos, e na opinião de muitos observadores
elas seriam rejeitadas pela maioria demo-
crata da Câmara dos Deputados.

Pode ser que assim seja. Contudo, o novo
Presidente não esta esquecendo suas reso-
luções, mas agindo de acordo com elas, e
convocando o povo e o Congresso a apoia-
rem-no, como um ato de patriotismo. No
momento, ele estonteou a Oposição e dei-
xou pasmados os diplomatas estrangeiros,
que, sob intensa pressão de seus Governos
para explicar o que acontece, estão fascina-
dos pelo simples fato de que tal contra-
revolução esteja sendo tentada.

Eles tendem a concordar com que o
sucesso ou fracasso de Reagan terão um
profundo efeito na política do futuro, não
apenas nos Estados Unidos, mas também
em outras partes do mundo. Be ele tiver
êxito no combate à inflação, no aumento da
produtividade, e conseguir convencer os so-
vléticos a abandonarem o uso da força em
países do Terceiro Mundo — uma agenda
ambiciosa — produzirá a maior transforma-
ção na política interna e externa americana
desde o New Deal de Franklin Delano Roo-
sevelt. na década de 30.

Se ele falhar, porém, dizem muitos diplo-
matas, reduzirá a influência do sistema de
livre* empresa no país e no exterior, pelo

James Reston
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menos por uma década, cindirá a Aliança e
reviverá o ódio da guerra-fria. Claro, nin-
guém em Washington diz que Reagan tem
de conseguir tudo que deseja para caracteri-
zar seu êxito: Roosevelt teve grande lnfluên-
cia Interna e externamente, embora seu
New Deal não chegasse a atingir os objeti-
vos visados.

Mas ninguém diz tampouco que as pro-
postas de Reagan são mera retórica de
campanha eleitoral. No campo das relações
exteriores, ele Jã usou seu poder executivo
para mudar os métodos e o tom da diploma-
cia americana. Primeiro que tudo, pós fim
ao conflito entre o Departamento de Estado
e o Conselho de Segurança Nacional sobre
quem define e articula sua política externa.

Sob o Presidente Jimmy Carter, comunl-
cações sérias à União Soviética e outros
países importantes, elaboradas no Departa-
mento de Estado, tinham de ser aprovadas
pelo Conselho de Segurança Nacional, que
agia em nome do Presidente e tinha poderes
para emendar ou mesmo vetar as mensa-
gens, na Casa Branca. Essas comunicações
podem agora ser despachadas diretamente
pelo Secretario de Estado Alexander Haig,
com ou sem a aprovação do CSN.

Haig está insistindo em que a União
Soviética respeite "os princípios de relações
básicas" assinados pelos Presidentes Ri-
chard Nixon e Leonid Brejnev, em 1072,
como uma condição para negociar o novo
Tratado de Limitação de Armas Estratégi-
cas. Na opinião de Haig, esses princípios
proibiriam o uso da força para atingir objeti-
vos políticos, e ele deixou essa condição
bem clara numa conversa em particular em
Washington com o Embaixador soviético
Anatóli Dobrinin, a 5 de fevereiro.

Provocação
Esse principio esta sendo exigido, espe-

cificamente, no caso de El Salvador, onde
Haig acredita que a União Soviética, Cuba e
Vietnam fornecem armas aos guerrilheiros
esquerdistas que tentam derrubar o Go ver-
no militar. Alguns dos aliados estão inqule--tos com o que encaram como "linguagem
provocadora" de Haig e Reagan — denun-
ciando os líderes soviéticos como "terroris-
tas", "mentirosos e trapaceiros" — e duvl-
dam de que a União Soviética se sinta
obrigada por uma promessa a abandonar
sua prática de dar apoio às "guerras de
libertação nacional" — como em El Salva-
dor — mesmo que a faça.
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Gillespie reúne

URSS pode colocar
Dobrynin no lugar

de Andrei Gromyko
Bonn — Sob pressão do Governo norte-

americano, a União Soviética deverá substituir
brevemente seu Ministro das Relações Exterlo-
res, Andrei Gromyko, pelo Embaixador soviéti-
co em Washington, Anatoly Dobrynin, informa
em sua edição de hoje o Jornal alemão Blld,
atribuindo a versão a "círculos governamentais
norte-americanos do mais alto nivel".

Há 24 anos à frente da Chancelaria de Mos-
cou, Gromyko é o mais antigo Ministro do
Exterior do mundo em funções. Os mesmos
círculos que anteciparam sua saída — que Játeria sido comunicada reservadamente peloPresidente Leonid Brejnev ao Presidente Ro-
nald Reagan—comentaram que Washington o
considera um "inimigo jurado", enquanto, com
Dobrynin em seu lugar, haveria melhores chan-
ces de entendimento entre as duas superpotén-
cias.

Dez anos"Dobrynin mantém excelentes relações em
Washington, conhece pessoalmente a maioria
dos políticos norte-americanos e poderia, me-
Ihor do que ninguém, saber que pontos os
norte-americanos estão dispostos a negociar e
quais são aqueles em que isto é impossível",
observa o Bild.

Dobrynin é outro campeão de sobrevivência
política, pois há 10 anos — desde os tempos de
Nikita Kruchev — está no cargo. Hâ uma dife-
rença de 10 anos de idade entre ambos: o
Chanceler está com 71 anos e o Embaixador
com 61.

Até o momento nem Washington nem Mos-
cou fizeram comentários a respeito da possível
troca. Por outro lado, o Jornal não diz quando
ela ocorrera. "Gromyko não conseguiria obter
uma melhora nas relações com Washington,
uma vez que ele odeia os norte-americanos",
sustenta o Bild. Gromyko chegou ao Ministério
do Exterior em 1056, após a morte de Stalln.
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Para protestar contra a
crescente concorrência
entre os pescadores do
Texas e os refugiados
vietnamitas, a organi-
zaçâo racista norte-
americana Ku Klux
Klan ofereceu um jan-
tar de peixe frito a cer-
ca de 750 pessoas, se-
guido de uma cerimônia
de queima de cruz e dis-
cursos de protesto.
Quando os discursos co-
meçaram, entretanto, a
multidão tinha diminuí-
do para cerca de 200
pessoas. Os outros pa-
reciam estar mais inte-
ressados nos quase 300
quilos de peixe e 180
quilos de ostras ofereci-
dos no jantar, e nâo es-
peraram nem mesmo a
queima de um bote bati-
zado de USS Vietcong-.
A tensão entre os pesca-
dores do litoral do Golfo
do Texas e os vietnami-
tas refugiados nos Esta-
dos Unidos vem aumen-
tando desde que estes
foram transferidos para
a região. Os texanos
afirmam que algumas
baías ficaram sem pei-
xes por excesso de pes-
ca e que os vietnamitas
não respeitam os costu-
mes locais e saem com

barcos sem licença.

Beatles voltam
sem Lennon masi
com Elton John

Plymouth, Montserrat — O bate-
rista Ringo Starr chegou ontenvà
ilha de Montserrat, nas Antilhaá,;
onde Já se encontra Paul McCarte;
ney. A chegada de Rlngo fortalece^.
a versão de que os três beatles se
reunirão, pela primeira vez após. ífc
anos, para produzirem um disco em
homenagem a John Lennon. Conta*-
do, não há sinais da presença de
George Harrison na ilha.

George Martin, que trabalho^,
como produtor do conjunto, tem
um estúdio em Montserrat e há
poucos dias convocou seu engo:
nheiro de som mais conceituado,
Jeff Emmerick. Informou-se que ar
cantores Stevie Wonder e Elton
John também teriam sido convida-
dos para o disco histórico. £;

O produtor Martin, por medld£,
de precaução, levou também para a
ilha um grupo de guarda-costas
contratados em Nova Iorque, w.

•0'J

Nova Iorque—O veterano trompetlij-
ta Dlzzy Gillespie apresenta hoje no Uri-
coln Center dois concertos com o qufi,
chama de "conjunto ideal", que reúne 20'
dos maiores Instrumentistas de Jazz con-'
temporaneo. Em entrevista a The New
York Times, Gillespie disse que seu so-!
nho hoje é reunir as quatro fontes dn
musica do hemisfério Ocidental—norte-
americana, brasileira, cubana e das Aiv
ülhas. . .fi,'„— Sempre fui um estudioso da müsl-,
ca deste hemisfério. Descobri que tudo"
vem da mesma fonte... Meu sonho atual*
é pôr Juntas as quatro (fontes) — norte-
americana, cubana, brasileira e das In-
dias Ocidentais, tocando algo que tenha'
um pouco de influência de cada uma —
declarou. "f~

A orquestra reunida para o concerto'
de hoje é integrada pelos saxofonistas
Frank Foster, Pepper Adams, Frank
Wess, Jimmy Heath e Paquito Rivera; os!
contrabaixistas George Duvivler, Ron
Carter e Paul West; os percussionista^.
Cândido e "Blg Black"; o pianista Ho-
land Hanna; o guitarrista George;
Adams; os trombonlstas Benny Powel,''
Slide Hampton, Curtis Fuller e Melba.
Liston; e os trompetistas Victor Paz, Joo
Wlider, Manrin Stamm e Jon Paddls:;!;

Gillespie tocará ainda com mais qua-
tro veteranos do bebop, movimento que
ele ajudou a criar: o pianista John Lewis
e a vlbrafonlsta Mil Jackson (ex-
integrantes do Modem Jazz Quattet), o
sax-barltono Gerry Mulllgan e o bateris-
ta Max Roach.

Fogo na Irlanda
foi provocado

LA
•I?v
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Dublin — A policia irlandesa acredita

que o incêndio que matou dezenas do
Jovens na discoteca Stardust, nnteon-
tem, foi criminoso, mas por enquanto,
não hâ provas concretas disso. Uma pes-
soa afirmou ter sentido um cheiro forj»"
de parafina vindo de uma sala, a mesma
onde o Incêndio começou.

O Governo irlandês decretou luto ofl-
ciai pelas vitimas do incêndio, a ser
cumprido amanhã. O número de mortos,
segundo a agência UPI, chega a 48 pés-.,
soas, apesar das informações iniciais,.
que garantiram ter morrido 56. Há no*,
hospitais de Dublin 15 pessoas em esta-
do grave.

Ontem, familiares de algumas vitl-.
mas procederam ao reconhecimento dos..
cadáveres, mas varias delas, completa-
mente carbonizadas, continuavam no*
necrotério.
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DEPARTAMENTO NACIONAL

¦ DE OBRAS DE SANEAMENTO
AVISO DE CANCELAMENTO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
N° 05/81

O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações
— NEL do Departamento Nacional de Obras de
Saneamento — DNOS, comunica aos interessa-
dos que, tendo em vista a data da publicação na
Imprensa do AVISO relativo ao Edital de Concor-
rência n° 05/81, cujo objeto consistia na elabora-
ção de estudos, anteprojeto e projeto executivo
de uma barragem de finalidades múltiplas, com
a respectiva usina hidroelétrica e obras comple-
mentares, no rio Paracatu, nos Municípios de
Santa Fé de Minas e Buritizeiros, no Estado de
Minas Gerais, fica esse Edital CANCELADO,
sendo substituído pelo de n° 05-A/81.

As firmas interessadas poderão obter infor-
mações no NEL e adguirir o Edital n° 05-A/81
com a ESPECIFICAÇÃO n° 05/81 na Divisão
Financeira, localizada na Sede do DNOS, à Av.
Presidente Vargas n° 62, na Cidade do Rio de
Janeiro-RJ, ou na Sede da 9a DR, situada à
Avenida Afonso Pena, n° 3500, na Cidade de
Belo Horizonte-MG. (a) Albert Amand de Berre-
do Bottentuit (Chefe do Núcleo Executivo de
Licitações-Substituto). (P

MINISTÉRIO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO
0SWALD0 CRUZ V FIOCRUZ [ /

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N° 016/81 — SLMC.

EDITAL N° 044/81 — C.G.L

AVISO
A Comissão Geral de Licitações da FUNDA-'

ÇÃO OSWALDO CRUZ, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que no dia 12 de
março de 1981, às 15:00 horas, receberá propôs-
tas para fornecimento de material elétrico e hi-
dráulico.

O Edital contendo maiores esclarecimentos,
poderá ser adquirido ao preço de Cr$ 150,00
(Cento e Cinqüenta Cruzeiros), na sala da Comis-
são, situada no 2o andar do Pavilhão Figueiredo
Vasconcelos, à Av. Brasil, n° 4.365 — Mangui-
nhos, RJ, no horário de 8:30 às 11:00 e das 13:00
às 16:00 horas.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1981
RONALDO CÉSAR MATTIODA DE LIMA

Secretário da C.G.L. (P

MINISTÉRIO DO INTERIOR

PNOB """ ——

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
N° 05-A/81

O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações — NEL do
Departamento Nacional de Otras de Saneamento —
DNOS, comunica, que às 15 horas do dia 20 de março de
1981 na Sede do DNOS, será realizada uma Concorrência
para elaboração de estudos, anteprojetos e projeto execu-
tivo de uma barragem de finalidades múltiplas, com a
respectiva usina hidroelétrica e obras complementares, no
rio Paracatu, nos Municípios de Santa Fé de Minas e
Buritizeiros, no Estado de Minas Gerais, 9a Diretoria
Regional do DNOS (9a DR).

As firmas interessadas poderão obter informações no NEL
e adquirir o Edital com a ESPECIFICAÇÃO n° 05/81 na
Divisão Financeira, localizada na Sede do DNOS, à Av.
Presidente Vargas n° 62. na cidade do Rio de Janeiro—RJ,
ou na Sede da 9° DR. situada à Avenida Afonso Pena n°
3500, na cidade de Belo Horizonte—-MG. (a) Albert Amand
de Berredo Bottentuit (Chefe do Núcleo Executivo de
Licitações—Substituto). (p

«

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO I Ex — Ia RM
Ia CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR

ALISTAMENTO MILITAR

TODO BRASILEIRO DEVERÁ ALISTAR-SE PARA O SERVIÇO
MILITAR NOS 6 (SEIS) PRIMEIROS MESES DO ANO EM QUE
COMPLETAR 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. SE VOLUNTA-
RIO, A PARTIR DOS 16 (DEZESSEIS) ANOS DE IDADE.

COMO PROCEDER
1o — Procurar a Junta de Serviço Militar (JSM) que funciona na

sede da Região Administrativa de seu bairro. •
2o — Prazo de apresentação: Entre 02 de janeiro e 30 de

junho de 1981.
3o — Documentação necessária:
a) — Certidão de nascimento ou prova equivalente;
b) — 2 (duas) fotos 3 x 4. de frente descoberto.
4o — Receber GRATUITAMENTE o Certificado dè Alistamento

Militar (CAM).
DEVEM AINDA ALISTAR-SE

A) — Brasileiros natos nascidos anteriormente ao ano de 1963
e que ainda não o tenham feito.

B) — Brasileiros naturalizados ou brasileiros por opção que não'
se alistaram dentro do prazo fixado por lei, 30 (trinta) dias
a contar da data em que receberam o Certificado de
Naturalização ou da assinatura do termo de opção.
QUEM SE ALISTAR FORA DO PRAZO LEGAL

(02 Jan a 30 Jun 81)
A) — Pagará multa prevista no art. 176 do Regulamento da Lei

do Serviço Militar.
B) — Essa multa é recolhida mediante Documento de Arrecada-

ção de Receitas Federais (DARF) ao Banco do Brasil S/A
Cl — Nenhum dinheiro deve ser entregue nas Juntas de

Serviço Militar."SERVIÇO MILITAR - A SEGURANÇA DO BRASIL
EM NOSSAS MAOS"^ (P

.. A ...
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Patrimônio Órfão
O patrimônio cultural do Rio de Janeiro,

sobretudo no que se refere aos seus monumen-
tos históricos, dá sinais alarmantes de abando-
no e decadência: afunda o piso da antiga Sé,
feridas riscam de alto a baixo a outrora robusta
estrutura do convento de Santo Antônio; o
antigo Paço da Praça 15 sofre uma ação de
desgaste que seria, por si só, testemunha do
descaso com que está sendo tratado o nosso
acervo cultural.

A ação que corrigiria esta ameaçadora
decadência parece, muitas vezes, prejudicada
pela dispersão de responsabilidades. Coexis-
tem, no Rio, realidades novas ou remanescen-
tes do tempo em que aqui funcionava a Capital
da República. A tardia fusão entre dois Esta-
dos veio confundir ainda mais a rotina admi-
nistrativa, que mudou subitamente de escala. £
a cidade que por longos anos desempenhou a
função de centro cultural do país vê-se às vezes
perdida entre novas siglas, novas competên-
cias.

O Paço da Praça 15 é uma das vítimas
dessa indefinição. A moderna política conser-
vacionista — e a única viável em país que não
esbanje riqueza — é preservar um patrimônio
desta natureza através de uma utilização corre-
ta e inteligente. Tudo aconselharia, então, que
o prédio deixasse de ser uma repartição dos
Correios — pois nessa condição está indo à
ruína. O Prefeito anterior ao atual pretendeu
transformá-lo em sede da sua administração. A
idéia não foi adiante. E enquanto assim se vai e
vem, mais algumas cicatrizes são impostas a um
momento inestimável.

A responsabilidade torna-se ainda mais
difusa quando se trata de patrimônios que não
pertencem à órbita oficial — como o convento
de Santo Antônio, ou o antigo convento do
Carmo. Como fazer para que o metrô assuma
em tempo útil a responsabilidade dos danos
que causou à venerável estrutura do Largo da
Carioca?

O Município dispõe de um jovem organis-
mo voltado para o bem cultural — a Fundação
Rio — que tem, sobre suas congêneres, a
vantagem de não ter sido atingida ainda que de
leve pelo gigantismo burocrático. Dos três
círculos administrativos que se sobrepõem no
Rio de Janeiro, entretanto, o municipal equi-
vale certamente à parte mais fraca: sabe-se

que, no processo da fusão, o Município do Rio
recebeu responsabilidades muito superiores ao
normal.

O nível estadual alega falta de recursos —
e já começa a ser sacudido pela maré eleitoral.
Na área específica da cultura, deve ainda
terminar de amortecer os efeitos do terremoto
que foi a passagem do Sr Guilherme Figueiredo
pela atual Funarj — fusão das antigas Funterj
e Femurj, a que o seu ex-administrador quis
atribuir proporções napoleônicas.

Resta o nível federal, representado pelo
SPHAN — antigo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional — cujo órgão
executivo é agora o Pró-Memória. Ao Patrimô-
nio estão afetos todos os bens tombados —
política que, se mal-executada, terminaria re-
sultando num tombamento real, e não figura-
do. A tradicional alegação de que o Patrimônio
não tem dinheiro corresponde a obrigação de
exercer ao máximo a seletividade: não se tomba
sem se assumir uma determinada responsabili-
dade; e, portanto, não se pode tombar indiscri-
minadamente.

Ao mesmo tempo, se se quer evitar o
melancólico aspecto dos bens tombados (que
muitas vezes os proprietários ajudam a tom-
bar, para se verem livres de um fardo), é.
urgente abandonar de vez o conservacionismo
burocrático. A primeira condição para isso é
pensar-se na boa utilização do bem tombado —
que só assim se mantém vivo. A segunda é
estimular novas fontes de recursos para um
setor reconhecidamente carente. Municípios e
Estados têm sido mal-aquinhoados na reparti-
ção do bolo tributário; mas nem uma União
toda-poderosa pode sustentar sem limites bens
que não remuneram materialmente — e que
implicam, em vez disso, gastos contínuos. Cum-
pre, assim e quanto antes, trazer à luz uma
política de incentivos como a que existe em
terras mais esclarecidas, e em que se usa
benefícios fiscais em favor da cultura. 0 Minis-
tro da Educação, que assumiu com tão bons
propósitos, poderia abrir as janelas do seu
Ministério também para esse aspecto do nosso
universo cultural. 'Surgindo recursos novos,
alguém há de assumir, no Rio de Janeiro, a
liderança do processo destinado a salvar um
patrimônio comprimido entre a insolvência e a
burocracia.

Desafio Competitivo
Três horas não foram suficientes para os

Ministros do Planejamento, da Fazenda e da
Indústria e do Comércio dobrarem a missão do
Banco Mundial na negociação do financiamen-
to ao Proálcool. Para financiar o programa do
álcool, com recursos da ordem de 175 a 250
milhões de dólares, o Banco Mundial não recua
da exigência de que a compra das destilarias
seja feita através de concorrência interna-
cional.

A importância já assumida pelo programa
do álcool e a quantidade de recursos já investi-
dos comportam um alargamento do ângulo de
visão com que o Brasil negocia com o Banco
Mundial. Em primeiro lugar, trata-se de exi-
gência estatutária da qual não pode o banco
abrir mão. Em segundo, e não menos impor-
tante, trata-se de uma exigência que não vio-
lenta as concepções econômicas brasileiras.
Somos um país que pratica a economia de
mercado e portanto aceita as regras do jogo
capitalista. Não há contra-indicação de ordem
doutrinária nem política.

Para o programa do álcool adquirir real
sentido econômico e se consagrar pela viabiü-
dade terá de libertar-se da proteção que lhe
dispensa a gasolina para ser efetivamente com-
petitivo. Pois só assim não será outro combustí-

vel da inflação, que é o que seria se o preço da
gasolina tivesse de subir apenas para manter o
álcool no mercado: a produção de álcool,
amarrado a uma proporção de dois terços do
preço da gasolina, seria um subsidio para
cobrir custos não competitivos.

O álcool ainda não encontrou sua autòno-
mia econômica e sua capacidade de competi-
ção. Isto só ocorrerá quando se tornar inde-
pendente. E para alcançar esta meta é contra-
ditório admitir qualquer reserva de mercado,
mesmo indireta. A declaração de independên-
cia do álcool será seu ingresso no mercado
internacional, porque é na exportação que se
apura a capacidade competitiva.

Não há por que temer o financiamento
condicionado pela concorrência internacional.
Se os custos de produção da nossa indústria
não são capazes de competir com os fabricantes
internacionais de destilarias, o álcool produzi-
do no Brasil sob essa proteção será mais caro
para o consumo externo e para a exportação.
Não havendo capacidade de competição inter-
nacional, significará que os brasileiros estarão
pagando pelo álcool mais caro do que se o
importassem. Seria a negociação da expectati-
va de que somos um país de condições privile-
giadas pela natureza para a produção do
álcool.

Volta às Bases
O Ministro da Educação declarou, esta

semana, que a oferta de profissões de nível
médio é um desafio do nosso desenvolvimento.
Desafio tanto maior quanto só esta oferta seria
capaz de desfazer o cerco angustiante e tantas
vezes inútil às universidades. Neste panorama,
tornaram-se de repente indisfarçáveis as defi-
ciências e erros do esquema de ensino pronssio-
nalizante, atualmente em vigor, que não profís-
sionaliza e ajuda a abaixar — por sobrecarga
de temas — o nível já não muito alto dos cursos
de 2o grau.

Duas opções para este impasse estão
sendo propostas pela Secretaria de Educação
do Rio de Janeiro — e foram aprovadas pelo
Conselho Estadual de Educação. A primeira é
a criação de uma 4a série optativa ao fim dos
três anos do 2o grau. Nesta série extra a
profissionalização poderia receber o ritmo in-
tensivo que não recebe no período normal e

assumir, de fato, o caráter de terminalidade
que até agora continua a ser uma ficção.

Tão ou mais importante, entretanto, é a
idéia de que esse esforço deve assumir cada vez
mais o sentido da regionalização. O sistema em
vigor não pecava apenas por ser abstrato e
ineficaz: os cursos que oferecia, além de tudo,
não procuravam manter qualquer relação com
o mercado de trabalho, isto é, com o ambiente
concreto onde estavam inseridos. Nesta situa-
ção, toda a estrutura profissionalizante não era
senão a resposta formai a uma exigência legal.
A proposta da Secretaria de Educação implica
a inversão desta tendência: o curso profissiona-
lizante deve nascer da realidade e das necessi-
dades de uma comunidade. Nestas condições,
não apenas terá um sentido, como candidata-se
ao apoio desta mesma comunidade, que é e será
sempre a maior interessada na formação de
profissionais de bom nível.

Atualização
O nonagésimo aniversário de publicação

da encíclica Rerum Novarum, de Leão XHI, é
uma útil oportunidade de reflexão sobre a
dimensão histórica do que se tem chamado de"doutrina social da Igreja". Como lembra o
Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro, D Eugê-
nio de Araújo Sales, essa doutrina já poderia
ser identificada nos próprios textos da Bíblia.
Só o desconhecimento desses textos permite, às
vezes, imaginar-se que a pregação social equi-
vale a uma "nova Igreja", diferente da Igreja m

antiga. Apenas, a Igreja adapta a sua palavra
a cada época, e as encíclicas são um marco
importante nessa atualização. A Rerum Nova-
rum dava conta das novas realidades surgidas
com a Revolução Industrial; e em meio aos
problemas que pesavam sobre o fim do século

?assado 
já continha a doutrina que outros

apas desenvolveriam: a de que a luta das
classes nada tem de fatalidade, podendo a
dinâmica cega dos conflitos ser modificada pela
presença do espírito do cristianismo.

S A

Cartas-
A arma do amor

Semana passada, estiveram vlsltan-
do o Rio de Janeiro Max Haerrt e Mau-
reen de Lopez Blanco, representantes da
Escola Filosófica do essenclallsmo, se-
cilada em Paris, com centros em vários
países do mundo, fundada pela escrito-
ra, humanista e filósofa Mme. Sundari,
membro da Academia de Autores de
Paris, sendo sua missão á tarefa difícil de
pregar a paz e o amor Incondicional
entre os homens, sem qualquer Interesse
financeiro.

Neste momento critico, em que a vlo-
lêncla social reflete a própria mentallda-
de humana, deturpada pelo egoísmo,
pela Incompreensão e por ambições Ines-
crupulosas, o Ideal do essenclallsmo é o
do amor puro e altruísta, que conquls-
tando milhares de corações no mundo,
nos dã uma sensação de que nem tudo
está perdido, numa época em que os
homens chamados civilizados ainda uti-
lizam a força para conquistar pedaços de
terra, dominar outros homens e impor-
lhes regimes para os quais não foram
feitos nem preparados. Apesar da vio-
lència-nossa-de-cada-dia, existem pes-
soas que se preocupam em combatê-la,
não com as mesmas armas, mas com o
amor, a tolerância e ensinamentos Qlosó-
ücos que se fazem sentir no espirito da
humanidade, reformando-se a sociedade
a partir da reforma consciente e pessoal
do homem, tão preconizada pela filósofa
francesa.

Afinal, se somos capazes de criar,
desenvolver e operar tantos prodígios,
por que não conseguir então o domínio
de nós mesmos? Nesta reforma, nossa
bússola há de ser a fé em Deus e, por
conseguinte, a educação do nosso espiri-
to, que deve ser dirigida para o bem
comum, sem Individualismo», demago-
gias e falsas promessas, para que a ver-
dadelra evolução humana possa acom-
panhar o progresso tecnológico de nossa
sociedade.

Mme. Sundari virá ao Brasil, ao Rio
de Janeiro, em junho deste ano, espera-
mos que ela encontre nossa cidade me-
nos violenta e nossa consciência menos
omissa. Júlio Cezar de Oliveira Braga—
Niterói (RJ).

Avanço ecumênico
Após 444 dias de cativeiro num pais

do Golfo Pérsico, os reféns americanos
foram libertados sem que os agressores
conseguissem o preço estipulado para
entrega dos inocentes. O Irã ficou mar-
cado pela Diplomacia Mundial; um pro-
cedimento diretamente ligado ao fana-
tismo de um povo vitima de sua lide-
rança.

As justificativas apresentadas pelos
Iranianos: "espiões" não procedem para
o caso dos reféns. Diplomatas têm a
missão de observarem e Informar ao seu
pais os assuntos ligados ao desenvolvi-
mt-nto. A espionagem está em todas as
partes do mundo e em tudo. Com ela os
russos desvendaram os segredos atómi-
cos dos Estados Unidos.

Os americanos estão propalando não
mais consentirem atos de terrorismo
contra sua gente. A Bíblia nos ensina
que ninguém sabe a hora que chega o
ladrão. O terrorismo foge a qualquer
controle humano e somente é possível
minorar suas tristes conseqüências atra-
vés da virtude da paciência em alguns
casos. Carter, impensadamente, tentou
usar violência para resgate dos reféns
americanos, e com Isto, os Estados Uni-
dos perderam oito vidas.

Se os norte-americanos almejam paz
e segurança, o único caminho a seguir
seria o de ajudarem João Paulo n no
desenvolvimento do ecumenismo de
João XXTTT. Somente através do amor
de Cristo o homem pode viver mais
tranqüilamente. Poderio multar, rique-
zas e valentias nada significam para
segurança das nações: "Atrás de morro
tem morro..." Há um provérbio: "A
maior demonstração de força do homem
é ele vencer na vida e morrer de velho
sem ter brigado."

Não há outra salda para o homem,
senão a prática do amor cristão, arma
sem igual para ser usada nas horas de
maior aflição da criatura. E Cristo no
meto de nós, segundo a Sua doutrina, é
diariamente renovado em todos os alta-
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res da Igreja, através do sublime mlsté-
rio da Eucaristia (Luc 22,14-20).

Recentemente, o mundo constatou a
forca da Palavra do Vigário de Cristo,
sua Santidade João Paulo D.. Ele deu
provas de autoridade sobre dois mun-
dos, na condução das greves da Polônia1.
Quando todos esperavam Invasão lml-
nente talou o Santo Padre. Aquilo foi um
alivio, quando o mundo inteiro, nervosa-
mente, aguardava um desastre, que se-
ria o Inicio da terceira guerra mundial.

Os verdadeiros lideres americanos
poderiam tirar proveito do que se passou
com os seus irmãos no Irã. Na oportuni-
dade em que todos se acham em Ação de
Graças e mais festividades pela liberta-
ção dos reféns, eles iriam a Roma convi-
dar João Paulo n para uma visita-
bênção â nação americana, a exemplo
do ocorrido no Brasil. O Papa pode evl-
tar a proliferação de seitas suicidas, pre-
gando, pessoalmente, a palavra, como
Vigário de Cristo. Seria um grande passo
o avanço ecumênico, mundial Oldemar
Santos — Belo Horizonte (MG).

Papel-moeda desprezado
ou» qp
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Já se faz sentir a necessidade de um
dispositivo legal, que venha moralizar as
notas do nosso dinheiro. Quando se sabe
que na Inglaterra as notas são lavadas e
escovadas, e que nos Estados Unidos
nenhuma nota rasgada sal do'banco
onde entrou, é de se lamentar o estado
das nossas notas, pois até as de Cr$ SOO
são encontradas escritas com babosel-
ras; as notas de CrS 50,10 e 5, as vezes
dão nojo de serem recebidas, pra não
falar nas de Cr$ 1, cujo estado ê lamenta-
vel, no valor e na conservação.

É claro que a valorização do dinheiro
depende dos Governos, mas a conserva-
ção depende da educação do, povo. É
preciso que se faça uma lei (e oj Brasil já
tem tantas que mais uma não faz dife-
rença) proibindo que circulem notas ras-
gadas ou que tragam qualquer palavra
estranha as que lhe são Impressas. Dlan-
te disso ninguém será obrigado a aceitar
uma nota igual a muitas que circulam
por este Brasil. Será que a nenhum dos
senhores legisladores foi passada, até
agora, uma nota com algo imoral esçri-
to? Waldemar Francisco de Souza—Rio
de Janeiro.

Mudança do sistema
O momento propicio para mudar o

sistema é agora. À medida que os anos
correm nos convencemos que o sistema
de Governo vigente no Brasil necessita
ser reformulado a fim de se ajustar as
suas peculiaridades próprias. Será que
os luminares da política, os donos do
Brasil, não sentem essa necessidade?
Vamos exemplificar: o sistema de esco-
lha para a representação do povo nos
Legislativos, Municipais, Estaduais e
Federal não pode permanecer como es-
tá. O envolvimento de todas as agremla-
ções políticas associadas ao atual arcai-
co sistema, e desejosos na sua conünui-
dade, é a demonstração evidente, não só
da falta de Imaginação, como também
do espirito de brasilidade. Ninguém po-
de ignorar, nem os que andaram por ai
gritando, "Liberdade Ampla e Irrestri-
ta", que a manutenção do que está ai é
um absurdo, de vez que beneficia, única
e exclusivamente, os grupos de maior
poder aquisitivo e não expressa a vonta-
de de uma apreciável parte da nação,
esclarecida. Um dos pontos dessa pro-
blemãtica é o da representatividnde, que
precisa ser acuradamente estudado para
evitar que o Governo tenha que manter
compulsoriamente centenas de repre-
sentantes de várias facções com naba-
bescos salários, sem que possuam condi-
ções básicas de legislarem, sabendo
conscientemente o valor de certos proje-
tos de elevado interesse social, como foi
o rumuroso caso da denúncia vazia, que
apesar de toda a revolta, de todo apoio

da imprensa, continua perniciosamente
sendo interpretado pela magnlmidade
dos nossos juizes a favor sempre, com
raras exceções, dos proprietários. Afinal
na Câmara não trabalham Ilustres depu-
tados e senadores eleitos pelo povo? Por
que muitos são antipovo? Por que defen-
dem interesses que não são, ex-clu-si-va-
men-te brasileiros? Diante desses fatos e
outros constatados, chegamos à conclu-
são definitiva: não há o que contempori-
zar mais. Precisamos mudar o sistema.
Não adianta mudar os homens, nem
suas roupas. O momento brasileiro de
transformação chegou. Onde está o 11-
der? Chamem por favor o líder? Agora ê
que precisamos do líder para fazer a
Indispensável revolução de normas e
métodos. Agora ê que precisamos usar a
imaginação, o poder de criatividade bra-
silelra e Impor uma filosofia nossa, ajus-
tada á nossa realidade, aos nossos lnte-
resses, sem interferências espúrias, lon-
ge das idéias alienígenas, exóticas, fora
inteiramente das peculiaridades de nos-
so povo, que tem personalidade, é reco-
nhecldamente diferente, é vibrante,
melo anárquico é verdade, mas humano
e com elevado sentido de liberdade que
tende um pouco para o exagero, entre-
tanto, facilmente controlada, pelo exem-
pio da responsabilidade. Esta nação que
é a soma de quase todas as raças, jamais
se ajustará a sistemas que não sejam
elaborados sob medida. A modificação
que ora apregoamos está na cara e precl-
sa ser adotada por brasileiros qualifica-
dos dentro de um clima de ordem. O
problema é o como fazer. Quando nós
falávamos sobre essa reformulação atra-
vés de comentários, sem censura, pela
Continental, aconselhávamos que a alte-
ração se processasse de baixo para cima.
Fora desse critério, dessa autêntica ei-
rurgla, os problemas brasileiros contl-
nuarão se arrastando sabe Deus até
quando, e o mais grave é que o tempo
não pára, e a tendência é da situação se
complicar devido aos problemas sociais
que se tomam dla-a-dla mais sérios. O
gigante que esteve deitado em berço de
faqulr está saindo de sua longa sonolên-
cia; começa a esfregar os olhos para
enxergar mais longe. O Impulso para
Iniciar os movimentos com suas próprias
pernas, os brasileiros anseiam. É lmpres-
cindivel, nesta fase aguda, a contribui-
cão de trabalho e eficiência de todos.
Serão duas décadas de esforço intenso.
Insistir nesse sistema, achamos que é
querer continuar errando e Jogando pela
Janela um precioso tempo. O Sr Ulysses
Guimarães revelou que seu Partido vem,
desde 1976, tentando organizar-se em
que não acredita, (palavras textuais) que
em menos de 10 anos qualquer Partido
consiga a organização que lhe garanta
êxito. Perguntamos: quando é que hou-
ve Partido político organizado neste
pais? — É querer brincar com a paclên-
cia do povo. Multa coisa precisa ser
mudada. Os brasileiros estão suplicando
a presença de um líder. Precisa-se de um
líder. O processo de modificação do sls-
tema necessita de um cidadão brasileiro
não comprometido e com força civlllsta
suficiente para aglutinar o povo brasllel-
ro em tomo do binômio: civismo e orga-
nlzação. Paulo Caringi — Rio de Ja-
neiro.

Onda de Crimes
Em melo â confusão e â falta de

capacidade dos responsáveis pela manu-
tenção da segurança pública desta sofri-
da cidade, uma voz vigorosa sugere, em
carta ao JB, uma série de providências
perfeitamente exeqüíveis e claramente
esplanadas. Refiro-me â carta de autoria
do leitor A. M Morais. Exposição meto-
dica do problema e os meios de soluclo-
na-lo, revelando conhecimento de causa,
bem merece a atenção daqueles aos
quais Incumbe uma enérgica repressão a
onda de crimes que apavora os tristes
habitantes desta antiga capital da Re-
pública. Antcro Benevenuto de Souza—
Rio de Janeiro.

As cartão lerão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parta entre a* que
tiverem assinatura, nome completo e legf-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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Dinheiro não aceita desaforo
t

MUITAS 
vezes ouvi doi

Marechal Pires Ferrei-
ra esto advertência a

um dos três netos, meus saudo-
sos amigos, quttndc queriam fa-
zer alguma compra maior, que
não cabia na mesada.

Na vida, teniho observado
quanto há de «írto nessa ex-
pressão do velho :Marechal: tra-
te-se de pessoas, ,de empresas
ou nações.

Num relance, ccmstata-se lo-
go que no Brasil,, em tempo
algum, esbanjou-se tanto di-
nheiro como neste»^ últimos oi-
to anos.

Começando pelas mordo-
mias. A elas fazem jins, em Bra-
sília, como mostrou c> O Estado
de S. Paulo, os funcio: oãrios aci-
ma de determinadas catego-
rias, sirvam diretamente a
União ou qualquer das vnumero-
sas autarquias. Vão do forneci-
mento de gêneros alimentícios,
turnos de empregados c lomésti-
cos, um ou mais guarda vcostas,
a automóveis dos tipcts mais
caros, numerosas mansttes pro-
vidas do que há de maisí requin-
tado etc.

Além de todas as imordo-
mias, há ainda o liberai paga-
mento de passagens aéreias. Os
aviões voam cheios para i Brasí-
lia e de Brasília, mas nâ\o há
neles mais de 20% de passagei-
ros que viajem por conta 3>ró-
pria.

Tratamento igual, ou que
dele se aproxime, não existe
nos países mais ricos do noisso
mundo. E agora a mania de
grandeza espalhou-se pelo çix-
terior. Embaixadas com perto
de cem funcionários, dois car-
ros de luxo para o embaixador
e um para a embaixatriz.

Os palácios de Brasília ei>
guem-se, uns atrás dos outros.',
competindo em tamanho e lu> ¦
xo. Sobressaem-se os do Alvo-
rada, do Itamarati, do Banco •
Central e do Banco do Brasil. O
do Banco Central tem 4 anda-
res enterrados e 8 acima do
solo, mas, desses 8, só 4 podem
ser utilizados, pois a estrutura
não suporta a carga adicional
com a ocupação dos últimos
andares.

Manoel Azevedo Leão
O prédio anexo ao Congres-

so Nacional foi largamente au-
mentado, permitindo uma sala
para cada Senador e outra para
cada Deputado e nos longos
corredores de acosso foram ins-
talados tapetes rolantes (!), pa-
ra poupar as caminhadas de
nossos congressistas.

Todas as repartições que se
j transferem para Brasília vão lo-
i go construindo prédios pró-

prios, sempre sem pensar no
que custam à Nação.

l Na Praça Mauá, esquina da
íAvenida Rodrigues Alves, há
tum modesto prédio de três an-
Üares e acabamento simples.
Em metade dele estava instala-
da a Inspetoria Federal de Es-
tradas e na outra a Inspetoria
Federal de Portos, Rios e Ca-
njais, que depois se transformou
em Departamento de Portos e
Rios Navegáveis. Na modesta
instalação da Praça Mauá, tra-
baílharam os nossos mais emi-
nelntes engenheiros portuários
Francisco e Lucas Bicalho, Lee
Coq de Oliveira, Manuel Ban-
deita, Oscar Weinschenk, Mi-
rareia Carvalho. Lá foram pro-
jetados ou estudados os proje-
tos <e fiscalizadas as constru-
ções dos Portos do Rio de Ja-
neii», Santos, Paranaguá, Rio
Grande, Salvador, Recife, Be-
lémi Manaus. Agora foi o De-
parttamento transferido para
Brasília e, para abrigá-lo, cons-
truído importante edifício.

Temos atacado os mais au-
daclojsos projetos sem cuidado-
sas reflexões, sem ao menos dis-
por di; financiamento apropria-
do, como se o dinheiro público
viesse de uma mina inesgo-
tável. \

Itaijpu foi preferida, mais pe-
Ia vaidade de possuirmos a
maior ^hidroelétrica do mundo.
Não foSram ouvidas as judicio-
sas ponderações do eminente
engenheiro Octavio Marcondes
de Fericaz, a quem se deve a
construção da hidroelétrica de
Paulo iifonso, sem o desvio do
Rio Sã(3> Francisco, o que seria
extremamente dispendioso,
exigindo a abertura de um
grande canal em rocha basálti-
ca. Corri o emprego de enseca-

deiras foi possível vencer o de-
safio, o que a muitos, e a mim
próprio, parecia irrealizável.
Mas com a invenção de um na-
viozinho que afundava a mon-
tante das ensecadeiras, para
obter uma pequena contenção
da torrencial velocidade da
água no braço principal do rio,
ele conseguiu dominá-lo.

Para Itaipu, Octavio Mar-
condes de Ferraz propunha um
projeto menor e mais barato.
Inteiramente situado em terri-
tório brasileiro, o que tem mui-
ta importância, pois não faze-
mos idéia dos aborrecimentos
que ainda podem advir da solu-
cão adotada, de uma empresa
binacional.

E as compras antes da hora,
trazendo desnecessariamente o
dlspêndlo dos juros, que hoje
não são desprezíveis. Caso típi-
co, a extemporânea aquisição
de equipamentos para a Aço-
Minas, que está agora sendo
montada, com grande turma,
encarregada de limpar a ferru-
gem que atacou o material ex-
posto ao sol e à chuva.

A insensatez na construção
da Ferrovia do Aço calçada
num anteprojeto desvairado,
com a descida da Mantiqueira
com raios mínimos de 900 me-
tros e rampa de 1,1%. Fernando
Carneiro cita, em um artigo,
observações do "Royal Institu-
te of Foreign Affairs", sobre as
dificuldades de acesso ao inte-
rior, nesta parte da América do
Sul, o que não tem paralelo em
outros continentes. Os Andes
de um lado, e do outro a Serra
do Mar; esta, embora muito
mais baixa, apresenta escarpas
alcantiladas muito difíceis de
vencer! A Ferrovia do Aço nas
condições do anteprojeto não

pode adaptar-se ao terreno e
veta pendurada passando de
túnel para viaduto e de viaduto
para túnel. Não há no mundo
estrada mais cara para o trans-
porte, quase exclusivo de car-
gas. E qúe cargas? Cimento e
minério de ferro. O cimento,
com fretes altos, não poderá
concorrer com as fábricas deste
lado cia Mantiqueira, e o mine-
rio de ferro não suporta maiores
fretes,.pois há jazidas espalha-
das por boa parte do nosso pia-
neta. 13 não é preciso pensar
muito para concluir que a atual
linha Centro vai continuar. De
fato, cidades como Juiz de Fo-
ra, Barbacena, Conselheiro La-
fayette itião podem deixar de
ser servidas por estrada de fer-
ro. Assim, terá a Rede de des-
pender com a conservação de
duas linhiis de bitola larga, pra-
ticamente.para as mesmas car-
gas e os mesmos pontos de par-
tida e desuno.

A Eletnobrás, com estudos
mais detalhados, constatou
que, pelo aproveitamento das
grandes e pçquenas quedas se-
rá possível ai construção de usi-
nas, que soitnadas, elevarão a
mais do dobro a potência atual-
mente instalada, e temos tecno-
logia nacional para o projeto,
construção e operação dessas
usinas. Mesmo com o Brasil
crescendo mais que o resto do
mundo, decorrerão pelo menos
50 a 60 anos antes que se torne
imperiosa a utilização de usi-
nas atômicas. Jtyesses 50 a 60
anos quais progressos terá feito
a tecnologia doj átomo? Bem
antes disso, essas usinas agora
em construção eistarão obsole-
tas. É ridícula a justificativa de
que nós precisamos ter, porque
a Argentina tenu O conheci-

mento do átomo não é adquiri-
do em reatores, mas os estudos
das partículas atômicas são fei-
tos, em toda parte, em labora-
tôrios especialmente construí-
dos e equipados.

Nesta hora no Instituto Kur-
chatow, em Moscou, e na Uni-
versidade de Princeton, em No-
va York, utilizando o aparelho
denominado Tokamaka, cien-
tistas russos e americanos ten-
tam obter a fusão de dois áto-
mos de hidrogênio e um átomo
de hélio. Se isso for conseguido
ter-se-á chegado a uma fonte de
energia inesgotável e absoluta-
mente limpa — a energia que
recebemos do Sol. As dificulda-
des são imensas por causa dos
milhões de graus de temperatu-
ra que será preciso alcançar, a
fim de que se dê a fusão. Mas
estão trabalhando com jatos de
elétrons e raios laser. De qual-
quer modo, se isso ocorrer não
haverá mais o uso de materiais
radiativos.

As usinas como ás nossas
não são 100% seguras; basta
lembrar o que ocorreu no ano
passado nos Estados Unidos,
na Usina de Três Milhas. E o
pior é que até hoje não se desce-
briu como dispor do lixo resul-
tante da decomposição do ura-
nio 325.0 lixo atômico é consti-
tuído por material altamente
radiativo, com a vida média de
centenas de anos.

Enquanto o dinheiro é des-
pendido a mãos cheias nesses
projetos mais do que temero-
sos, muito tem ainda de ser
gasto na construção dos metrôs
do Rio e de São Paulo. Sabe-
mos, ambos são indispensáveis
a essas duas cidades, mas não
trazem benefício algum ao res-
to do país, que sofre as conse-
qüências de maior inflação.

E os fabulosos dispêndios
com as perfurações submari-
nas, de resultados muito relati-
vos? E com a Transamazônica?
A quanto montarão toda essas
despesas?

O desprezo com que é trata-
do o dinheiro público tornou-se
ainda mais patente nas viagens
presidenciais a Londres e Paris,
capitais separadas por menos

de uma hora de vôo. Pois bem,
o Presidente foi a uma, voltou, e
logo depois partiu para a se-
gunda, e sempre acompanhado
por um séquito de fazer inveja
aos marajás nos bons tempos.

E pior, projetos fundamen-'
tais para a economia nacional
ficam encalhados pela burocra-
cia e avidez das próprias em-
presas públicas.

Queremos, por justo motivo,
levantar a produção agrícola
para alimentar a população
sempre crescente e para aten-
der em parte as imperiosas ne-
cessidades de nossa balança co-
mercial. Uma das faltas sensí-
veis ao solo do Brasil é o fósfo-
ro, de que importamos cerca de
três milhões de toneladas por
ano. Pois bem, o fosfato de Pa-
tos (Minas), descoberto por
Djalma Guimarães, falecido em
1964, gerou a maior discussão
sobre a quem caberá a explora-
ção em grande escala. Parece
que só agora chegaram a um
acordo — será explorado por
quatro empresas estatais, uma
das quais é uma subsidiária da
Petrobrás, especialmente cria-
da para esse fim. E até hoje
Patos não é servida por estrada
de ferro.

O potássio, outro fertilizante
essencial, foi encontrado em
poço da Petrobrás, em Carmo-
polis (Sergipe), há vários anos,
mas não sabemos quando e co-
mo será explorado. Uma con-
corrência a que foram admiti-
dos concorrentes inidôneos, re-
sultou em uma questão judicia-
ria que ainda perdura. E o Bra-
sil importando potássio...

Tanto dinheiro posto fora,
ou esbanjado desordenada-
mente, somados ao preço de
guerra do petróleo, fazem-nos
não acreditar haja manobra ca-
paz de deter a inflação que nos
vem sufocando.

A poupança interna que o
governo pede não será aprecia-
vel, frente aos impostos e taxas
de serviços públicos, que têm
sido elevados em proporções
maiores do que a da própria
inflação.
Manoel flcctwdo Uóo * ona«nhoiro ferroviário.
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Otabelamento 

do preço dos
medicamentos vem desde os
tempos coloniais.

No Arquivo Público Mineiro con-
serva-se um exemplar do Regimento
de Preços promulgado por El Rey em
17 de maio de 1742 e lindamente
decifrado pela paleóloga Denise
Magnólia Barbosa.

Feito com grande antecedência,
valeu de Io de janeiro de 1746 ao
mesmo dia de 1749 (o que mostra
bem a ausência de inflação da época)
e contém dois preços, um para os
boticários dos portos do litoral, visi-
tados por navios portugueses, e ou-
tro, sensivelmente maior, para os do
interior. A semelhança de hoje, man-
da que os boticários tenham na boti-
ca a tabela e a mostrem a quem
pedir.

O tabelamcnto limitava-se à fixa-
ção de preços máximos. Diz Dom
João V na Resolução: "E não pode-
rão os mesmos boticários vender os
ditos medicamentos por mayor
preço."

Hoje se vai muito além disso em
matéria de controle de preços farina-
cêuticos.

A Resolução 7-A do CIP (Conse-
lho Interministerial de Preços), de 9
de fevereiro de 1972, fixa preços tan-
to para a venda pela farmácia quan-
to para a venda pelo fabricante e
estabelece os descontos que este po-
de dar ao atacadista ou varejista. A
Resolução chega ao extremo de
mandar que as vendas sejam feitas
para pagamento a 60 dias e de fixar
em 5% o desconto para pagamento à
vista e em 2% o desconto para paga-
mento a 30 dias. Como o dinheiro
custa mais do que isso, não há no
comércio farmacêutico quem pague

O CIP tolera que se venda ao
público por menos do que o preço
que estabelece, como fazem as Dro-
garias Pacheco e do Povo, porque,
nesses casos, o abatimento beneficia
diretamente o consumidor. Mas não
admite desconto diferente do que ele
estabelece, nas vendas de fabricante
a atacadista ou varejista. Ainda que
premido por dificuldades financei-
ras, o fabricante não pode vender por
menos.

Em 1978, quinze laboratórios não
puseram em vigor a nova tabela do
CIP na data estabelecida. Por isso,
no ano seguinte, quando autorizou
novos preços, o CIP proibiu àqueles
quinze fabricantes que os pusessem
em vigor antes de decorrido o mesmo
prazo que haviam demorado em ado-
tar a tabela no exercício anterior.
Dessa forma, estranhamente, os con-
denou a repetir aquilo que conside-
rou irregular no seu procedimento no
ano anterior: demorar a pôr em práti-
ca o aumento.

Um desses fabricantes, a Labote-
ráplca Bristol, requereu mandado de
segurança. O CIP informou ao juiz
que ela e os outros, deixando de pôr
em prática os novos preços, causa-
ram prejuízo aos demais fabricantes,
que não puderam aplicá-los enquan-
to havia quem vendesse por menos.
O Procurador da República, apoian-
do o CIP, ironizou, declarando que a
Bristol não podia se queixar porque,
se em 1978 tinha tido necessidade de
três meses para pôr em prática os

Tabèlamento
Joiié Thomaz Nabuco

novoB preços A certamente iria preci-
sar d Io mesma prazo em 1979.

O juiz, poí sua vez, entendendo
que iwssistia ac* CIP o direito de fixar
datas'para afentrada em vigor de
novos lpreços, denegou o mandado e
sua doscisão foi^ confirmada pelo Tri-
bunal Eederalide Recursos, em ses-
são plenária, dizendo o acórdão que
não tin ha havid o aplicação de pena.

Se o í caso tivesse chegado ao Su-
premo 'Tribunal Federal é possível
que tive sse solução diferente, no sen-
tido de que é ypossível estabelecer
preços máximos:, mas não se admi-
tem preços obrigatórios, abaixo dos
quais o comerciante não possa
vender. '

A Con stituição, no artigo 160, diz
que a ordv?m econômica se baseia na
liberdade de iniciativa e, no artigo
163, só per nüte ai intervenção no do-
mínio ecoa lômicq quando "indispen-
sável por m lotivo (de segurança nacio-
nal ou pan i orgajiizar setor que não
possa ser desenvolvido com eficácia
no regime c |e competição e de liber-
dade de inic úativà". Ora, não há co-
mo sustentai r queta indústria farma-
cèutica afete çt "segurança nacional"
ou não possa, «se desenvolver no regi-
me de compe tiçãoke livre iniciativa.

Além disse V a líesolução 7-A não
tem base legt slatira segura. Ela se
alicerça na fln alidade do CIP, cons-
tante do Decrt ito-lei n° 808, de 4 de
setembro de 19i 69, citfo art. Io diz que
ele é o órgão atr, aves) do qual o Gover-
no Federal fixa rá et fará executar a
política de preçi>s no mercado inter-
no. Nas palavraiil "fii:ará (...) a politd-
ca de preços" lemto ÇIP carta branca
não apenas para fixiir preços máxi-
mos, más també. m pi ara estabelecer
preços obrigatórit is e regular, nos mi-
nimos detalhes at lima apontados, a
vida da indústria fòrwiacêutica e as
relações entre os qV*e participam
dela.

A SÜNAB — superintendência
Nacional do Abast» númento — pois
são vários os órgãos que mexem com
preços — fez coisa carecida, com
relação ao pão, quaf ido, pela Porta-
ria n° 58, de 6 de de: wnibro de 1976,
estabeleceu preços n íáidmos para o
pão francês ou comu m; e proibiu "a
produção e venda de pães especiais
com formato alongado ou de bisna-
ga, com ou sem pesta nas".

A Distribuidora áv« Comestíveis
Disco S.A, que prodi izia um pão"careca" de tipo especia li, não obede-
ceu à proibição, pois t í vendia ao
mesmo preço do pão c lomum. Em
conseqüência dessa de! »bediência,
foi multada pela SUNA B, mas em
juízo a multa foi cancelad a, porque o
preço de seu pão especl! ai não era
superior ao do pão comum" tf Conforme
decidiu o juiz em sentença í confirma-
da pela 5* Turma do Tribv mal Fede-
ral de Recursos.

Nesse caso da SUNAE ', a fonte
legislativa não éra vaga, como no
caso do CIP, porque a Lei 1 Delegada
n° 4, de 26 de setembro de ia 52, só lhe
dá poderes para "tabelar a S preços
máximos" (Art. 6o incisos U I e IV).

Voltando ao tempo da ca lônia, a
farmácia então se limitava a «vender
matérias-primas e preparados » muito
simples. A tabela do Regimen to que

.mencionamos divide-se em y. ígções.
assim tituladas: raízes, paos, fu U&os,

cascas, ervas, flores, frutas, sêmen-
tes, licores, mineraes, partes de ani-
mais, xaropes, cordeaes e opiados,
electuários, pós simples e compôs-
tos, farinhas, pílulas, cozimentos,
conservas, bálsamos, óleos, emplas-
tos, óleo... moes (a paleóloga não
conseguiu decifrar essa palavra),saes e espécies.

Tratando-se de matérias-primas e
preparados elementares, é mais fácil
fixar preços sem grande arbitrarieda-
de, porque são coisas produzidas pormuitos e vendidas por muitos, de
modo que a concorrência fornece ele-
mentos para a fixação de preços.Mesmo assim, quando se faz um tra-
balho para valer por três anos, como
o de 1742,. não se levam em conta
carências rias entressafras ou perdascausadas por calamidades'públicas.
Quando estas ocorrem a mercadoria
desaparece e só pode ser obtida no
câmbio negro. Por outro lado, nos
períodos opostos, em que há excesso
por condições climáticas favoráveis,
excesso de plantio devido a preços
elevados ou por circunstancias for-
tuitas, como seria no tempo da Colo-
nia, a chegada de várias esquadras
do Oriente ao mesmo tempo trazen-
do especiarias, a tabela é desnecessá-
ria, porque os preços descem abaixo
dela.

Assim, já naquele tempo, o tabe-
lamento era inútil e contraproducen-
te. E, se assim era então, ainda mais
o é na época de hoje, em que farmá-
cia vende produtos industrializados,
as dificuldades de acertar com o jus-
to preço são maiores, e, na verdade,
insuperáveis. Cada produtor tem pa-
ra o seu produto uma fórmula dife-
rente e não há preços concorrentes
por onde se guiar. O tabèlamento se
faz pelo custo da produção e sobre
ele se acrescenta uma margem de
lucro. Como, porém, no custo, a ma-
téria-prima entra por quase nada e
tudo é fruto de Invenção, pesquisa e
máquinas, cometem-se as maiores
injustiças, dando-se preços diferen-
tes a laboratórios diferentes, para
produtos quase idênticos.

O controle de preços tem sido
uma causa constante da desnaciona-
lização de nossa indústria farmacêu-
tica. Nomes tradicionais, como Mou-
ra Brasil, Orlando Rangel e Silva
Araújo, já desapareceram, absorvi-
dos pelas multinacionais, que têm
mais fôlego para resistir a preços
insuficientes do que um pequeno la-
boratório.

O Governo vem-nos dando agora,
graças a Deus, alguns sinais de um
regime mais liberal em matéria de
controle de preços, mas com a amea-
ça de voltar a ele se os produtos
abusarem, isto é, se os preços conti-
nuarem a subir. O melhor será supri-
mir o controle completa e definitiva-
mente, revogando as leis que o per-
mitem, para que haja segurança para
novos empreendimentos que trarão
empregos de que tanto precisamos.
E assim se esquecerá a miragem do
tabèlamento, que não consegue con-
ter o efeito irreprimível das emissões
do papel-moeda e tem o reflexo injus-
to de atribuir à ganância dos comer-
ciantes as conseqüências da expan-
são dos meios de pagamento.
Jot* Thomoi Nabuco é advogado no Rio do Janofeo.

Nâoperca
os novos prazos.

Empresas com até 50 funcionários, até 15 de fevereiro.
Empresas com mais de 50 funcionários, até 31 de março.
Empresas que informam por fita magnética, até 15 de março.

vienha para o banco
que está a seu • ti.

O Nacional, além de oferecer grátis os formulários da RAIS, tem uma
equipe de funcionários prontos a orientá-lo para que vocô tenha um
atendimento rápido e seguro. E chegar, pegar, bater,entregar e pronto.
Você está em dia com sua obrigação sociaLEntregue sua RAIS no
Nacional. São mais de 500 agências a seu lado.

* BANCO NACIONAL
- o banco que está a seu lado.

0 Alfa Romeo vai dizer
em cinco minutos '¦-'¦-¦':¦¦'

pais e no
~B '-L' vi- • ¦

Ouça "Hoje no Jornal do Brasil'7
às 8:30 da manhã. ^
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Informe Econômico
Subsídio no fim

O Governo pretende retirar-se do
mercado do trigo em 1983, guando esti-
ver totalmente eliminado o subsídio ao
produto, deixando as importações sob
a responsabilidade dos moinhos. Para-
lelamente, pensa em liberar, na mesma
época, os preços do pão e do macarrão,
segundo revelou o Secretário Especial
de Abastecimento e Preços, Carlos Via-
cava.

Explica Viacava que, com o fim da
subvenção ao trigo, passando o produ-to a ter um preço real, não se justifica a
permanência do Governo no mercado.
Já a liberação do preço do pão e do
macarrão, uma conseqüência natural
do fim do subsidio, diz ele que seria
benéfica ao consumidor, porque impli-
caria em aumento da concorrência, e
em produtos de melhor qualidade.

¦ ¦ ¦
O esquema fixado pela SE AP paraa retirada gradual do subsídio ao trigo

prevê sua eliminação em sete parcelasaté'o final de 1982 — em três vezes este
ano e as outras quatro no próximo, de
modo a que, já no início de 1983, não
haja mais qualquer tipo de subvenção
oq trigo, cujo volume de importação,
principalmente do Canadá e dos Esta-
dos Unidos, corresponde a dois terços
do consumo interno.

O trigo, que atualmente custa ao
Governo Cr$ 15 mil a tonelada, está
sendo vendido aos moinhos por Cr$ 6
mil, representando um subsídio de Cr$ 9
mil por tonelada. O esquema de retira-
da do subsídio, este ano, prevê que, em
dezembro, para um custo de tonelada
de Cr$ 19 mil, a venda aos moinhos seja
feita na faixa entre Cr$ 10 mü e Cr$ 12
mil, 66% a 100% mais, portanto, do queo preço em vigor. O preço do trigo
eqüivale a 70% do preço da farinha,
que, por sua vez, representa 10% do
preço do pão.

Solução de mercado
O diretor-superintendente dafinan-

ceira Coroa, Assis Paim Cunha, espera
que seja encerrada hoje a auditoria de
sua empresa na corretora Laureano.
Depois de apurado o valor real do pas-sivo e do ativo da empresa, os dois
grupos chegarão a um acordo paraestabelecer o preço de compra.

O negócio será definido esta sema-
na, até quinta-feira, prazo estabelecido
pelo Banco Central para que seja en-
contrada uma "solução de mercado".

Mistério
O meio financeiro especula, perple-xo, sobre as razões que estariam levan-

do a Coroa a querer comprar a Correto-
ra Laureano. "Se ela está querendo,apenas, entrar no mercado de ações,
seria muito mais lógico comprar uma
carta patente na Bolsa por Cr$ 50 mi-
Ihões", comentava um expert.

O argumento usado é que a Coroa,
com um lucro de apenas Cr$ 50 milhões,
está no mínimo fazendo um mau nego-
cio ao assumir o passivo a descoberto
avaliado oficialmente em Cr$ 800 mi-
Ihões ou, segundo relatório da Bolsa do
Rio, em Cr$ 1 bilhão 300 milhões:

Em tempo: o passivo da Corretora
Mazza, sob intervenção, não passa de
Cr$ 230 milhões.

Fica no Rio
A Enavi — Engenharia Naval In-dustrial — renovou com a Companhia

Docas do Rio de Janeiro o contrato dearrendamento da área do porto de Nite-
rói, por um período de mais de 10 anos.

A empresa, que vinha estudando a
possibilidade de instalar em outro Esta-
do um dique flutuante — de 20 milhões
de dólares, importado de Portugal —
devido aos problemas de assoreamento
no porto, parece ter mudado de idéia.

Tudo indica que a parte burocráti-
ca para as obras de dragagem do portoestá sendo acelerada. Mas, resta saber
de onde e quando virão os recursos —
Cr$ 200 milhões — para os trabalhos,
que o Governo do Estado está tentando
conseguir com o Governo federal.O importante, porém, é que com
dique ou sem dique, a Enavi permaneceno Estado do Rio. Pelo menos nospróxi-
mos 10 anos.

Bom sinal
É bem possível que o Estado do Rio

ganhe a batalha que trava com Minas
pela conquista da fábrica de ciclomoto-
res da Volkswagen. Hoje, o Secretário
de Indústria, Comércio e Turismo, Car-
los Alberto de Andrade Pinto, recebe o
presidente da Volkswagen, Wolfgang
Sauer, às 18h. Antes, no começo da
tarde, Andrade Pinto conversa com seu
colega da Fazenda, Heitor Schiller, a
respeito da questão.
Afronta

A administração do porto de Recife
apresentou à Portobrás orçamento de
Cr$ 400 milhões, considerados indispen-
sáveis para as despesas mínimas de
manutenção. Mas a
Portobrás acha que o principal portodo Nordeste pode funcionar com ape-
nas Cr$ 40 milhões, 10% da quantiamínima pedida pela administração por-tuária.

O presidente do Centro de Navega-
ção Marítima de Pernambuco, João Má-
rio Pinto Albuquerque Mello, acha a
decisão da Portobrás uma verdadeira
afronta aos usuários do porto. Só em
janeiro, sete navios cancelaram a esca-
Ia em Recife, pois os armadores temem
os prejuízos com a longa espera paracarregar ou descarregar, provocada
pelos serviços deficientes, que o corte
no orçamento do porto vai tornar ainda
mais deficientes.

r<3TE
Chame a
número u

É MAIS TELEFONE
VENDAS: (*) 221-6800

REVENDEDOR
AUTORIZADO (31 Electronic do Brasil

\g^ Departamento do Telecomunicações
Rua do Rosário, 150 ¦ loja - Tel.: Geral (•) 221-6600 J

VcmÁa/t/ua> &</mmenirtÍ xk Gleauyeâ &&lercuá
C.GC. 33.053.620/0001.48

ASSEM8LÉIA GERAI EXTRAORDINÁRIA s
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da COMPANHIA PATRIMONIAL DE
SEGUROS GERAIS, a se reunirem em Assembléia Gemi Extraordinária arealizar-se no dia 23 de fevereiro de 1961. as 15 horas, na sede social, uaAvenida Rio Branco n° 245 — 35° pavimento, a fim de deliberarem, em virtiííe
da exigência formulada pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janoi.io
sobre a seguinte "Ordem do Dia": i
1. - Fte-Ftatif kaçao das deliberações da AG O. de 31.03 80. especialmente paraa aprovação da incorporação ao capital social do saldo de conta de reseava

de capital, oriunda da correção de sua expressão monetária: '
2. - Assuntos de interesse geral da sociedade.

Rio de Janeiro, 13 de Fevereiro de 1961.
(as.) Jorge da Silva Pinto

Diretor-Presidente
Ias.) Octavio Pumar

Diretor-Geral <t (p

Betrobré» ^Centrais Elétricas Brasileiras SA

0 Eletrosul
Centras Bétricas do Sul do Brasa SAt

Sistema de Transmissão 08 (Sistema de
Transmissão de 500 kV - 3? Estágio)
Avisos de Concorrências -
06-431e0B-432
Empréstimo BIRD 1896 - BR

A Eletrosul - Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. obtovefempréstimo
do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,
em vários moedas, equivalente a US» 125 milhões, que vstA utilizado no
financiamento do 3f estágio do seu Sistema de Transmissão em 500 kV.
Este projeto inclui a construção de aproximadamente SOO km de linhas de
transmissão de 500 kV e 230 kV e seis subestações de 508 kV e 230 kV.
Para os Contratos 08-431 e 08-432, a Eletrosul realizara.íConcorrências
destinada* ao fornecimento de:
Contrato 06-431:

trinta (30) Bobinas de Bloqueio de 3000A;
sete (7) Bobinas de Bloqueio de 800A;
quatro (4) Indutores de Drenagem para cabos para-iaios;
um (1! Jogo Completo de Ferramentas espaciais;
um (1) Jogo Completo de Poças de Reserva.

Contrato 08-432:
Equipamentos de Ondas Portadoras para Unhas de TráhsmissSo de 500 e
230 kV constituídos de:

quarenta e oito (48) Terminais de Ondas Portado<as;
trinta e seis (36) Unidades de Sintonia;
doze (121 Transformadores de Simetria;
um (1) Jogo Completo de Ferramentas especiais;
um (1) Jogo Completo de Peças de Reserva.

Somente poderão participar destas Concorrências*» fabricantes estabe-
lecidos em pefses membros do BIRD ou na Suíça).
Os Documentos da Concorrência estarão è disposição dos fabricantes In-
teressados, mediante pagamento da importância) de CrJ 6.000,00 (seis
mil cruzeiros) por conjunto de cada concorrencial a partir de 16 de f ave-
roiro de 1961, no seguinte endereço:
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETI30SUL
Diretoria de Suprimentos ,
Departamento de Contratos e Concorrências .
Rua Deputado Antônio Edu Vieira, s/n? -1? açidar • Pantanal
88000 - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil:
A entrega das Propostas será ás 15:00 horas dotdia 16 de abril de 1381 pa-
ra o Contrato 06-431 e às 15:00 horas do dia 17 de abril de 1961 para o
Contrato 08-432, no endereço acima.

?*?BANCODOÍBRASILS.A.

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS

Oferta Pública da- Obrigações
Reajustáveis do Tesouro do Estado

de Santa Catarina (ORTC)
De acordo com o item 11 do Comunicado
GEROF n° 2, de 11.02.81. informamos abaixo
os preços aceitos para b leilão de ORTC:

NCIMENTO MÁXIMO MÉDIO MÍNIMO
15.05.85 767.68 767,68 767,68
15.06.85 767,68 767,09 766,12
15.07.85 767.68 765.74 763,80
15.08.85 767,68 767,68 767,68
15.12.85 765,35 763,80 762,25
15.01.86 763,80 761,86 759,92
15.02.86 762,25 760,31 758,37

Rio de Janeiro (RJ), 16 de fevereiro de 1981
(as.) José Teixeira Mendes

Gerente
(P

FININVEST S/A — CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
CGC—MF N° 33.098.51670001-69

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da FININVEST S/A—CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, a se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, na Sede Social, a Rua do Carmo, n° 27 — 8° andar, na sala da
Diretoria, nesta cidade, às 14 (quatorze) horas do dia 23 do corrente mês e ano.
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

I — Veri(icaçâoehornologaçâodoaumentodocapitaldeCr$369.045.330.93
para CrS 461.306.652.38, nas condições estabelecidas na Assembléia
Geral Extraordinária, realizada em 12 de dezembro de 1980'

II — Alteração do' caput" do Art. 5o do Estatuto Social, após a homologação
referida no item anterior;

III — Outros assuntos de interesse social.
Rio de Janeiro. 12 de fevereiro de 1981.

(ass.) OSWALDO ANTUNES MACIEL
Diretor Presidente (P

Mipódromo
terá aposta
^automatizada

( Sào Paulo — A indústria•nacional de informática de-
monstrará, em agosto próxi-
mo, o seu elevado nível de
desenvolvimento e reforçará
a sua maior reivindicação: a
reserva de mercado nos seg-
mentos de mini e médios
computadores. É que um
pool de empresas Já contra-
tado pelo Jóquei Clube Pau-
listano instalará em Cidade
Jardim o primeiro terminal
automático de apostas da
América Latina.

Superando iniciativas an-
teriores de fabricantes mui-
tlnacionais de computado-
res — que tentaram, indivi-
dualmente, mecanizar as
apostas turflsticas no pais—
o pool espera, embora com
cautela, desdobramentos
compensadores desse con-
trato, para atender à deman-
da de outros hipódromos na-
clonais e do exterior, princi-
palmente da América La-
tina.
DESDOBRAMENTOS

Pelo sistema será possívela automação da coleta e do
pagamento de todas as mo-
dalldades de apostas, tudo
por computadores, náo ape-
nas nos guichés do Prado
Paulistano, mas também
nas suas agências no centro
da cidade, no bairro da Moo-
ca e na cidade de Campinas.
Essas agências comunicam-
se hoje com o Jóquei portelefone mas, a partir de
agosto, serão os minicompu-
tadores que armazenarão to-
das as informações envol-
vendo as apostas, além de
manter o diálogo com os ter-
minais, fornecendo e solicl-
tando informações.

Isto tudo acontecerá ape-
nas numa primeira fase, pois
se o Jóquei paulistano dese-
jar o pool estenderá o slste-
ma para as cidades interes-
sadas do interior paulista e
de outros Estados, além da
Interligação com os princi-
pais hipódromos do pais, co-
mo o Jóquei Clube Brasilei-
ro, no Rio, o de Tarumá, no
Paraná, e o de Cristal, em
Porto Alegre.

Segundo o coordenador
do projeto, o especialista em
informática Fernando Car-
valho, "será possível tam-
bém mecanizar as apostas
até das disputas de pencasno locais que forem realiza-
das". Contudo, a preocupa-
ção do pool no momento,
antes de pensar na atrativa
demanda do setor de após-
tas — não apenas no turfe —
em âmbito nacional, é porum funcionamento o siste-
ma de terminais de Cidade
Jardim.

Está sendo cumprido sa-
tisfatoriamente o cronogra-
ma pois, apesar de o contra-
to com o Jóquei Clube ter
sido assinado em dezembro
ultimo, o diretor da Slsco
(fabricante dos minicompu-
tadores), José Roberto Paria
Lima, afirmou que ainda
neste mês os computadores
estarão instalados em Clda-
de Jardim.

Tratam-se dos computa-
dores MB 8.000 Dual, conhe-
cidos mercadologicamente
como os supermini, promo-
vidos no mercado como per-tencentes á última geração
tecnológica, "garantindo as-
sim maior rapidez de proces-
samento e confiabilidade
operacional".

VANTAGENS

O representante da Sisco
considera indiscutíveis as
perspectivas de mercado pa-ra o pool que, segundo ele,
sal com a vantagem do
know-how adquirido na
área. Lembrou que a Tecno-
data, que fornecerá os termi-
nais, é a única empresa no
pais com um projeto de ter-
minais de apostas aprovado
pela Secretaria Especial de
Informática.

Junta a essas vantagens o
fato de o coordenador do
projeto para Jóquei Paulis-
tano ser o professor Hum-
berto Cidade, cuja empresa
a BECE — Bureau Educa-
cional de Computadores
Eletrônicos Ltda., do Rio,
ter criado e implantado o
Sistema Brasileiro de Lote-
ria Esportiva. O fornecimen-
to do software — programas— será feito pela Data Cen-
ter e o treinamento opera-
cional de todo o pessoal do
usuário — funcionários téc-
nicós a serem contratados
pelo Jóquei — será feito pela
Setep.

^WHITE-MARTINS

SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS
COMPANHIA ABERTA
Inscr. C.GC. - M.F. n? 33.000 571/0001 85

AVISO AOS DEBENTUflISTAS

1. A partir de 02.03.1981. estaremos pagando os juros de 2,29479% sobre o valor nominal
das debéntures. atualizado monetariamente naquela data, conforme lançamento aprova-
do pela AGE de 22 08.1979.

2. O atendimento será efetuado nos dias úteis, das 10.00 às 16.00 horas, nas agências do
Banco Lar Brasileiro S.A. • Divisão de Serviços de Acionistas mediante a apresentação do
cupão nO 06-

3 Agente Fiduciário - Prof Simão Isaac Benjó.

Rio de Janeiro. 13 de fevereiro de 1981

CHERUBIN HELCIASSCHWARTZ
Diretor de Administração e de Relações com o Mercado
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Vendas para a América Latina
superam exportações pata EUA
*££Sfâ%»£^^ ^^o 

o res^te com os demais
da£aosEÜA.ecnmnsrustraAivu>anh» »-.„ ~. j._.. . . _ . .

As exportações brasileiras para a
América Latina ultrapassaram as ven-
das aos EUA, e com os custos crescentes
dos transportes e a necessidade de ara-
pilar a colocação de industrializados
para se manter empregos, ganha impor-
tâncla econômica a próxima visita do
Presidente Figueiredo à Colômbia.

O Brasil exportou para os EUA (In-
elusive Porto Rico) 2 bilhões 815 ml-
Ihões de dólares nos dez primeiros me-
ses do ano passado, e para as nações
latino-americanas 2 bilhões 853 milhões
de dólares. Por blocos, o maior cliente
continua sendo a Comunidade Econô-
mica Européia, com importações de
produtos brasileiros somando 4 bilhões
470 milhões de dólares.

Industrializados
Em 1980 as vendas ao exterior totali-

zaram 20 bilhões 132 milhões 401 mil
dólares, segundo a Cacex — Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil.
Para tanto, os produtos básicos contri-
buiram com 8 bilhões 462 milhões de
dólares, crescendo 30% sobre 1979, e os
industrializados com 11 bilhões 383 mi-
Ihões de dólares, representando uma
evolução de 33% sobre o ano anterior—
e dentro desse item os manufaturados
apresentaram expansão de 38%.

E para chegar aos 28 bilhões de dõla-
res necessários ao projetado equilíbrio
da balança comercial, este ano, o Go-
verno deve incentivar ainda mais a ex-
pansáo dos industrializados nas rela-
ções de trocas do Brasil, o que equhfale
a buscar mercados Junto às naçõesfem
desenvolvimento, Já que nos países; de-
senvolvidos crescem as barreiras prote-cionistas com o aumento do desem-
prego.

Uma análise das exportações brasi-
leiras de industrializados revela que em
1978, quando as vendas ao exterior so-
maram 6 bilhões 504 milhões, os EUA
adquiriram 27% dessas mercadorias, a
ALALC — Associação Latino-
Americana de Livre Comércio — 21%, e
a Comunidade Econômica Européia

19%, ficando o restiíúte com os demais
parceiros.

Na Fundação Ceftitro de Estudos do•Comércio Exterior,^ a economista Dora'Parente Costa mofttou uma tabela —"importações <le países latino-
americanos selecionados" — e concluiu

»que a Argentina, Bolívia, Chile, Colòm-
bia, Equador, Mfíldco, Paraguai, Peru.
Uruguai e Venezuela, juntos, importa-
ram, em 1978, cerca de 37 bilhões de
dólares dos qua'fe 27 bilhões em produ-tos manufatura flos, sendo 1 bilhão 397
milhões do BreBil — algo em torno de
0,05% das comflras de industrializados
feitas no exterior pelos países da
ALALC.

Percentuabaiente, os exportadores
brasileiros tewi obtido maior êxito na
colocação de (manufaturados junto ao
Paraguai (223| milhões de dólares com-
prados ao Brâfsil, em 1978, contra Impor^
tações globeírs de 446 milhões de dóla-
res); junto à Argentina (217 milhões de
dólares, num total Importado de 7 bi-
Ihões 319 rr Alhôes de dólares); Venezue-
Ia (201 mil)»ôes de dólares, de um total
de importa ções de 9 bilhões 523 milhões
de dólaresitie Chile (182 milhões de dóla-
res, para .'importações globais de 2 b(-
Ihões 826 jmllhôes de dólares) — justa-mente os países já visitados pelo Presi-
dente Figsuelredo.

A Colômbia importou, em 1978, o
total de 3 bilhões 322 milhões de dóla-
res, dos (f/uais 2 bilhões 757 milhões em
manufatiíirados, sendo 113 milhões de
produto s da Industria brasileira. No ano
passado^ nos dez primeiros meses, ven-
demos ià Colômbia 114 milhões 319 mil
dólares- e compramos de lã 8 milhões
970 mil/dólares, com saldo a nosso favor
de 107 'milhões 349 mü dólares.

E fíinbora nesse momento o Brasilenfrente dificuldades na Argentina, quesobre faxou nossos produtos em 20%. as
persr/ectivas no resto da América Lati-na sf Io boas, mesmo levando-se em con-ta qi ae os países ricos em petróleo, Mexi-co e (Venezuela, fazem quase 80% de seucomércio externo com os EUA.
L. .
Porto fttaora Iriirin Mnrlrurh

A .geladeira para cjamping f Gelita pode ser usada tanto na
posição vertical qmanto na horizontal

Termolàr Coloca 20% de
sua produção no exterior
Porto Alegre — Será similar tna-

cional e com uma produção ser cies-
trai de 5 mil 240 unidadies, a Tei pno-lar S/A — tradicional febricant jj de
garrafas térmicas do Rio Grane àje do
Sul — está com 20% dei sua fatyrica-
ção de geladeiras, próprias par s i uso
em camping, pescarias, banjos e
trailers, eomprometlctoscomí a ex-
portação para países, da Armérica
do Sul e o Panamá.

Com capacidade para 64, litros,
além de sua versatilidade, fpermi-
tindo a utilização tanto na .'posição
vertical quanto na horizont § J, a ge-ladeira Termolàr — Gelita/ — tem
um tratamento antiferrugejai e, co-
mo garantem seus fabricantes, ofe-
rece o máximo de isolamento tér-
mico.

Diversificação
A idéia de fabricação iflla geladei-ra Termolàr surgiu da njjcessidade

de diversificar a produr Jâo. Segun-
do o diretor comercial,/ Elias Mar-
tins de Freitas, "urjna eínpresa tem
que estar sempre} pesquisando o
mercado", tendo epn vista o lança-
mento de novos prsjdu'^ ds. Uma pes-
quisa de mercadc^enti^ > os usuários
de barcos e trai] ers; constatou a
grande utülzaçãOMde baixas de iso-
por para acondictonaf r alimentos e
bebidas devido (à ,ln existência de
uma geladeira pjWltVca para estas
ocasiões.

Os designers ,'/dsé Carlos Bor-
nancini e Ivan Pf»rtzold lançaram-
se, então, aos prf4e/tos para a nova
linha de produtosr. É de autoria
deles o conjunto d e talheres paracamping, fabrica do pela Zivi-
Hercules, que se er icontra em expo-
sição no Museu dei Arte Moderna de
Nova Iorque. Terw Io como principalcaracterística a 'íorsatdlidade, a ge-ladeira da Term orlar pode ser usada
em posição ve:rfical com a portaabrindo para a /direita ou para es-
querda (basta »7irá-la), ou na hori-
zontal, funcio ciando então como
uma caixa de |gelo.

A Gelita té fta duas gavetas e dois
suportes que j/podem ser retirados
além de duas ,sdças servindo para o
transporte 01$ como base de apoio.
Os eompartiií íentos removíveis pa-ra gelo e ai isentos também têm
flexibilidade lide colocação tanto na
posição vert ;j :al quanto na horizon-
tal. Já a co r istrução em um único
bloco com t spuma de polioretanoinjetada dú 3 itamente entre as pare-des garante o máximo de isolamen-
to térmico %

Embor: i seu preço seja elevado,
entre Cr$ ?/mü e Cr$ 8 mil, a Gelitaestá com, seu consumo garantido,pois se 'tlestina a um público de

poder aquisitivo mais elevado que
já demonstrou disposição em tro-
car a tradicional caixa de isopor
pela geladeira da Termolàr. Isso
pode ser constatado pelo número
de pedidos de clientes fazendo com
que a produção diária de 40 dúzias
tenha colocação garantida no Bra-
sil e no exterior.

Segundo Elias Martins de Frei-
tas, o cuidado em fabricar um pro-duto de boa qualidade levou a Ter-
molar a criar um departamento es-
pecífleo para a pintura da Gelita
que lhe garante durabilidade, Já
que não mancha nem descasca.
Mesmo com o êxito do lançamento,
em setembro, da geladeira, a Ter-molar já prepara um novo produto,até agora mantido em segredo. Odiretor comercial adiantou apenas
que a produção terá início em maio.

Fundada em agosto de 1963, a
empresa gaúcha Termolàr S/A tem
como filosofia fazer que o cliente"compre, recompre e recomende a
terceiros", como assinalou o diretor
comercial Elias Martins de Freitas.
E para- conseguir isto, eles contam
principalmente com a qualidade e o
acabamento de sua linha de produ-¦ tos que vai da garrafa térmica à
geladeira, seu último lançamento.

Atendendo a 55% do consumo
de garrafas térmicas e isotérmicos
(recipientes com parede de polipro-
pileno e Isolamento térmico de es-
puma de polluretano) do país com
uma produção de 30 mil dúzias-
/mès, a Termolàr deve faturar no
primeiro semestre deste ano Cr$
646 milhões.

Com o êxito alcançado com a
garrafa térmica, disse Freitas, fabri-
cada em três tamanhos — um litro,
meio litro e 3/4 de litro — eles parti-ram para a sofisticação do produto,criando envólucros de couro com
desenhos em relevo e embalagens
para presente. A linha de garrafastérmicas é composta atualmente deminitermos (para escolares), termo-
Jar elassie — com ou sem alça —
termolàr personalizada—prevê umespaço para aplicação de marcas —
e termobrás artesanal — com cami-
sa em desenhos.

De todos os lançamentos da Ter-
molar, acrescentou, o único a nâo
conseguir êxito foi o termolanche.
A fabricação de refeições supergela-
das para empresas funcionou du-
rante seis anos mas encenou-se em
setembro de 1980 porque os empre-
sários náo tiveram interesse, pois,além de adquirir o termolanche, era
necessário o equipamento para des-
congelamento das refeições. Contu-
do, a Termolàr ainda continua fa-
bricando suas refeições supergela-
das para consumo dos seus 1 mil050 funcionários.
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Subsídio gera lucro de quase
o dobro do valor do empréstimo
'Trajano de Moraes {

Advogado garante
que Tieppo será
ouvido na polícia

'"' Apelos e medidas do Gover-
no para conter a inflação mui-
tas vezes náo encontram eco
em setores da economia nacio-
nal que se beneficiam do crédl-
to subsidiado. A razão é que,
quanto maior for a taxa infla-
cionária, maior será o subsidio
é, portanto, o ganho real.

Num exemplo bem slmplifi-
cádo, o empresário que obteve,
em dezembro de 1976, no
BNDE, um empréstimo no va-
!or simbólico de 100 unidades,
com correção monetária liml-
tada a. 20% mais Juros de 12%
ao ano, tem hoje um lucro fl-
nancelro que é quase o dobro
do valor do empréstimo. A In-
fiação no período citado é de
370,6% e o encargo financeiro
acumulado (correção mais Ju-
ros), de 203,6%. A diferença —
167% — é o ganho reaL

FABRICA DE OBAÇA

Pode-se imaginar, então, o
caso de uma empresa forte-
mente subsidiada que, em con-
seqüência desse lucro financei-
ro, com o correr do tempo
amortizaria o Investimento pa-
ra sua instalação. Dizer que
assim a fábrica ficaria de graça
para o empresário seria ape-
nas outra forma de colocar as
coisas. É por isso que o crédito
subsidiado atua como vilão no
empenho do Governo de redu-
zir a inflação, ao fazer com que
grandes grupos econômicos
nacionais não se engajem co-
mo poderiam nesse esforço.
-Para o superintendente de
planejamento do BNDE, José
Hamilton Mandarino, porém,
a concessão de crédito forte-
mente subsidiado pelo Banco
a diversos setores industriais,
no período 78/79, foi necessária
porque Interessava ao pais
criar um pujante parque In-
dustrial de máquinas e equipa-
mentos — uma das áreas que
dele mais se beneficiaram. Era
importante, também, destinar
recursos para a capitalização
da pequena e média empresa.
. — Nosso parque Industrial

,de máquinas e equipamentos é
um dos maiores do mundo, o" 
que só foi possível com o subsi-'dlo. O pólo petroquímico de
Camaçari, na Bahia, foi outro
empreendimento altamente

•favorecido. Hoje o beneficio vi-
-gora para o Proálcool, que é
, suprido integralmente pela in-
dústria nacional — assinalou
Mandarino, procurando desta-
car o lado positivo dos subsl-"dlos.

" Além disso, ele é de opinião¦ que, ao lado do ganho financei--no descrito, a inflação violenta
traz sérias desvantagens que
anulam, em grande parte, os
benefícios á empresa. Todo o-planejamento a médio e longo

.'prazos fica prejudicado, senão
impossível, e o mercado se es-
treita quando o Governo, para
conter os preços,, reduz seus'Investimentos e as ehcomen-"das ao setor privado.

-MAIS REALISMO

. O economista Antônio Car-
N*b Lemgruber, chefe do Cen-
tro de Estudos Monetários da
Fundação Getúlio Vargas
ÍFGV), encara os subsídios co-"mo uma forma encontrada pe-
k> Governo para compensar as
restrições Impostas a certos
setores através, por exemplo,
do controle de preços.

Ele apoia integralmente, a
política do Governo de reduzir
as distorções da economia via'diminuição dos subsídios e do
sontrole de preços e adoção de
taxa cambial mais realista. Só
discorda do ritmo em que está
sendo conduzida, a seu ver ex-
cessivamente gradual.

— Enquanto náo houver um
ajuste mais abrupto para com-
patiblllzar o crédito subsidia-
do e a inflação, os ganhos fl-
nancelros continuarão exlstin-
4o — explicou.
. Para Lemgruber, a maneira
correta de se incentivar deter-
minado setor da economia é
conceder, não crédito subsi-
diado, mas crédito prioritário
sobre outros setores estrategi-
camente menos Importantes.
O subsidio creditlcio, a seu
ver, só gera ineficiência empre-
sarial e pressões inflacioná-
rias.

O diretor da Monteiro Ara-
nha, vice-presidente do Banco
Inter-Atlântlco e professor de
Direito Tributário, Francisco
de Araújo Lima, considera
uma distorção o fato de a em-
presa se ver freqüentemente às
voltas, de um lado, com os
benefícios do crédlto.subsidia-
do e, de outro, com a limitação
dos lucros representada pelocontrole de preços.

No seu entender, grande par-
te dos beneficiários do crédito
subsidiado o trocariam por
uma política real de preços,
que eliminasse as distorções.
Com relação à agricultura por
exemplo, que continua com
crédito fortemente subsidiado
(35% a 45% ao ano), acha mais

Anui na Ido Ramos
/;• "SWMISBBSS

11 llfaaaaWaffilfflffi^T

aaaalBK?' '¦: "'JZãaÊ L^anaBS» *

Mandarino lembra que o parque industrial
só foi construído graças aos subsídios

Lemgruber acha a atual política de redução
dos subsídios excessivamente gradual

adequada a garantia de preços
mínimos mais compensadores.

— O melhor estimulo à ofer-
ta são os preços — confirma o
diretor da Escola de Pós-
Graduação em Economia da
FGV, Moysés Glat.
"IMPOSTO DA INFLAÇÃO"

Quem paga grande parte do
subsidio creditlcio concedido
pelo Governo? Todos nós, i
através do chamado imposto
da inflação. Para atender à
crescente demanda por crédl-
tos favorecidos, o Governo —
quando não capta recursos no
mercado aberto — emite moe-
da. Com isso, taxa os detento-
res do dinheiro, cujo valor vai
sendo depreciado pela Inflação
resultante da expansão da ba-
se monetária.

No artigo Subsídios Gover-
namentais e a Expansão da
Base Monetária, a revista Con-'
juntura Econômica de março
de 1979 explica que "o Gover-
no pode emprestar a taxas no-
minais baixas, porém positi-
vas,- basicamente porque cap-
ta grande parte de seus recurr
sos a custo zero (através dá
emissão de moeda). O Gover-
no empresta a taxas reais ne-
gativas porque as taxas de
captação são muito mais nega-
tivas em termos reais. Mais
precisamente, a taxa real ne-
gativa do lado da captação é
exatamente a taxa de inflação.
Quanto maior a inflação,
maior o imposto inflacionário.

Quando se fala em Imposto
da inflação, o reverso da moe-
da é o chamado lucro da infla-
ção, que o empresário obtém,

por exemplo, através do dife-
rencial de Juros, quando toma
financiamento subsidiado. O
chamado lucro Inflacionário é
sancionado pela Lei das S/A,
ao estabelecer, como base de
cálculo para a correção mone-
taria do balanço, a variação
das Obrigações Reajustãveis
do Tesouro (ORTN), que tem
ficado abaixo da inflação.

60% PARA A
AGRICULTURA

Em trabalho sobre o impac-
to dos subsídios em 1979 e 80, o
Centro de Estudos Monetários
da FGV estimou em Cr$ 1 tri-
lhão 181 bilhões o saldo das
contas do crédito subsidiado
no ano passado, ou seja, 84%
dos créditos do Banco do Bra-
sil e do Banco Central. Os em-
préstimos à agricultura repre-
sentaram 60% desse total, ou
Cr$ 711 bilhões. Destacam-se
também os financiamentos à
exportação. O estudo calculou
em Cr$ 280 bilhões os subsi-
dlos embutidos no diferencial
entre os juros de mercado e os
juros favorecidos cobrados pe-
Io Governo, em 1980.

O Centro de Estudos Mone-
tários constatou um hiato de
recursos em 1980 da ordem de
Cr$ ^123 bilhões, para o flnan-
elemento dos programas de
Preços Mínimos, Café, Funa-
gri, Finex, Reserva Monetária,
Proterra e Cacau. "Evidente-
mente, o Impacto inflacionário
destas contas está diretamen-
te relacionado aos seus déü-
cits, que têm de ser cobertos
mediante a emissão de base
monetária" (moeda), Indicou o
trabalho.

BNDE financiou Cr$ 50 bilhões
O BNDE não tem recur-

sos para novos desembol-
sos este ano, garantiu o
Ministro Camilo Penna,
mas no período 75/79 o
Banco realizou 4 mil 482
operações de empréstimos
com créditos subsidiados a
empresas industriais, su-
perando os Cr$ 50 bilhões,
em valores correntes.

Grande volume de recur-
sos foi concedido no perío-
do 76/77, na forma de corre-
ção limitada a 20% mais
juros de 12%, com parcelas
desdobradas nos anos se-
guintes e carência de qua-
tro anos com mais quatro
para amortizar. As maio-
res beneficiárias foram a
Aracruz Celulose (cujo vi-
ce-presidente até setem-
bro de 1979 era o atual
lVflnistro da Fazenda Ema
ne Galvêas) e a Cupene
Petroquímica do Nordeste,
que obtiveram cerca de

Cr$ 2 bilhões 700 mil (valo-
res atualizados).

Atualmente, só gozam
de amplos incentivos do
BNDE os financiamentos
para o Proálcool (encargos
de 45 a 55%), pois os de-
mais estão sujeitos à corre-
çâo monetárias plena (este
ano a ser calculada em fun-
ção do INPC). Apesar de o
Governo vir reduzindo

substancialmente os sub-
sidios, há setores forte-
mente, beneficiados e o
Presidente Figueiredo aca-
ba de anunciar a destina-
ção de Cr$ 1 trilhão 100
bilhões para o crédito agri-
cola.

De 76 a 79, as empresas
que mais receberam finan-
ciamentos subsidiadas do
BNDÉ foram:

CrS milhões
Io — Copene • . .'< 2.729.370
2o — Aracruz Celulose 2.725.556
3o — Vilares 1.612.975
4o — Cobrasmo 9Ó4.486
5° — Cia. CimentoPortland fiou 889.553
6o — Cobafi—Cia. Baiana de Fibras 650.795
7° — Confab 626.977
8o - Fisiba— FibrasSintéticasda Bahia 583.493
9o Cia Petroquímica de Camaçari 552.825

10- Politeno 49.7.216

São Paulo — O advogado Paschoal
Nunziatto, contratado para defender José
Mário Tieppo, garantiu ontem que se o
habeas corpus for negado pelo juiz, "leva-
rei meu cliente para prestar declarações
na Policia Federal. Serão declarações e
não depoimentos, pois não existe inquérl-
to", assinalou. Seu cliente é o principal
implicado no caso Tieppo, que provocou
um estouro de Cr$ 1 bilhão SOO milhões,
somente através da corretora.

O Sr Paschoal Nunziatto, que visitou
José Mário Tieppo, ontem pela manhã,
no hospital Nossa Senhora da Penha,
onde se encontra internado desde a últi-
ma sexta-feira, disse que o estado de seu
cliente melhorou em 50%, segundo o me-
dico. Mas ele devera permanecer no nos-

pitai por mais quatro ou cinco dias para
uma completa recuperação.

Estado regular
O último boletim médico expedido

pelo hospital Nossa Senhora da Penha,
na tarde de ontem, indicava que o estado
do .Sr José Mário Tieppo era regular. A
entrada de visitas continuava proibida e
para evitar quaisquer insistências, dois
seguranças (sem identificação) foram co-
locados á porta de seu duarto.

O advogado Paschoal Nunziatto não
conversou com seu cliente ontem, pois
quando esteve no hospital ele se encon-
trava dormindo, sob efeito de sedativos.

Com relação à possibilidade de o juiz
negar o habeas corpus impetrado em
favor de José Mário Tieppo, o Sr Nunziat-
to acrescentou que não acredita nessa
hipótese, reafirmando que ele está bem
fundamentado. "Contudo, caso isto acon-
teça, acataremos a decisão e levarei Tiep-
po à Polícia Federal", disse.

CRÍWTO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

C.G.C 33.132.044/0001-24
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Da Ontem do Conselho de Administração
f-icam convidados os Srs. Acionistas • com parecei cm à A.G.E.a ceslinr-so no

dia 25 de tevereiro próximo na sede de sociedade à Rua Gonçalves Dias, r>Q65
és 15 horas, em primeira convocação, tis 16 horas em segunda e última con-
vocação, para (ornarem ciíncij de efetivação do aumento do capital social a-
provado pela Assembléia de 15 de janeiro último.

Rio de Janeiro, 12 do fevereiro de 1981
CONSELHO 0E ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE

VcmAati/ua/ cZtrw/mtt/at\ac cteçü/tt GJevcui
rr.c. 33 053.620.0001-48

AVISO
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede

social. Avenida Rio Branco n° 245 — 34° / 37° pavimentos. os
documentos referidos no art. 133, da Lei 6.404 de 15 de
dezembro de 1976, relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 1980.

.Rio de Janeiro. 12 de fevereiro de 1981.
(as.) Jorge da Silva Pinto

Dirator-Presidente .
(as.) Octavio Pumar

.Diretor-Geral <f_

w \

r BANCO (CONOMICO 5.A..
Corto Potente l-2,de25.10.65/Cert. GEMEC RCA200-74/127/CGC 15.124.464/0001-87

Motriz: Rua Louro Müller, s/n, Edif. do Centenário, Salvador, BA.
EXTRATO DO BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JANEIRO DE 1981

*\

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO 116.984.814.096,58
Disponibilidades  5.847.537.596,96
Operações de Crédito 38.638.018.323,40
Créditos em Liquidação  209.487.367,77
(-) Provisão para Créditos
de Liquidação Duvidosa  (104.795.289,98)
(-) Rendas a Apropriar  (197.088.862,94) 38.545.621.538,25
Relações Interbancárias e
Interdepartamentais  52.232.519.984,73
Créditos Diversos  12.685.147.662,23

' Valores e Bens  7.673.987.314,41

PERMANENTE 9.236.044.633,25
Investimentos 6.024.586.544,35
Imobilizado 2.437.565.641,87
Diferido 773.892.447,03

Total 126.220.858.729,83

PASSIVO

CIRCULANTE EEXIGlVEL
A LONGO PRAZO 117.577.288.041,11

Depósitos à Vista 24.050.508.669,40
Depósitos a Prazo  4.618.668.927,40
(-) Despesas a Apropriar  (182.585.772,57) 28.486.591.824,23
Relações Interbancárias e
Interdepartamentais 48.148.952.362,54
Obrigações por Empréstimos 32.758.525.177,22
Obrigações por Recebimentos 5.394.860.261,66
Outras Obrigações 2.788.358.415,46

PATRIMÔNIO LIQUIDO 1319.717.276,90
Capital e Reservas 8.319.717.276,90

CONTAS DE RESULTADO 323.853.411,82
Contas Credoras 2.301.257.546,80
(-) Contas Devedores (1.977.404.134,98)

Total 126.220.858.729,83

.Salvador, BA, 11 de fevereiro de 1981 - PÀMPHILO PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
% ÂNGELO CALMON DE SÁ - PRESIDENTE DA DIRETORIA, ALBERTO MARTINS CATHARINO - VICE-PRESIDENTE. FRANCISCO DE SÁ JÚNIOR
\^ - VICE-PRESIDENTE, VALDEMAR TOURINHO DE ABREU - VICE-PRESIDENTE, JOSÉ M.A. LIBERATO DE MATTOS - TC - C.R.C. BA, n. 318.m

BÀHCO «ONÔMKD
D( INYCSTMNTO S. 

Carta Patente A/72/1862, de 15.08.72/CGC 13.538.319/0001 -17/Rua Lauro Müller, s/n, Edif. do Centenário, Salvador, BA.

EXTRATO DO BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JANEIRO DE 1981

3\
ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 27.894.956.757,60
Disponibilidades  1.120.141.708,16
Financiamentos 14.470.342.521,47
Repasses de Recursos Governamentais „.. 2.139.252.694,82
Repasses de Recursos Externos  4.813.806.302,81
Títulos e Valores Mobiliários 

',  
3.561.164.834,04

Créditos em Liquidação  128.532.132,75
(-) Provisão para Devedores Duvidosos  (116.255.041,95)
Outros Créditos e Valores  1.777.971.605,50 •

PERMANENTE 1.620.537.908,49
Participações em Coligadas e Controladas 1.523.907.927,26
Outros Investimentos 77.129.280,34
Imobilizado de Uso 4.039.327,83
Valores Diferidos 15.461.373,06

Total 29.515.494.666,09

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGlVEL A LONGO PRAZO 26.590.065.041,92
Depósitos a Prazo 17.293.052.140,27
Recursos Governamentais para Repasses  2.119.282.658,33
Recursos Externos para Repasses  4.739,555.700,00
Recursos Transitórios  1.159.113.722,91
Outros Recursos  1.279.060.820,41

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS  85.149.085,67

PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.840.280.538,50
Capital Social 1.200.000.000,00
Reservas de Capital 1.072.940.141,96
Reservas de Lucros 321.679.070,48
Lucros Acumulados 194.271.754,58
Resultados do Exercício a Balancear 51.389.571,48

Total 29.515.494.666,09

Salvador, BA, 30 de.joneiro de 1981 - ALBERTO MARTINS CATHARINO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
ÂNGELO CALMON DE SA - PRESIDENTE DA DIRETORIA, FRANCISCO DE SÁ JÚNIOR -

DIRETOR, ELYSON EMBIRUÇÚ DE SOUZA -CONTADOR -C.R.C. BA, n. 8.825.m
(ASAfORTaA.
«(DITO IMOBILIÁRIO

Carta.Patente A-67/W/CGC 15.177.405/0001-77/lnscrição Banco Nacional da Habitação n. 27/Praça da Inglaterra, 2, Salvador, BA.

EXTRATO DO BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JANEIRO DE 1981

ATIVO

DISPONÍVEL 765.921.071,21
Encaixe 182.945.770,24
Subencaixe 582.975.300,97

REALIZÁVEL 13.255.813.772,25
Aplicações Imobiliárias 11.485.180.394,65
Aplics. Imobs. Transitórias 934.265.932,13
Aplicações Diversas 441.951.882,06
Outros Créds. Realizáveis 391.317.304,37
Outros Bens e Valores 3.098.259,04

PERMANENTE
Investimentos
Ativo Imobilizado
Ativo Diferido

800.119.690,50
28.622.059,78

634.959.603,23
136.538.027,49

DESPESAS.. 114.797.456,49
Despesas Operacionais 114.666.183,93
Despesas Não Operacionais 131.272,56

COMPENSAÇÃO 15.188.473.753,90
Total 30.125.125.744,35

PASSIVO

EXIGlVEL 12.859.479.362,96
Recursos de Terceiros 6.644.308.117,26
Recursos do BNH 3.462.972.980,07
Creds. Divs. e Provisões 548.875.329,04
Outras Exigibilidades 203.322.936,59

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 381.924.409,28
Rendas de Exercícios Futuros 381.924.409.28

NÃO EXIGlVEL 1J352.171.877.03
Recursos Próprios

Capital Social 300.000.000,00
Reservas 1.028.199.477,83

Fundos e Provisões 223.972.399,20
RECEITAS

Receitas Operacionais
Receitas Não Operacionais

 143.076.341,18
 136.535.187,17

6.541.154,01
COMPENSAÇÃO'  15.188.473.753,90

Total  30.125.125.744,35

Vi
Salvador, BA, 30 de janeiro de 1981 - ÂNGELO CALMON DE SÁ - PRESIDENTE, GILBERTO MÁRIO CEZAR COUFAL - DIRETOR

MARIO DE PAULA GUIMARÃES GORDILHO - DIRETOR, ALTAMIRANDO CARVALHO - TC - C.R.C. BA, n. 3.553.
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EXTRATO DO BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JANEIRO DE 1981

"\

ATJVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 5.632.791.880,90
Disponibilidades 135.482.822,58
Financiamentos '. 4.110.110.665,11
Refinanciamentos 919.628.648,08
Títulos e Valores Mobiliários 846.998,96
Créditos em Liquidação 18.808.587,17
(-) Provisão para Devedores Duvidosos (46.963.506,07)
Outros Créditos e Valores 494.877.665,07

PERMANENTE
Participações em Coligadas e Controladas.
Outros Investimentos
Imobilizado

79.469.900,08
68.695.668,88

4.507.643,92
6.266.587,28tTotal  5.712.261.780,98

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGlVEL A LONGO PRAZO
Títulos Cambiais
Recursos Transitórios

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital Sociol
Reservas de Capital 
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados
Resultados do Exercício a Balancear.

4.972.101.650,90
4.816.734.235,72

155.367.415,18

740.160.130,08
250.000.000,00
141.338.084,11
138.219.916,46
159.992.821,72
50.609.307,79

Total  5.712.261.780,98

Salvador BA, 30 de janeiro de 1981 - ÂNGELO CALMON DE SÁ - PRESIDENTE DA DIRETORIA, ALFRED KIRCHHOFF - DIRETOR,
MELCHIADES S. RIBEIRO DE ALMEIDA - TC - C.R.C. BA, n. 4.959.
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Paulo César Rodrigues de
Vasconcelos, 65, de lnsuflciên-
cia cardíaca, na Clinica São
Vicente. Carioca, engenheiro
civil aposentado, morava em
Copacabana. Casado com He-
Iolsa Dias Vasconcelos, tinha
dois filhos: Maria Cristina e
Mário, além de quatro netos.
Sepultamento, hoje, às lOh, no
Cemitério de São João Ba-
tlsta.

Antônio Soares dos Santos,
80, de parada cardíaca, em sua
residência, no Leme. Pemam-
bucano, era professor aposen-
tado. Viúvo de Fernanda Lo-
pes dos Santos, tinha três fl-
lhos: Valdir, Vânia e Valéria,
além de sete netos e uma bis-
neta. Sepultamento, hoje, às
9h. no Cemitério de São João
Batista.

Cláudia Mendonça Lemos,
54, de infarto, no Prontocor.
Carioca, morava em Botafogo.
Casada com Ricardo L Le-
mos, Unha uma filha: Denise.
Sepultamento, hoje, às 11b, no
Cemitério de São João Ba-
tlsta.

Angela Barbosa de Souza,
50, de insuficiência resplrató-
ria, no Hospital do INAMPS,
na Lagoa. Carioca, morava no
Jardim Botânico. Solteira, ti-
nha um filho: Altair. Sepulta-
mento, hoje, às 9h, no Cemité-
rio de São João Batista.

Newton Correia Júnior, 32,
de parada cardíaca, no Hospi-
tal do INAMPS, em Bonsuces-
so. Carioca, comerciário, mo-
rava na Penha. Casado com
Ivone Batista Correia, tinha
uma filha: Ana Maria. Sepulta-
mento, hoje, às lOh. no Cemité-
rio de São Francisco Xavier.

Zenaide Ribeiro da Silva,
68, de Insuficiência renal, no
Hospital Souza Aguiar. Cario-
ca, morava no Centro. Casada
com Manoel Ferreira da Silva,
tinha um filho: Paulo César,
além de uma neta. Sepulta-
mento, hoje, às lOh, no Cemité-
rio de São Francisco Xavier.

Judlte Martins de Oliveira,
78, de artcriosclerose, em sua
residência, no Mêier. Carioca,
viúva de Alternar Vieira de Oll-
velra, tinha um filho: Roberto,
além de três netos. Sepulta-
mento, hoje, às lOh, no Cemité-
rio de São Francisco Xavier.

Estados
Carlos Maron, 99, de paradacardíaca, em sua residência,

em Salvador. Era sogro do Go-
vernador Antônio Carlos Ma-
galhàes. Libanês, veio para o
Brasil ainda criança, radican-
do-se em Itabuna, onde viveu
a maior parte de sua vida e
tornou-se respeitado como de-
fensor da lavoura cacauelra e
fundador do Rotary Club e da .
Maçonaria. Completamente
lúcido, participava atlvamen-
te dos preparativos para a íes-
ta do seu centenário, em 23 de
março. Casado com Odete

. Dalcon Maron, tinha três fl-
lhos: o farmacêutico, cacaul-
cultor, ex-presidente do Instl-
tutc de Cacau da Bahia e atual
diretor do Jornal Correio da
Bahia, Wilson Maron; a Sra.

. Ivete Maron Vaz de Carvalho,
casada com o superintendente
regional do INAMPS, César
Vaz de Carvalho; e a Sra. Arle-
te Maron de Magalhães, mu-
lher do Governador da Bahia.
Foi sepultado no Cemitério do
Campo Santo.

Jorge Egldlo Nogueira, 84,
em São Paulo. Paulista de
Campinas, era filho de Joa-
qulm Teixeira Nogueira Jú-
nior e de Deoclécla Egldlo No-
guelra. Foi diretor do Departa-
mento de Compras da Estrada
de Ferro Sorocabana e secre-
tãrio do Sindicato dos Bancos
do Estado de São Paulo. Viúvo
de Iná Sá Nogueira, tinha três
filhos: Tais; Míriam; e Qeorge,
conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado, além de seis
netos: Lúcia, Maria Eduarda,
Ana Silvia, Luís Ricardo, Luís
Marcelo e Luís Eduardo e bis-
netos. Foi sepultado no Cerni-
térlo da Consolação.

Paulo de Morais Leitão, 58,
em São Paulo. Filho de Paulo
da Silva e de Helena de Morais
Leitão, era casado com Lígia
Padilha Leitão.

Maria Eugênia Fonseca, 80,
em São Paulo. Era filha de
Juvenal Fonseca e de Francis-
ca Fonseca. Foi sepultada no
Cemitério da Paz.

Angelina Benachio, 71, em
São Paulo. Filha de João B.
Ferreira e de Rosa Regonesa,
era casada com Antônio Bena-
chio e Unha filhos e netos. Foi
sepultada no Cemitério de
Campo Grande.

Rosa Bucceli Ianacona, 82,
em São Paulo. Filha de José
Bucceli e de Maria Domenlco-
ne, era viúva de Carmino lana-
coni e unha filhos, netos e bis-
netos. Foi sepultada no Cerni-
térlo de Vila Formosa. .

Abner Andrade Lomeu, 28,
em acidente de motocicleta,
no Centro de Belo Horizonte.
Mineiro da Capital, era auxl-
liar da Seção de Atividades
Auxiliares do Ministério da
Agricultura que cuidava da
aquisição e venda de veículos.
Casado com Rute Rodrigues
Lomeu, tinha um filho: Bruno.

Avião que
caiu no Sul
matou 4

Porto Alegre — Quatro pes-soas — três passageiros e o
piloto — morreram na quedado avião Cessna, PT-BUE, na
localidade de Italmbezinho,
Município de Cambara do Sul.
O avião estava desaparecido
desde sexta-feira, quando de-
colou de Caxias do Sul rumo a
Praia de Torres, no litoral

. gaúcho.
Os mortos são o piloto Arte-

nlo Palludo, os irmãos Norber-
to, de 33 anos, e Dirceu Corset-
ti, 25, filhos do industrial José
Corsetti, de Caxias do Sul, e o
contador Cláudio Grazziotin,
S2 anos, cunhado dos irmãos
Corsetti.

Eles haviam partido às
18hl5m do aeroporto de Ca-
xias do Sul com destino a
Praia de Torres, onde passa-riam o fim de semana com a
família.
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Em alta velocidade, o ônibus avançou o sinal da' Rua da Assembléia e causou desastre

Delegado Chaim afastado
por denunciar "pressões"
reassume hoje a 54a DP

Após nove meses de afastamento, período em queesteve lotado na Corregedoria de Polícia, o delegadoGeraldo Amin Chaim reassume hoje, às lOh da ma-nha, o cargo de titular da 54a. DP, em Belford Roxo.Ele fora transferido por denunciar "pressões" desuperiores para desviar o rumo das investigações doCaso Marli.
Jusüficando-se numa portaria da Secretaria deSegurança Pública, que impede policiais de dar en-trevistas sem autorização da Coordenadoria de Co-municação Social, o delegado Chaim recusou-se acomentar a posse.

tos de "Chaim, Chaim", a po-
pulação de Belford Roxo pro-
testou em passeata pelas ruas
da localidade, enquanto o Se-
cretãrio de Segurança, na épo-
ca General Edmundo Murgel,
explicava que a transferência
tinha sido causada por proble-
mas disciplinares, Já queChaim trouxera a público
questões Internas da SSP. Ele
foi parar na Corregedoria de
Policia, considerado o museu
dos policiais. Em seu lugar,
assumiu o delegado Odilon
Castelâes Moreira César, quehoje, apôs a posse, passará a
ocupar o cargo de titular da
delegacia de Nova Iguaçu,
Centro.

8ALGADINHO8
Em casa, no Leblon, com

barba por fazer, o delegado
Chaim alegou estar cansado,
pois tinha voltado ontem cedo
de Minas Gerais, onde visitou
familiares. Afirmou que só fa-
laria na posse. E acrescentou:

— Sei que estão preparando
uma festa lã—disse, referindo-
se a Belford Roxo.

O panorama mudou desde o
dia Io de fevereiro de 80, quan-do os principais comerciantes
da localidade protestaram em
praça pública pedindo a trans-
ferência de Chaim da 54a. DP.
Poucos dias antes, ele havia
denunciado pressões que o en-
tão Diretor de Policia Metro-
politana, delegado Heraldo
Gomes, teria feito para desviar
o rumo das Investigações do
caso Marli, em que Paulo Pe-
reira Soares Filho, irmão de
Marli, foi assassinado por um
grupo de soldados da PM

O delegado Chaim insistiu
na apuração do caso. Aos gri-

Animado com a volta a Bel-
ford Roxo e a proximidade da"gente de que eu gosto multo",
Chaim voltou a se desculpar
por não dar entrevistas e con-
vocou os Jornalistas que cobri-
ram o caso Marli para a posse,
quando todos poderão "comer
uns salgadinhos".

Colombiano chega a Porto
Alegre após viajar 11
anos em uma motocicleta

Porto Alegre — O colombiano Marco Antônio
Navas, de 53 anos, depois de percorrer mais de 116 mil
quilômetros em motocicleta — durante 11 anos —
viaja desde agosto de 1969 — está quase concluindo
seu sonho de dar a volta ao mundo. Após conhecer 48
países, vai percorrer mais seis, antes de regressar à
Colômbia, em agosto do próximo ano: Uruguai, Ar-
gentina, Chile, Peru, Bolívia e Equador.

Marco Antônio chegou a Porto Alegre na semana
passada e pretende ficar até o final do mês. Torneiro
mecânico, desde criança teve atração pelas aventuras
de Marco Polo e pela história A Volta ao Mundo em 80Dias, de Júlio Verne. A viagem Já lhe custou odivórcio, o que náo o preocupou muito. Após concluí-
Ia, vai morar na Austrália, com o filho, seu compa-
nheiro em parte da aventura.
DIFÍCIL •.,.,-,.

Marco Antônio Navas pre-tende escrever um livro, assim
que retornar à Colômbia, e
quer fazer palestras. Depois de
muitos obstáculos, chegou à
conclusão de que o momento
mais difícil foi Justamente
quando saiu da Colômbia, em
18 de agosto de 1969, em com-
panhia do filho, então com 17
anos.

— Aprendi, nessa viagem, a

Ladrões de
igreja têm
quadrilha

Belo Horizonte — O delega-
do de Caeté, Relnaldo José de
Magalhães — designado pelo
Secretario de Segurança Pú-
bllca, Coronel Amando Ama-
ral, para apurar o roubo de
oito Imagens sacras em duas
igrejas de Santa Bárbara —
disse que os ladrões fazem par-te de uma quadrilha especiall-
mia, "comandada de cima",
responsável por roubos em dl-
versas cidades históricas.

O delegado esteve em Santa
Bárbara e no Distrito de Bru-
mal, desde quinta-feira, ouvln-
do 10 testemunhas. Ele afãs-
tou a possibilidade de os la-
drões serem da cidade, pois"a quadrilha tem uma organi-
zação perfeita, executando um
trabalho em cadela, nas épo-
cas mais oportunas, quando
não há movimento na cidade".

O Vigário de Barão de Co-
cais, Monsenhor Geraldo Ma-
gela Pereira, celebrou missa,
ontem, em Bruma), aconse-
lhando os fiéis a anotar as pia-
cas dos carros de fora e pediu
que todos se resignem com a
perda das imagens.

Segundo o Br Relnaldo Ma-
galhães, os ladrões só se inte-
ressam por Imagens, pois obje-
tos mais valiosos, como peças
de ouro, Jamais são levados.
Ele acrescentou que a captura
da quadrilha será muito difícil
e se recusou a fornecer mais
detalhes, afirmando que enca-
minhará relatório, hoje, ao Se-
cretãrio de Segurança.

Monsenhor Geraldo Pereira
acredita na existência de uma
máfla especializada em roubar
igrejas, "a mando de gente im-
portante.

não sentir fome ou a. dar um
Jeito nela. Comi baratas dágua
e ovos chocos na Tailândia; e
carne de cachorro e sopa de
cobra na Ilha dé Formosa.
Aprendi a falar Inglês, Italiano
e francês. Conheci Mohammed
Ali, nos Estados Unidos, e Xá
Reza Pahlavi, na cidade sagra-
da de Mashad, fronteira do Pa-
qulstão com o Afeganistão. E,
uma coisa importante: todo
homem, não importando sua
religião e cor, é bom.

PMs matam
operário
a tiros

O operário da Faet — Fábri-
ca de Aparelhos Elétricos —
Mário de Oliveira Martins da
Silva, foi morto, ontem à tarde,
com três tiros na cabeça, porsoldados do Destacamento de
Policiamento Ostensivo da
Policia Militar, na Rua Princi-
pai, na subida do morro do
Turano, no Rio Comprido.

Segundo a PM, ele estava
embriagado, dando tires a es-
mo, e feriu dois soldados quan-do recebeu voz de prisão. Um
primo do morto, Carlos Ribei-
ro, disse o contrário: que o
rapaz foi assassinado quando
Já estava dominado, multo em-
bora ainda segurasse a arma
que apontava para cima.
SINUCA

A Policia Militar Informou
que, pouco depois do meio-dia,
o Sr Jaime da Silva procurou o
destacamento e pediu ajuda
para dominar seu cunhado,
Mário de Oliveira, que estava
embriagado e dando tiros a
esmo. O cabo Jaci e os solda-
dos Pedro e Wilson foram ao
local onde estava o rapaz, querecebeu os soldados a tiros,
ferindo dois deles: Pedro na
coxa esquerda e Wilson na
mão direita.

Carlos Ribeiro disse que Má-
rio estava Jogando sinuca nu-
ma tendinha, enquanto bebia.
Acabou brigando com o dono
do bar porque suas chaves ha-
viam sumido e ele queria saber
quem havia apanhado. Resol-
veu, então, ir a casa, apanhou
seu revólver calibre 22 e voltou
dando tiros a esmo e gritando
que queria as chaves

Ônibus bate em outro na
Rua 1° de Março, eapota

ere seisU.CO vezes e &
O ônibus da Viaçáo Forte, da linha 310, Praça 15—

Del Castilho, placa RJ XM 9087, capotou, ontem à
tarde, na Rua Io de Março, em frente ao prédio dos
Correios e Telégrafos, depois de bater no da linha 239,
Praça 15—Engenho de Dentro, da CTC, placa RJ
7850. Os dois motoristas e quatro passageiros da
linha 310, foram medicados no Hospital Sousa
Aguiar.

Maurício da Silva Trajano, motorista da CTC,
sofreu fratura da bacia e ficou internado, Juntamentecom José Francisco Xavier, de 16 anos, com fratura
da base do crânio. Os demais feridos — Manoel
Cardoso Neto, de 37 anos motorista da Viação Forte;
Sônia Regina Nunes de Souza; Aílton Santos Xavier;
e Edir Bento da Silva, de 26 anos — sofreram apenas
escoriações e foram liberados. O ônibus ficou de rodas
para cima e o tráfego foi desviado pela Rua da
Assembléia.

desenvolvia alta velocidade e
o choque foi Inevitável.

SINAL
O ônibus da linha 310 seguia

pela Av. Presidente Antônio
Carlos e, ao entrar na Rua 1o
de Março, avançou o sinal na
esquina com a Rua da Assem-
bléia, de onde saia o ônibus da
CTC. O motorista-do segundo
ônibus tentou evitar o aciden-
te, deu uma fretada brusca,
que deixou marcas de pneusno asfalto, mas o da linha 310

O ônibus Praça 15—Del Cas-
tilho capotou três vezes e o
Praça 15—Engenho de Dentro
ficou com a frente bastante
avariada e com os pára-brisasestilhaçados. Com a capota-
gem, muito óleo ficou esparra-
mado na pista, sendo necessã-
ria a ação dos bombeiros paralimpar a rua.

Dois corpos aparecem em
Senador Camará com boca
e ouvidos cheios de balas

Dois rapazes — Mário Kessler Filho, de 20 anos, e
Venílton Santos Alves, de 19 — foram encontrados
mortos, ontem de manha, numa favela à margem da
Estrada do Taquaral, em Senador Camará. Levaram
vários tiros e tinham a boca, as narinas e os ouvidos
obstruídos por cápsulas de revólver calibre 38 e de
pistola 7.65.

Junto aos corpos, foram encontrados uma bala de
prata e um cartaz, que dlzia:"Isso é porque eles
atacavam famílias." Há uma versáo de que dois eram
maníacos sexuais, atacavam moças em Senador Ca-
mará e tinham sido presos na quarta-feira, pela 34*
DP, mas foram liberados. Os crimes ocorreram pelamadrugada.
o PRIMEIRO

Os corpos foram encontra-
dos pela RP n° 54-0770, do 14°
BPM, comandada pelo cabo
Coelho. Ele atendeu determl-
naçáo do Centro de Controle
da Policia Militar, que recebeu
uma informação anônima so-
bre os corpos. A patrulha en-
controu os cadáveres em fren-
te à casa n° 21 da Rua C,
distante dois metros um do
outro.

O primeiro era o de um mu-
lato com calça Lee, camisa cia-
ra e meias cinzas e sem sapa-
tos. Foi identificado como Ve-
nílton Santos Alves, solteiro,
de 19 anos, residente na Rua F,
casa 4, em Irajá. Foi morto
com vários tiros na cabeça, no
peito e nas costas. Ao lado da
cabeça, estava o cartaz.

Os assassinos colocaram 15
cápsulas de revólver no ouvido

direito de Venílton, duas nas
narinas, duas na boca, uma
sobre o peito e outra Junto à
cabeça, do lado esquerdo. Par-
te dos dentes estava no chão,
provavelmente destroçados
por um tiro no pescoço, quesaiu na boca. A policia acha
que ele foi morto com 22 tiros.

Pouco adiante, estava o ca-
dáver de outro mulato, com
camisa de seda clara, meias
brancas, pulseiras prateadas e
calça Lee abaixada. Ele levou
vários tiros nos órgãos sexuais
e estava com as nnrtncm e o
ouvido direito cheios de cápsu-
Ias; na boca, havia quatro e,
Junto ao corpo, mais quatro.

O perito Pedro Jacinto, do
Instituto de Criminalística, re-
colheu 31 cápsulas calibre 38 e
7.65 e constatou que elas eram
da fábrica CBC SPL.

AVISOS RELIGIOSOS

ESMERALDA DOYLE
(MISSA DE 7° DIA)

tOs 
participantes do Sabadoyle, consterna-

dos com o falecimento da querida amiga
ESMERALDA, esposa do companheiro
Plínio Doyle, convidam para a Missa de 7o

Dia que será celebrada amanhã, terça-feira, dia
17, às 11,30 horas, na Igreja da Candelária.

MAGNÍFICO reitor
ZEFERINO VAZ

tO 

Reitor, os corpos docente e discente, e os
funcionários da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), convidam para a missa que farão
celebrar, dia 17 do corrente, terça-feira, às 11 horas,
na Igreja da Candelária, por alma do eminente

educadorbrasiíeiroZEFERINOVAZ. (P

MAGNÍFICO reitor
ZEFERINO VAZ

tO 
Reitor, os corpos docente e discen-' te, e os funcionários da Universidade

do Rio de Janeiro (UNI-RIO) convidam
para a missa que farão celebrar, dia 17 do
corrente, terça-feira, às 11 horas,, na Igreja
da Candelária, por alma do eminente edu-
cadorbrasileiroZEFERINOVAZ. (P
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. A noa d* convergência inrertropical sobre o
oceano atlântico «tende-*» desde o litoral da África
oíí o litoral norte do América do Sul. As área»
branca» que cobrem oi regiões Centnxwte, Norte e
porte da região Nordeste do Brasil Indicam nebulosi-
dade • chuvas associadas à massa de or equatorial
continental.

Os estados do Rio de Janeiro, grande parte de
Minai Gerais, o estado de Soo Paulo, do Paraná e
Santa Catarina aparecem com a área escura indi-
condo ausência de nebulosidade e temperaturas
elevadas. Uma frente fria está localizoda no Rio
Grande do Sul estende-se pelo Paraguai e região
nordeste da Argentina. A área branca que cobre
estas rcgiôei indica nebulosidadeechuvoj aisocio-
dai ò frente fria.

A Argentina apareço também com o área escuro,
indicando ausência de nebulosidade e Idêntica
situooSo temos nó Chile.

Al Imagens do Satélite Meteorológico SMS
•ao recebida» diariamente pelo Instituto de
Pe«qui*a« Espacial» (InpeiCnpq) em São Joei
do» Campos, SP.

' Ae imogen» ao toMlVe soo transmitido» em
Infra-vermelho. Ai área* branca* Indicam tem-
peratura» baixa» e a» ároa» preta», tempererru-
raielevodas. Conhecendo-M o temperatura da»
área» branca» • da» ária» preta» podemos, com
uma eecala cromática, determinar a» temperatu-
ra» da luperffcle da Terra, do» massa» de ar •
do topo da» nuvens.

NO RIO O MAR
Claro o paiciolment* nubbdo. Pouivt.i
chuvoi • troveadot à tarde. Temperatu-
ro «tôvel. Venta»: Norte fracos. Má..-
mai 37.6, em Jocorepoguo; mínimo:
20.0, no Alto do Boa Vitlo.

O SOL
Notctr;
OCOSO:

05h42m
I8h32m

A CHUVA
rTMlpVOÇÔO (fim)

Ultimai 24horai 0 0
Acumulado oiffjmét. 14.8
Normal mensal 137.0
Acumulado fito ano 1329
Normalonual 10758

Rio/NIUrol — Preamor, 0lh50m/l,3m e
1 3h29m/l .3m. Bolxomor,
07h4*m/0.4m * lvh53iW0.1m.
Angra dot Rei* — Pr»omor,
0lh54m/l.2m s I3h55m/I.0m.
07h43m/0.3m e I9h47m/0.0m.
Cobo Frio — Preomori 01h32m/t.lme
I3h04m/I.0m. Bii.gnoi.
07h26m/0.4m * )9h34mA).0m.

Ttmpejrcrurai
Oenrrodobaío: 19
Forodo barra: to
Mar colmo
Corrente: leito para Sul

OS VENTOS
Norte trocos

D
CHEIA
IB do fevereiro

ALUA

MINGUANTE
27 d* («vernrro

m
NOVA

6 de março
CRESCENTE
13 de moreo

NOS ESTADOS
Amasonas/ Pari: Nublado a *nc d chuvas. Temp. estável.
Móx. 29; min. 24.6; Roraima/ Amopò: Nub. o *nc. d chuvas
«poria». T*mp. estável. Mox. 29.S; min. 23.7; AcrW Ronde-
nlo: Nub. o *nc 

'd 
chuvas. T*mp. estável. Mox. 2B.4; min.

22.4; Maronhoo: Nublado, chuvas esp. Temp. «stavel. Móx.
29.6; min. 21.2; Piauí/ Ceará: Nublado, chuvas esp. no
litoral. Temp. estável. Máx. 29.6; min. 23.S; Rio Ode. do
Norte/ Paraíba/ Pernambuco; Nublado, chuva» eip. no litoral.
Temp. estável. Máx. 29.4; min. 24.9; Aloooa»/ Stralp*:
Nublado, chuvas Isoladas no litoral. T*mp. estável. Móx.
30.3; min. 20.6; Bahia: Nub. d chuvas Isolodos. T»mp.
estável. Máx. 29.7; min. 24.2; Mate Oraua Nub. a ene. d
chuvoi. Temp. estável, Máx. 31; min. 22; Mato Orouo do
Sul: Pt*, nub. no leite. Demaii mg, pto. nub. o nub. lujeiroa
chvs. esparsas. Temp. estável. Máx. 31.3; min. 18.2; Golói:
Nub. o ene. d chuvas esp. co Norte. Demoli reg. nub. Temp.
estável. Móx. 30.8; min. 19; Brasília: Pt*, nub. a nub. T*mp.
*stov*l. Máx. 26.9; min. 17; Mim* Gerali Pt* nub. sujeito a
pnes. d* chuvas • ttov. 6 taro». T*mp. estável. Móx. 28.9;
min, 17.6; £»pft»o St*: Pt*, nub. sujeito a pno. da chuvas e
trov. à tarda. T*mp. ejtóvel. Móx. 29.6; min. 23.1; Soo Paulo.
Cloro a pie. nub. no test*. Demoli reg. pto. nub. o nub. T*mp.
*stóv*l. Máx. 30.4; min. 18.9; Paraná: Claro a pte. nub. no
lest», pt*. nub. a nub. sujeito a chuvas esparsos no Suaont*,
d*maii r»g. pi*, nub. a nub. T«mp. estável. Máx. 30.4; min.
18.4; Sl° Catarina: Nub. pauanáo o [nstGvs! d chuvas »>tp.
Temp. estável na madrugado e em declínio durante o dia,
Máx. 29.6; min. 24.1; Rio Ode do Sul: Pte. nub. sujoilo a
instab. pouogtlra nos reg. Nort* • NE. Temp. estável no Sul.
Em declínio no Noite. Máx. 34.3; min. 22.5.

NO MUNDO
Abordeen, 6, nublado —Aimtordó, 3, neblina —Ancora, 6,
chuva—Al*na», 6, claro — Aickland. 20, nublodo — Berlim,
2, abaixo neve — Blrmlngham, 3, claro — Bogotá, 12,
nublado — Bonn, 2, abaixo nublodo— Bruxelo», 0, nublodo
— Buenos Abes, 17, claro — Cairo, 25, nublado — Caroço»,
20, nublado — Cosa Manca, 17, nublado — Chicago, 2,
nublodo — Copertrtogui 2, nublodo — Dotar. 19, cloro —
Oalia», 6, cloro— Dubllm, 10, claro — Estocolmo. 2, abaixa
nublodo — 0*nebra, 0, claro — Hovono, 2, nublodo — Ho

ANÁliSE SINÓTKA DO MAPA DO INSTITUTO NACIONAL DE
Mt^TIOROlOGlA — Frent» (rio oo Sul do Rio Grande do Sul.
Mossa d* or tropical com ojntro locollrodo no Atlântico.

Chi Minh, 27, claro — Hong Kong, 21, nublodo — Jerusalém
20, claro — Uma, 20, encoberto — Lisboa. 11, nublodo —
Ltrtdres, 2, nevoeiro — Madri, 6, nublodo — Malta, 11, cloro— M*xko. 5, cloro — Miarni, 24, nublodo — Montevidéu
18, nublodo — Montreal, 9, abaixo nublodo — Moscou, 4,'
abaixo nove — Nalrobl, 36, nublodo — Noisou, 22, cloro —
Nice, 11, claro — Nova D»lhi, 26. claro — Nova Iorque, 3.
cloro — Oslo. 3, abaixo nublodo — Oltowa. 8, abaixo
neblina — Parts, 4, nublodo — Pequim. I, nublodo —
Pretória, 26, nublodo — PJod. 23, cloro — Roma, 9, claro -r-
Soo Francisco, 10, nublodo — Seul, 4, claro — Sofio, 4,
aboixo cloro — Talpe, 22. cloro — Tóquio, 8. neblina -í-
Toronto, 0, nublado—Túnls, 12,cloro — Valsava. I,abaixo
neve — Viena, I, nublado — Wo»hlng»n, 4, neblina —
Wlnrtlpog, 0, cloro.

CASA
QUINTA-FEmA

CADERNO B

JORNAL DO BRASIL

JOSÉ ANTÔNIO FERRAZ
5° ANO g

tDicea 

e José Luiz Ferraz, Mônica o Artur Bezzola
(ausentes), Alipe, Amélia, José Henrique e Francisco,
pedem a seus parentes e amigos que rezem hoje poralma de seu querido filho e irmão ANTÔNIO. Anteci-

padamente, agradecem por este ato de fé cristã.

HELENA RIBEIRO DE LEMOS
(MISSA DE 7o DIA)

t 
Diretores e funcionários da Comissária de Despachos
Itápolis Ltda., convidam os amigos e parentes para Missa
de 7o Dia da progenitora do seu Diretor Almte. Heitor

Ribeiro de Lemos Filho, a ser realizada hoje dia 16 às 19.00 hs
na Igreja Santa Mônica à Rua José Linhares, n° 96—Leblon. (P

MARIA AMALIA BRITO
BEZERRA DE MELLO FILHA

(AMALITA)
(MISSA DE 7o DiA)

tA 
família de OthonL Bezerra de Mello, ainda profundamen-te consternada com o falecimento de sua inesquecível emuito querida AMALITA, convida os seus parentes e amigos

para a Missa de 7o Dia, que em sufrágio de sua alma será
celebrada, hoje, segunda-feira, dia 16, às 19:00 horas, na Igreja
São José da Lagoa

reism

MARIA AMALIA BRITO
BEZERRA DE MELLO FILHA

t
para
dial

(AMALITA)
(MISSA DE 7o DIA)

'h

Seus filhos, Dalmo Jr., Helena Maria, Cláudia, Renato,
Sandra e Denise, agradecem as manifestações de pesar
pelo falecimento de sua inesquecível mãe e convidam
a Missa em intenção de sua alma que será celebrada hoje
6, às 19:00 hrs„ na Igreja São José da Lagoa. (p

'&>'--?>:-*&*--'4fc---0.-*~
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ESPORTES
Argentinos dominam Regata B. Aires—Rio
. Nenhum dos sete

,! barcos que completa-
; ram ontem o percur-so da regata Buenos

í Aires — Rio — entre
. eles os brasileiros In-
j digo e Madrugada —conseguiu superar o
: tempo corrigido do
; argentino Fortuna n,
\ provisória e extra-
: oficialmente ainda o
i recordista da compe-

tição. A manutenção
do recorde depende
agora apenas da che-

gada dos barcos pe-
quenos, da Classe C.
Um dos que pode
ameaçar o feito do
Fortuna II é o Ma-
no's, também da Ar-
gentina, que para is-
so precisaria chegar
por volta das 19h de
hoje.

O índigo foi o pri-
meiro barco brasilei-
ro participante da re-
gata a atracar no Iate
Clube do Rio. O co-
mandante, Ivan Bo-
telho, esperava um
resultado melhor,
mas, nem por isso,
deixou de fazer uma
promessa:Na próxima sere-
mos os campeões.
Fui comandante do
barco pela primeira
vez nesta regata. Pre-
cisava aprender algü-
mas coisas. Errei por-

j^que fomos procurar¦ vento fora da costa e
não tivemos sorte.
Acabamos fazendo
um percurso de 200

-milhas a mais.»A maioria da tripu-
ilação estava partici-
pando pela primeira-vez de uma regata

^tão longa. Para os es-
Ütreantes, a perma-
nêneia por quase oito
dias no mar foi um
desafio, como lem-
brou Carlos Temke, o
Carlito, de 20 anos:É preciso muito
controle e força de
vontade, porque che-
ga um momento em
que dá vontade de
sair brigando com to-
do o mundo. Fiquei
40 dias no índigo, fui
um dos que levaram" ó barco para Buenos
Aires. Mas acho que a
experiência no fim foi
maravilhosa.

Outro tripulante,
Fernando Balleste, o
Ballet, de 22 anos, re-

—cordou que em certos
momentos o ambien-

j te ficou difícil:
: — Enquanto tudo
! está dando certo nin-

guém discute. Na ho-
i ra em que começa a

dar errado, o sujeito
! pode ser o melhor
: amigo, basta fazer
< um erro qualquer que
: a vontade é de dar
: nele. Por isso é im-

portanto que os tri-
__pulantes sejam mes-

, mo muito amigos.
. Nós tínhamos certeza
' de que íamos ganhar.No final, achamos
l que faltavam 10 mi-
. lhas. Andamos nove

horas, e o navegador
avisou que faltavam

| mais 10. Aí é que pre-
. cisamos-nos contro-lar de verdade.

Uma travessia tão
i longa porém exige es-
: forços de todos. E

apesar de a maioria
dos 12 tripulantes ser
mais moça, foi o ex-
periènte Roberto Pel-
licano quem precisou
subir o mastro para
colocar um cabo
quando o estai volan-
te da popa arre-
bentou.

Fazia um vento
forte, de uns 30 nós—
contou Ivan Botelho
— e o Pellicano deve
ter ficado todo ma-
chucado.

Um dos filhos de
Ivan, Maurício, de 20
anos, também rece-
beu uma forte pança-
da durante a regata-
Ele estava cozinhan-
do, o barco deu uma
guinada e ao bater
com a cabeça chegou
a permanecer algu-
mas horas desmaia-
do. Na cozinha, Mau-
rício mostrou-se cria-
tivo: preparou bifes
com salada, feijão
com arroz, lentilhas
e, na véspera da che-
gada, um bacalhau
muito elogiado.

Tem gente que
não gosta de comida
enlatada r- ele ex-
piicou.

O índigo chegou ao
Iate Clube em um dia
bastante movimenta-
do. Aos domingos, a
freqüência de sócios
já é naturalmente
maior. Mas ontem a
diretoria precisou se
envolver em uma dis-
cussão provocada pe-
Io milionário norte-
americano, Surnmer
Long, que trouxe o
Ondine para correr a
regata. Long quis en-
trar no clube com um
grupo de convidados
sem permissão. De-
pois de muita confu-
são, acabou ele tam-
bém proibido de en-
trar nas dependên-
cias da sociedade.

Fita-azul da com-
petição, com novo re-
corde, o Ondine vol-
tou ontem para o cais
do Iate Clube, depois
de examinado por
oficiais da Marinha,
que deve fechar esta
semana a compra do
barco para a Escola
Naval. O barco, atra-
cado longe do cais,
não atraiu muitas
atenções. A maior
torcida era pela che-
gada do Madrugada,
que poderia ainda fi-
car com a segunda
colocação na classifi-
cação geral provisó-
ria. Mas também o
barco de Pedro Paulo
Couto não teve sorte
e perdeu para o ar-
gentino Sur a vice-
liderança provisória,
por apenas 15 minu-
tos de diferença.

O que provocou a
exclamação da espo-
sa de um dos tripu-
lantes do barco brasi-
leiro:

— O Sur está sem-
pre se metendo na vi-
da do Madrugada...

Pela madrugada
era esperada a chega-
da do argentino Jum-
bo, da Classe B: A
tabela extra-oficial
da classificação geral
é, provisoriamente, a
seguinte:

Carlos Meiqurta

#-*-•

: Barco

Io Fortuna II (ARG)

1. 2o Sur (ARG)
3o Madrugada (BRA)

| 4° Ondine (EUA)
5o Matrero (ARG)

| ó°Blanca Esteia (CHI)
7o índigo (BRA)

8o Fortuna (ARG)
; 9° Isperanza (ARG)

'l

Tempo real Tempo corrigido

170h09m20s 143h16m44s

193h57m20s 151h25m32s
194h35m47s 151h40m35s

154h41m36s 154h41m36s
191hl4m47s 155h59m56s

177h23m03s 156h20m03s
191hl4m31s 156h45m50s

192h38m32s 166hl0m44s
197h21m17s 170h53m29s
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Com tripulação muito jovem, o índigo deixou Buenos Aires certo de uma vitória, mas não encontrou o vento esperado no mar alto

Prado vence os 200 costas
com recorde sul-americano

Curitiba — O paulista Ricardo
Prado, atleta do Flamengo, bateu
ontem o recorde sul-americano de
200 metros medley, no ultimo dia
de competições do Campeonato Ju-
venil de Natação — Troféu Júlio de
Lamare. O Flamengo foi o campeão
geral com 475 pontos, contra 272 do
segundo colocado, o Pinheiro. Em
terceiro lugar ficou a Gama Filho,
com 249 pontos.

Éden Dias Filho, nos 200 metros
costas, bateu o recorde do Troféu,
com 2m21sl2. Ontem houve outro
recorde do Troféu, 4 x 100 metros
livres, com o tempo de 4ml0s58,
marcado pela equipe do Flamengo.

Os resultados
200 metros — Medley — Juvenil B

P/lasculino Io Ricardo Prado —
Flamengo — 2m09s49 (Recorde Sul-
americano); 2o Ricardo Polito —
Hebraica — 2ml5s74; 3o Marcus
Veiga — Flamengo — 2ml6s04. 400
metros — Nado livre — Juvenil B '

Masculino Io Virgínia Andreatta
Flamengo — 4m31s94 (Recorde

do Troféu); 2o Izabel Miranda —
Minas Tênis — 4m34s55; 3o Ana.
Keila Anchieta — Pinheiros —
4m38s34. 100 metros — Borboleta

Juvenil A — Masculino Io Mareei
Vacarri — Gama Filho — ImOlslO;
2o George Olavo — Fluminense —
Im03s23; 3o Luiz Eduardo Câmara

Náut. Capibaribe — Im03s50.100

metros — Juvenil A — Feminino —
Peito Io Cláudia Duarte — Flumi-
nense — Iml9s58; 2o Vanessa Ito —
Flamengo — Iml9s64; 3o Simone
Nakano — SESI — Im22s21. 100
metros — Peito Juvenil B — Mas-
culino Io Marcelo Depardo — Flu-
minense — Im09s67 (Recorde do
Troféu); 2o Marcelo Jucá — Flamen-
go — lmlls23; 3o Gerson Pazian —
Vasco — lmlls65. 100 metros —
Costas — Juvenil B — Feminino Io
Dirce Sakai — Grêmio Náutico
União — Iml0s09; 2o Fernanda
Santos — USIPA — Iml0s93; 3o
Cláudia Mendes — Flamengo —
lmlls40
200 metros — Costas — Juvenil A
Masculino
Io — Éden Dias Filho — Gama
Filho 2m21sl2
2o — Marcos Fernandes — Gama
Filho — 2m23s72
3° _ Fabrício de Oliveira — Bauru
— 2m23s74
200 metros — Livres — Feminino —
Juvenil A
Io — Maria Luiza Bianco — Pinhei-
ros — 2ml4s05
2o — Paula Amorim — Flamengo —
2ml4s28
3o — Inês Ogata — Pinheiros —
2ml4s91
200 metros — Livre — Juvenil B —
Masculino
Io — Marcelo Jucá — Flamengo —
Im56s06 (Recorde do Troféu)

2o — Paulo Battisti — Vasco —
Im59s26
3o — Fábio Sierra Dias — Hebraica

Im59s48

200 metros — Borboleta — Juvenil
B — Feminino
Io — Adriana Pereira — Náutico —
2m23s76
2o — Mônica Kestener — Pinheiros

2m27s00
3o — Cláudia Gomes — Gama Filho

2m28s85

100 metros — Livre Juvenil A —
Masculino
Io — Paulo Augusto Filho — Olím-
pico — 56s63
2o — Frederico Moura — Ribeirão
Preto — 56s82
3o — Éden Dias Filho — Flamengo

57s55

4 X 100 metros — Livre — Juvenil
B — Feminino
Io — Flamengo — 4ml0s58 (Recor-
de do Troféu)
2o — Náutico Capibaribe —
4mlls38
3o — Tijuca — 4m20s83

4 X 100 metros — 4 estilos — Juve-
nil B — Masculino
Io — Flamengo — 4m06s86 — (Re-
corde do Troféu)
2o — Fluminense — 4ml3sl4
3o — Pinheiros — 4ml5s94

Campeonato de Kart
reúne pilotos de
todo o país na Bahia

Salvador —- Com a aber-
tura dos treinos oficiais, no
Kartódromo Municipal,
começa hoje, nesta Capi-
tal, a programação do 16°
Campeonato Brasileiro de
Kart, que será realizado
pela primeira vez em um
Estado nordestino. A com-
petição reunirá corredores
de todo o país, será dlspu-
tada em quatro classes e
terá as provas finais no
próximo domingo.

Na primeira classe e na
lOOcc Internacional, aber-
ta a pilotos de primeira e
segunda categorias, será
permitido o uso de moto-
res e equipamentos impor-
tados, a exceção dos
pneus. A segunda será a de
125cc — Brasil — Stan-
dard, para pilotos de prl-
meira e segunda catego-
rias e novatos, todos com
classificação em separado.
A terceira é a 125cc —• Bra-
sil — com preparação livre
para pilotos de primeira e
segunda categorias, e a úl-
tima é a 125cc — Júnior —
Standard, para pilotos de
quarta categoria menor.

A programação dos trei-
nos oficiais e vistorias
prosseguem até sexta-
feira, quando serão realiza-
das as provas eliminato-
rias. No sábado será feita a
abertura oficial do certa-

me pela manhã e, à tarde,
começarão as provas semi-
finais para todas as cate-
gorias. No domingo serão
corridas as provas finais e,
às 17h, serão proclamados
os vencedores.

Cada categoria disputa-
rá três baterias de 21 vol-
tas cada, com o limite má-
xlmo de 30 participantes.
Porém, caso haja número
excedente de inscritos, as
classificatórias da sexta-
feira eliminarão aqueles
que não obtiverem os tem-
pos necessários.

A comunicação da reali-
zaçáo do campeonato —
patrocinado pelo Banco
Econômico e Caderneta de
Poupança Casa Forte —
foi comunicada oficial-
mente pelo presidente da
Confederação Brasileira
de Automobilismo, Char-
les Nacache, através de ofl-
cio ao Governador Antó-
nio Carlos Magalhães, e
vários melhoramentos já
estão sendo feitos no Kar-
tódromo Municipal.

Hoje a pista já possui 955
metros de extensão e o nú-
mero de boxes foi aumen-
tado para 35. Estão sendo
feitas a cobertura para a
arquibancada, nova torre
de cronometragem, tribu-
na de imprensa e cabina de
som, entre outros melhora-
mentos.
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Illustrious- e
Dom João vencem
páreos de potros

IÜustrioüs, sob a direção de Juvenal
Machado da Silva, um filho de Hang Ten

. em La Reata, de criação e propriedade do
Haras Nacional, e Dom João, conduzido
g)r 

José Queirós, um filho de Grão de
ucado e Vioneira venceram os páreosdestinados à nova geração ontem à tarde

no Hipodromo da Gávea. Illustrous é trei-
nado por Antônio Pinto da Silva e Dom
João por Antônio Orciuolli.

Os páreos
1° PÁREO — 1000 metro. — Puta — Al — Prêmio Cr» 1*0 000.00

1" lllustrious.J.M.Silva 55 1.00 II 1,30
V Cotouro.G F Almeida 55 5.20 14 1.50
3o Fiduco.W.Coito .: 55 6,80 44 9.00
4o Inkling.J. Malta 55 1,00

N/CM Shat-Et-Arob e Cristof. Dif. vários corpos e t/2 corpo — Tempo — l'02"4 —
Venc (1) Cri 1,00 Dup. <14)Cr$ 1.50 — Ploce — Mov do Póreo CrS 435 610.00 —
ILLUSTRIOUS — (VL T. 2 anos — RJ — Hang Ttr. e La Reoto — Criador e Proprietário ~
Maros Nacional — Tf A. P Silvo.

2° PÁREO — 1400 metro» — PMo — Al — Primio CrS 118.000.00

Io Sol Bonito. E.R. Ferreiro  56 2,00 11 31.10
2o QueSueíso.G.Meneie» ,'.,.. 56 3.10 12 5.90
3o Motanzoi.J.F Fraga .'  56 9.70 13 3.40
4o Accíglioto.J.M.Silvo  56 6,50 14 7.50
5o Euphono.R.Silva  '53 4.20 22 26,30
6o Poncho.G.F.AJmeido  ' 56 26.70 23 3,10
7° Fulgor.J. Pinto 56 13,50 24 6,70
8° Oprincipe.C. Xovier  56 16.60 33 6.90
9o Coromondel.P Vignolos  54 28.40 34 5.40

N/C. Rs*se. DUPLA EXATA(05 —03) Cr$ 11.00. Dif. Vário, corpo» e 1 corpo —Tempo
1 -27" 1 — Venc. (5)CrS 2.00 — Dup (23)CrS 3,10 — Ploce(5)CrS 1.30e(3)CrS 1.60
— Mo», do Póreo CrS 1.442.950.00 — SOL BONITO — M. C. 3 anca — SP — Juco e
Scarlet 0'Horo — Criador e Propr. Stud Shangri-lo— Treinador C. H. Coutinho.

3* PÁREO — 1300 metro» — Piita — Al — Primio CrS 83.000,00

Io Arpiito.J. Pinto 55 4,10 12 3,60
2o QuickJump.J.Queiroz 57 2,70 13 6,30
3o LuzdoDio.J.M Silvo 57 7.00 14 4.20
4o Guionco.C.Valgo» 58 4,90 23 6,40
5o Janillor.J. Ricardo 56 7.00 24 3,20
6o Novalho.P.Cordo» 58 2,40 33 16.10

Dif. 1 corpo e 2 1 (2 corpo — Tempo — 1 '21 "3 — Venc. (5) CrS 4.10 — Dup. (14) CrS
4.20 — Plocé (5) CrS 2.10 e (1) CrS 2.10 — Mo», do Póreo CrS 1.326 260.00 —
ARPISTA — F A. 5 onoi — SP — Kublai Khon e Io Ronde — Criador — Horo» Soo
Jo»é c Expedictu* — Propr. Hora» We»te Pomt — Treinador F. Moobltno.

4° PÁREO — 1000 metro» — PMo — Gl — Primio CrS 145.000,00
PROVA ESPECIAL DE LÍIIÁO

Io Dom Joóo, J.Queiroz 55 4,40 11 20,40
2o Potuó.S.Silvo 55 2.60 12 3,70
3o GoodDeol.G.F.Almeida 55 6.60 13 5.30
4o Acteur.W.Goncalve» 55 15.50 14 4,50
5o Deyna.J.Ricordo 55 11.10 22 9.60
6o Donner.E.B.Queiroz 55 8,30 23 . 5.40
7o SoloDOro.J.Pinlo 55 20.10 24 4,30
8° BenCayal.C.Xovier 55 10,80 33 23,40
9o Daioei.F.Pereiro 55 3,00 34 6,70

Dif. 112 corpo e 2 1 /2 corpo — Tempo — 1W — Venc. (3) CrS 4,40 — Dup. (12) CrS
3,70 —Plocé(3)CrS2,60e(l)Cr$ 1,70—Mov.doPáreoCrS 1.626.610.00 —DOM
JOÃO — ArYC. 2 ano» — RJ — Gróo Dixodo e Viòneiro — Criador e Propr. — Horo«
Sei» Volto» — Treinador A.Orciuoli.

5° PÁREO — 1600 metro» — Prtto — Al — Primio Cr» 83.000,00

Io Joddo, J.Queiroz 58 
2,00 12 8,00

2o Goddi.J.M.Sil»a .' 56 4,20 13 2,30
3° Shelby.J.Molto 58 2,40 14 6,60
4o Trifle.G.F.AImeida 55 7,40 22 28.80
5o SirRichord.J.F.Frogo 57 6,80 23 4,90
6o Rueck.R.Morque» 57 4,20 24 10,10

N/C. Jock Boy. Dif. 2 1/2corpoe2corpo» — Tempo — I'39'3 — Venc.(4)CrS 2.00 —'
Oup. (34) CrS 3,90 — Placé (4) CrS 1.70 e (6) CrS 2,30 — Mo», do Póreo CrS
1.535.900,00 — JADDO — MC. 5 ano» — RJ — Bonnord II e licinia — Criador t
Propr. — Haro» Santa Mario de Arara» — Treinador — W.P.Lovor.

«y> PÁREO — 1600 metro» — PMo — Al — Primio CrS 96.000.00

Io Choare.R. Freire 55 28,60 11 36.70
2o Kozon.EFerreiro 55 4.40 12 2.90
3o Domigod. J.M. Silvo 55 2.70 13 7,90
4o Rocord.J. Ricardo 55 3,80 14 4,70
5o ConnonShot.J. Moita 55 2,90 22 17,30
6o Undolo, J. F. Frogo 54 11.60 23 8.70
7o Jídun.M.Pere» 57'' 13,40 24 2,60
8o Giblon, E. R. Ferreira 55 31,70 33 53,50
9° Chie Poker.G. Meneses 55 31,70 34 10,00

10° Estimado Amigo, J. Pinto 55 22.80 44 8,40

DUPLA EXATA (02 — 08) CrS 296,30
Dif. 1 1/2 corpoeminimo — Tempo— IMÒW Venc. (2)CrS 28.60 — Dup.(l4)Cr$
4,70 — Plocé(2)CrS 14,70 e (8) CrS 3.00 Ü Mo», do Póreo CrS 2.262.710.00 —
CHOARE — M. C. 4 ano» — RS — Chocón e Merrincha —Criador — Hora» Fronteiro
— Propr. — Haro» Sonto Ano do Rio Grande — Treinador — A. Morole»,

7° PAREÔ — 1400'metro» — PMo — Al — Primio Cr» 118.000.00

Io Tolgo.F.Pereira '56 2,50 12 2,40
2o Beou Ardon. E. Marinho  56 5.80 13 15,70
3o Enzo,P.Cardoso 56 3,80 14 ' 

6,60
4° Corpoccio.J Escoba, 56 12.50 22 16.70
5o Vomos.J.M.Silva »J 56 6.20 ' 

23 6,40
6o Coquelin.D. Neto .T, 56 19.40 24 2,50
7o Great Disploy.J. Ricardo 56 2.60 33 43.60

Dif. Mínimo e »órioi corpo» — Tempo — l'28"l —Venc. (2) CrS 2.50 Dup (12) CrS
2.40 — Placé (2) CrS 1,40 e (1) CrS 1.90 — Mo», do Póreo CrS 2.262.710,00 —
TALGO — MC. 3 ono» — RS — QuortierlolineEtcarpada — CriadorePropr. — Sutd
Fu»a — Treinodor— G. L. Ferreiro.

V PÁREO — 1.300 metro» — Phto —Al —Primio Cr» 72.000,»

Io tomorck, J.Queiroz 57 joq jj çqq
2° Sinlor, J.M. Silvo ri. 56 l]30 13 2'so
3o Ginton.R Morque» 58 22,60 14 2tÍ50
4o Red Vomp, F. Araújo 51 6,10 23 2,40
5o VinoPuro.E.Marinho 58 4,60 24 14^30

N/ CM GASOLENO, GELATA, VICTOR DE IUBE. VIOIET LE DUC E. RAFAEL
Dif. 2 I / 2 corpo e »órios corpo» — Tempo — 1 '23" 1 — Venc. (3) CrS 2,90 — Dup (23)CrS 2,40 — Placé (3) CrS 1.00 e (5) CrS 1.00 — Mo», do Póreo CrS 1.668 600,00 —
LAMARCK — M. T. 6 ono» — SP — A»lroGrande e Baliza —Criador — Haro» Vorgem
Gronce — Propr. Marco Aurélio Cardoio Ribeiro — Treinador — W. Pederien,

9o PÁREO — 1.000 metro» — Pi.to — Al — Primio Cr» 83.000,00

.1° JuonFiguro,E.R.Ferreiro 57 l.eo || 59,40
2o Clerus.JM. Silvo 58 2,20 12 3 40
3° KedyRelye.J.Freire 54 27.90 13 3ÍÍ0
4o EpiroJ.Queiroz ¦; 58 8,90 14 22.50
5o Pylaltos, A Ferreiro 58 13,20 22 S.tO
6o Florero.E Freire 54 330 23 1 90
7o Querir.M.Peres 58 30,50 24 18^30

N/ C. BLESSED HOBBY.
Dif. Vários corpos e 2 corpos — Tempo — l'02 "2 — Venc (5) CrS 1,80 —Dup (23)CrS l,90-Plocé(5)Cr$ 1.l0e(4)CrS 1,20 — Mo», do Póreo CrS 1.823.800,00 —
JUAN FIGURA — M. A. 5 ano» — RS — Eítheta e Zumoyo — Criador — Vtomar Joio
Borro» de Moroe» — Propr. Stud Shangr,.|ó — Treinodor — C. H. Coutinho.

10° PÁREO — 1600 metro» — Pitto — NL — Primio Cr» 83.000,00

Io Fombino.G.F. Almeida 56 4.00 11 11,00
2o BadMan,E.R. Ferreiro 56 2.10 12 3J0
3° FlipTop.J.M.Silva 58 3,40 13 9.90
4° Viejo Tango, J. Freire ^58 3.5Q 14 2.40
5° Rei Bórbaro.G Meneses 56 13.70 22 39,10
6o ElCatomelo, F Silva 56 39,80 23 11,40 .
7° Turno,J.Mendes 56 15.70 24 3.10
8° Calovódoi.J. Ricardo 56 25.60 33 57,60

N/C. Anfilrióo — Duplo E.oto (02 — 07) CrS 17,40 — Dif. 3/4 de corpo e mínimo —
Tempo — 1'42" 1 — Venc (2) CrS 4,00 — Dup. (14) OS 2,40 — Plocé (2) CrS 1,80 e
17) CrS 2,10 — Mo», do Póreo CrS 2.128 150.00 — FAMBINO — M. A. 5 onos — RS— Providencial e Somb.na — Criador — Agro-Pastoril Haras Itapui Ltcio — Propr. —
José Mario Sampaio Vero» — Tr. — W. Aliano.

Ato». Geral de Aporta»; Cr» 19 112.465,00 — Porto.»: Cr» 33.210,00
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Onze anos depois de Viziane, Rigoni acha que ainda está em forma

A volta de Luís Rigoni
Uma década depois, a chance de ver "q homem do violino"

Solon Campos

São Paulo — Ganhador de três Grandes
Prêmios Brasil, dois Presidentes da Repúbli-
ca e campeão da estatística da Gávea duran-
te oito anos consecutivos, Luiz Rigoni, "no-
mem do violino", está de volta. Maior jóquei
do país de todos os tempos, Rigoni, aos 54
anos, se diz em boa, forma e "disposto a
provar que a idade não impedirá a competi-
ção com os mais novos".

Voltei a montar porque fiz um regime.
Fiquei leve. Ainda há jóqueis do meu tempo
em Cidade Jardim, como Antônio Bolino,
Edson, João Arnorim e José Fagundes. Eles
são um pouco mais jovens, especialmente o
último. Mas montavam na minha época.
Além disso, gosto muito da profissão e so-
mente parei, há seis anos, porque estava
muito gordo, com 60 quilos e não encontrava
meios para reduzir o peso.

Rigoni pesa hoje 54 quilos, o ideal para a
sua altura: l,67m e, desde quinta-feira, quan-
do treinou a potranca Flaming Star, tem
comparecido todas as manhãs ao prado para
aprontar animais. Sua estréia está prevista
para o inicio de março, mas ele ainda não
tem motarias definidas. Entre os proflssio-
nais, sua figura continua respeitada. Muitos
o chamam de Mestre Rigoni.

Amor à raia
Os comentários sobre a volta de Luiz

Rigoni começaram há cerca de três meses,
quando ele disse a amigos que estava dis-
posto a voltar, não como treinador, mas sim
montando. A primeira impressão que se tem
é que Rigoni está voltando por questões
financeiras, pois somente desta maneira po-
deria correr os riscos da profissão de jóquei,
aos 54 anos. Mas ele alega que seu amor à
raia é grande e isso prevaleceu:

Apliquei o que eu ganhei, vivo de
rendas e além disso tenho a aposentadoria.
Sei que minha, responsabilidade é grande,mas estou preparado, inclusive psicológica-mente. Sempre tive mais torcida no Rio,
onde montei 20 anos e tive minha maior fase.
Mas, aqui, também sou querido e só espero
me sair bem.

Rigoni diz que terá o apoio da esposa,
dona Anezia — o casal não tem filhos — e
que ela, pelo menos no começo, irá ao pradonos dias de suas montarias, para incentiva-
Io. Perguntado se ele compararia seu caso ao
de Irineu Leguisamo — o maior jóquei da
América do Sul, que montou até mais de 70
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Rigoni, por mais alguns anos

anos — alega que não, já que não tem
intenção de continuar na raia por muito
tempo:

— Tudo tem seu tempo. Eu não, monta-
ria até uma idade dessa. Acho que o jóquei
precisa estar em perfeita forma, ter condi-
ções de dar tudo de si, embora lá dentro
funcione mais a cabeça. A noção de percursoe, .sobretudo, contar com um bom animal,
porque é ele que corre.

Bons tempos
A primeira grande vitória de Luiz Rigoni

foi em 195Í, quando ele venceu o Grande
Prêmio Brasil montando El Aragonès. De-
pois, em 1970 e 71, voltaria a ganhar com
Viziani e Terminal, respectivamente. Outros
prêmios expressivos em sua carreira foram
em 1970, o GP Presidente da República, com
Terminal, e um ano depois, a conquista da
mesma prova, com Quartier Latin.

As sucessivas vitorias, não apenas no

Brasil, mas também na Argentina, onde
ganhou algumas corridas importantes, flze-
ram de Luiz Rigoni um nome importantíssl-
mo no turfe nacional. Mas, a exemplo da
maioria, Rigoni também teve momentos de
tristeza e frustrações:

O momento mais feliz de minha car-
reira foi quando ganhei a estatística de 1954.
A disputa com Emídio Castiiho estava dura,
viramos o sábado,empatados e, no domingo,
venci duas corridas e assegurei a vitória. O
pior, foi ficar parado dois anos e três meses,
em 1955, devido a uma queda do cavalo
Porflo.

Apesar das inúmeras vitórias, Rigoni
não ganhou muito dinheiro, comparando-se
com a época atual. É que naquele tempo,
proporcionalmente, as dotações eram bem
menores.

Rigoni já não encontrará na raia jóqueis
como Luiz Gonzalez, Francisco Irigoyen e
Denico Garcia, nomes famosos de Cidade
Jardim. Garcia é treinador e seu filho, Jorge,
um dos destaques do turfe paulista, cam-
peão de estatística do ano passado e atual
líder com a ausência de Albênzio Barroso —
o jóquei que mais ganhou corridas no Brasil
— que se recupera de uma fratura, Luiz
Rigoni concorrerá com elementos experien-
tes como os irmãos Amorim (João Manoel e
Edson), Antônio Bolino e José Fagundes e
também a nova geração.

Rigoni parou há oito anos e passou acomentarista de turfe, das rádios Record e
América, que hoje não transmitem maiscorridas. Em 1974, tirou matricula de treina-dor, permanecendo seis anos na profissão,
para em seguida se afastar de Cidade Jar-dim. E finalmente, agora, volta, mas na
arriscada função de montar:

Posso dizer que fui um treinador reali-
zado, sem problemas. Os animais que eu
cuidei não eram de grande categoria, mas
venceram multas provas. Não é difícil trei-
nar cavalos, principalmente quando se tem
conhecimento de rala.

E porque você não é hoje professor daescolinha do Jóquei Clube, como outros no-mes famosos do passado?
Infelizmente não existe escola parafreio em São Paulo, mas, acho que com a

minha experiência, posso dar um conselho
aos garotos que pensam,em ser jóqueis: é
preciso ter inclinação para montar, dedica-
ção e disciplina. O resto se decide na raia,
com muita luta.

Treicy
vence GP
paulista

Sào Paulo — Treicy. uma
alazà de três anos paranaense,
filha de Giat e Oulü, venceu
ontem em Cidade Jardim o
Grande Prêmio Presidente
Luiz Nazareno T. de Assump-
çáo, disputado na pista de
areia leve na distância de 1 mil
600 metros, com dotação de
Cr$ 500 mil ao proprietário da
vencedora. A carreira desti-
nou-se a éguas nacionais de 3 e
4 anos.

RESULTADOS
1°PÁR£0 — l.lOOm— A. L— GSÍ2S
mil
Io Bio/amo — S Barbosa
2° Uiope — O. Gonçalve»
Tempo: I08"2» fino.»: 25'7 e 13'3. Verv
cedor; 2.30 — Duplo(26)2.20 — Ploc*»(2)
1.10 (6) 1,10 — Prop Stud "Cerramcy..
Treinador. £ BoTJM. RltÒç&Qj G'Oní •
Hovolin*. Oiador- Horoi Mirofòo

V PAREÔ — 1.100 m — A. U — Variai*
CrS 178 mil

\° Fetroodo — J. fi 0'fluin
2o Joana UflHt — J. Anxjral '^j,
3o Ecovtt — J, fòauod«* ,
Tempo I06"6. F.noii: 23"° e 12-3. Ven.
cedor. 6.10 — Duplo («6) 62,10 — Ploce»
(4) 3,80 (6) 11.50 — Prop. e criador. Horo»
Eduardo Guilrwm* Treinodor: F. R. lima.
Ftl.ocóo Feroce e Gqro.

3» PAMO — 1.200 m — A. U — Voriorte
CrS 1S0 mil

Io Cumpridor — M. Como li no
7a larenüoc — V. Mato»

* 3o Geeveiton — A. Çipindota
Tempo. I16"4 Finou, 25"° e 131. V»n.
cedor, 2.00 — Duplo (37) 5.30 — Pioce» (J1
1.40 17) 2,10 — Prop. Hora» Guolupe.

' Treinodor E. P. Guiio RtlOCÔa N.ckmarne*
Carona Soove. Criodot: Jooa Chove» Bar-
celiot.

4» PARCO —2.200 M. — A. I. —CrS I7S
mil
Io De.pute — J Doco»to
2o Overland ~ E. Rodrigues
3° Kavroj — S P. Borre» ' ¦
Tempo 223". F.no.i. 27~4 e 14". Noo
Correu-Corovotjgio Vencedor: °,20 — Ou-
pia (47) 21,60 — Plocei (4) 4,60 (7) 2.20

Prop. Stud Por do Sol Treinodor; M
Docosta. Filioçóo. Motor e Violocea. Cnp*
dor. Morai Santo Amélia.

5» PÁRtO — 1.200 m. —A L —Variante
CrS ISO mil

1° Keys'one — l- C. Mende»
2° Bonfim — J. S. Moroii
3° Frente Aberta — L. C Silva
Tempo )'16"7i. Finais: Falharam. Nòo
correu. Govtôo da Fiel. Vencedor.* I ,°0 —
Dupla (27) 5,60 — Ploce» (7) 1,70 (2) 2,70

Prop, Stud Pintado Treinodor; J. Sonto».
Filioooo. Desert Cal! II e Foreea Criador-
Horai Francisco Ervino

6' PÁREO — 1.200m. —A. I. — Vorianté
CrS ISO mil

Io Tele Rucker. V. Fagunde»
2° Juorito, A. Soarei
3o Xenophon. W. lopes
Tempo, l'14"6». Flnoi», 25"e I2'6 Vence-
dor, 1,90 — Duplo (57) 4.00 — Plocé» (7)
1,40 (5) »,80 — Proprietário: Hilso Périplo,
Treinador: A. A. Boua, Filiarão Locigol e
Mori Yamo. Criador: Clemente Moletto,
7° PÁREO— 1.600 metro» — A, L —Cl»
SOO mil
GP. "Pres, Luijf Naioreno T. de As-
sumpçóo"

1° — Treicy, O. Gonçalves
2° — Quenloi, R. Penoch.o
3o — Vai Soil, E Sompo.o
4o — Rainha Evo. D. Oliveira
5° — Caferana, E. Amorim
6° — Sifoc, D. V. limo
7o — Cocombro, J. S. Morai»
8° — Irish Rose, S.A. Santo*
9° — Chllroda, J. Tavore»

10° — llicia, L. A. Pereiro
11» _ Howdy. V. Moro»
12° — Beloniila. G. Ajii» "
13° — Ahoddó. R. Sonti
Tempo, r39"3l. Finai», 26"2 o I3"2. V«n-
cedor, 1.70. Duplo (2B) 4,50 — Plocei (2)'
1,30 (II) 2,00 — Prop. a Criodor, Horo»
Palmital, Treinador: J. F. Santos. Filioçóo-^
GianT e Oulu.
8° Páreo — 1.100 metro» — A. L Variante

CrS 120 mil
"Bettina. Duplo E*ato"
Io — Mandono, J. S. Morais x-
2o — Compeon 5kiddy, P. Santos
3° — Flamengo, W. Lopes
Tempo, 1'06"9>. Finoi», 26 "2 e 13"6 Ven.
cedor, 3,50 — Duplo (15) 18,60 — Plocé»
(7) 2.60 (I) 4.30 — Propriolário, Slud la-
Conduro, Treinodor.- O. Gorti. FilioçóO: Ku-,
bloi Khon e Ipeuva, Criador; Horas ^ot-
gem Grande.
9» PÁREO— 1.500 metro» — A.l. —CrS
178 mil — BeMing duplo exato
1° — Kyrenio, S. Guedes
2° — Aiio. P. Uma
3o — Blanj. J. S. Moroi»
Tempo, l'34"S». Flnoi», 26"5 e 13"7. Ven-
cedor, 5.50 — Duplo (17) 12.80 — Plocé»
(7) 3.40 (1) 2.50 — Propr.elôrioe Criadora,
Princ. Helene Yourievitch. Treinador; PÍ"
Nickel, Filioooo: Heroldico e Kl/. "
10° PAREÔ —1.600 metro.—A.L—CrS
120 mil — Belling duplo exato
Io — le Man». J. Azevedo
7° — Laughing Boy, J." Garcia
3° — Greol Ono. A Espíndola
Tempo, l'39"3». Finai», 24'9 e I2'7. Ven.
cedor, 3,70 — Dupla (45) 3,40 — Plocé» (5)
1,90 (4) 1,50 — Propriolário, Altayr Cyro
Gubert Júnior. Treinodor.- A. Chioroto. fi-
liaçóo. Corporo e Fitomena. Criador; Horai
TrÔs Figueios Ltda.

•1

ríH

Fang deve vencer na noturna de hoje
1° PAREÔ — 6» ÍOIiOO — 1000 metro» — Bobilon — 59» 475 — (Areio) T Pòrao— a» 22hS0—1100 metro.—Galetjo — ImOo» 2/5— (Areia)

1—1 Tuyupesa.J. Malta
2—2 Shikyn.G.F.AImeido.
3—3 LugarenoJ.Ricardo....

4 EscoIo.J.M. Silva
A—5 Maximus,J.Ferreiro....

6 Achanti.F. Pereira F°...

4° ( 7) lindo» Ojo» e Maribi
7° ( 8) Lucktor e Atop Sin
2a ( 6) Garian e Maximus
6° ( 9) Vai do Blue e Uci
4o ( 6) Right Now e Somewhere
5° ( 6) Garian e Lugoreno

1000
1200
1000
1300
1300
1000

57»4
1ml3»2.
Im00»3.

GU lm!6»3.
Al lm!6»3.
NI lm00»3.

GL
NI
NL

Z.O.Guedes
W.Aliano
F. Abreu
P.Moroodo
R.Carrapito
R.Nahid

1—I Yasmine,G.F.Almeida 55
2—2 Etilone.J. Ricardo 55

3 MiuSunihine.W.Coiia 56
3—4 FeeCarabo»»e,P.Cardoio.... 55

5 Filotovo, J. M. Silvo 55
4—6 Samira, A. Oliveira 55

7 VeryOrbit.R. Marques 55
2° PAREÔ— à. 20h30 — 1300 metro. — RjgHt Now — ImlB» 3/5 — (Areia)

DUPLA EXATA

3o ( 7) Orthogrophe e Venige
3° { 7) La Aurora e Yosmine

10° (II) Dance Ali Night e Samira
4° (II) Dance Ali Night e Samira
4° { 7) Orthographe e Venige
2° (II) Dance AIIJMighf e Ek. Skíddy
7o (11) Dance Ali Night e Samiro

1000
1000
1400
1400
1000
1400
1400

NL
NP
AL
Al
NI
Al
Al

lm01»2.
Im01»4
!rr>26»4.
1 m26»4.
Im0l»2.
1m26»4.
Im26»4.

G. L Ferreira
R. Tripodi
A. V. Neve»
R. Cento
S, Morule»
A. Morale»
5. França

1—I Doillo.T.B. Pereira 55
2 Donaroby. F. Pereira F° 54" Depio.F.Arpujo 55

2—3 MiijOiigo.J.C.Caslillo 56
4 Uberij.G. F.AImeido 55

3—5 Raiane.J.M.Silvo 57
6 Bonfire, A. Ferreira 10 54

4—7 Dynomique.C. Valgas 55
8 Filule, W. Coita 55" Great Cinderelfa, J. Ricardo 54

2°( 7)
2o ( 8)
3° ( 7)
Io (10)
7° ( 7)
3°( 7)
4o ( 6)
1°< 8)
4°< 7)
Io (10)

Kamayoana e Dépia
Dint e Meg Rose
Kamayoana e Dasito
llonka e Great Chance
Kornayoona e Dasita
Reformo e Nueva
Raramente e Gelxomina
Ma Fleur e Urgence
Komayoono e Dasita
Edanka e Ustion

8° Póreo —6» 23M5 — 1600 metro» — Farlnelll — 1m37» 2/5 —(Areio)

1400
1300
1400
1300
•1400
1300
1200
1300
1400
1300

AL
NL
AL
NL
AL
AU
AU
AU
AL
AU

Im28»4.
!m2l>4.
lm2B»4.
Im21»l.
1 m2B»4.
Im22>
lm!5»l.
Im22»3.
Im28»4.
Im23»3.

J.P.Oliveiro
R.Nahid
R.Nahid
C.A.Morgacio
l.Coelho

P.Morgodo
S.Francp
G. Fagundes
A.Nahid
A.Nahid

I—1 BigBil.Jz.Gorao 57
Ouemandeur.L. Santos 57

2—3 DonMathiot.J.Ricardo 57
3—4 Entam.A.Abreu 57

Salpicodor.L Corrêa 57
4—6 Carpinteiro,?.Araújo 57

Coluchu.J.M.Silvo 57

4o ( 6) Norlo o Don Mathio»
6o ( 9) Big Tilden e Callejón
2° ( 6) Narlo e Solpicodor
4o (II) Chie Pocker e Hodr.unu»
4° ( 7) Capo Galante e Paroarú

IIo (II) Bicolor e Abrojo
6° ( 7) Capo Galante e Paroord

1600
1300
1600
1400
1300
1000
1300

NL Im42»3.
AU Im2l»3.
NI !m42»3.
Gl lm25»
NU lm23»
Al lm02»3
NU Im23»

J. Coutinho *
E. Cardoso
R, Morques
O. M Fernandes
J. D Moreira
G. L. Ferreira
S. Morole» Oi

9° Póreo — ò» 23h40 -

3» Póreo—à» 21h00 — 1000 metro» —Bobilon —59» 4/5 —(Areia)
INÍCIO 00 CONCURSO

¦ 1000 metro. — Bobilon — 59. 4/5 — (Areio)
DUPLA EXATA

1—I GoodLeader.A Oliveira 56
2—2 Brulot.J. Ferreiro 56
3—3 Brentono, J. Ricardo 55

4 Dígnio.F.Araújo 56
4—5 Bicolor. J.M. Silva 57

6 Nobelo.J.Pinto 56

3o ( 7) Tio Mário e Connofi
6o ( 8) Todovio No e P. Tigre
4° ( 8) Todavia No o P. Tigre
7° (II) Sustenido.e Mcntchnont
1° ( 8) Duich e Cogito
5o ( 8) Todovio No e P. Tigre

1300
1000
1000
1100
1000
1000

NI
NP
NP
NU
NL
NP

lm20»3
Im0l»2.
Im01»2.
Im09»l.
Im02s
lm0H2.

A Morole»
G. L. Ferreiro
J. E- Souza
R. Nahid
J. C. Morchant
R Carrapito

4° Páreo — ó» 21K30 — 1000 metro» — Bobilon — 59» 4/5 — (Areia)

1 — 1 CindereloJ. Pinto 55
2—2 BootsEB.Queiroz 56

3 llong J.M. Silva 54
3—4 Aliai Khon E.R Ferreira 58

5 Dolbionj Ricardo 56
4—6 BosFondF. Pereira F° 54

7 Quadro Negro J C. Coü.lho 55

2o 6) Bernardo e Feu OEnfre
3o 5) Alia. Khon e Dolbíon
6o 7) lindo» Ojo» e Maribi
Io 5) Dalbion e Boot»
7o 7) Albornoí e Youer
1° 7) Gnamomo e Cisco
5° 5) Sbelby e Rocard

1300 NU lm21sl. Z. D Guedes
1100 NI Im07i2 G Ulloa
1000 Gl 57»4. P. Morgodo
1100 NI Im07s2. E P. Couiinho
1300 AL Iml9s3. O. Basios
1100 NL Im07s4 W. Fenelaj
1600 AP lm46s A. Moralo»

1—I Flonabre.G.AIve»  12 56
Cogito. P. Vignolas  57
GoodKiddy. J.M.Silvo  57

2—4 Duich.G. F.AImeido  56
Gaming.E. Ferreiro  56
Assomado, J. Malta  57

3—7 BonooTore.J.Ricordo  56
Dboro», E. Marinho 14 56
Zolder.J. Mende»  II 57

10 Nuno, F. Araújo  57
4—11 Bourg. E.R. Ferreiro  57

12 SweetViking.F.PereiroP.... 10 56
13 Chono.W.Cotto 13 56
" Despistar. A, Machado  56

8° (14) Kelord e Dog Mod '
3o ( 8) Bicolor e Dutch
Io ( 5) M. Pompas e Amolin (BH)
2o ( 8) Bicolor e Cogito
5° (11) Tio Mario e Beaumoeu»
Io ( 8) Zinder e Bom Golope
3° (10) Kinko e Dog Mod
5o (10) Kinko e Dog Mod

1 Io (11) Apolloos o Maicon (CJ)
Io ( 8) Don Mathio» o Abrojo
Io ( 9) Pelemor e Hamoc (RS)
5o ( 8) Bicolor e Dutch
4o (10) Kinko e Dog Mod
6o ( B) Bicolor e Dutch

1300
1000
1200
1000
1200
1100
1100
1100
1200
1300
1400
1000
1100
I0OC

NI
NI
AL
NI
NP
NL
NI
NI
AE
NP
Al
NL
NI
NL

Im21»3.
Im02»
Im20»l.
Im02»
lml5»
lm06»4.
tm06»2.
Im08«2.
Iml4»
Im23»l.
Im27»
Im02»
Im06>2.
Im02s

S. Morole»
A. Nohid
1. Antônio
C. A. Morgado
R. Tripod,
S. tMoroles
J. C. Marchont
G. Ulloo
A. M. Caminho „
P. lobre
C. H. Coutinho
G. L Ferreira
R. Nohid
R. Nohid

5° Páreo — A» 22h00 - 1600 metro» — Farinelli -
DUPLA EXATA

lm37» 2/5 —(Areia) Retrospecto
1—1 FongG.AIve» 10 57

BoroIroE. Sonto» 57
AvelanoJ.Escobar 57

2—4 AláGarbo E.R. Ferreiro 57
HelênioF. PereiroF0 58

3—6 limõoGalogoJ.Ricardo 57
GayDrogoonJ Queiroz 57

4—8 Greol BloodG. Menetes 57
ArturitoE Freire 58

10 Condor de Ouro A Ferreira 55

2° (10) Mister Carlos e Tryn.ng
4o (10) Mi»ier Carlos e Fang
6o ( 6) Pantaleão e Boc
3o (10) Snow Xelim e Adam
1° { 7) Juan de Garay e JJuorés
9° (10) Mister Carlos e Fang
4o ( 8) Rokish c Dalc.no
3o ( 5) Rompsar e Boc

10° (10) Mister Carlos e Fang
8o ( 9) Blue K.ng e Pajan

1400
1400
1000
1300
1300
1400
1100
2100
1400
1500

Al
AL
NU
GL
AL
AL
NU

'NI

Al
AP

!m2Bll.
1m28sl.
Im04s3.
Iml9s2.
Im23s4.
Im28sl.
Im09»2.
2ml6s
Im26sl.
Im37»3.

O Cardoso
E P. Coulinho
l. Acuno
C. H. Coutinho
A M. Caminho
A Ricardo
O. Ulloo
O. J. M Oios
J. l>. Freire
B Silvo

6o Páreo — Á» 22h25 — 1200 metro» — latogan — Iml2» 2/5 (Ar« )

l—1 Urinado, E R Ferreiro 55
2 Sagrado. R Freire 58

2—3 Eítinlor.J.M.Silvo 56
4 Innocio.F Lemos 54

3—5 Zibeto.G Alves 55
6 CzarRurik.R.Silvo 57

4— 7 Rucoy. W Coita 55.
8 Muicodei.R Carmo 56

2o ( 8) Ferr.er e Estimo»
6o (10) Berl.oz e Dilon
3o ( 8) Ferrier e Krinodo
7° ( 7} Mac Laren e Very Good
8° (12) Gaio Pordo e Ney (CJ)
7o (10) P.cton e Kama
3° ( 5) Ibo.zabol e S.nter
4° ( 5) Iboizobol e Smter

1000
1300
1000
1600
1600
1300
1000
1000

AU
NP
AU
NU
GL
NP
NU
NU

lm02s
Im22s3
Im02s
Im43s4
Im39s2
lm22s
lm02s
Im02»

C H. Coul.nho
W. Penelo»
O M Fernandes
G. Feijó
Z D. Guedes
F. Ab'eu
I, Amoral
G. Ulloa

Io Páreo: Lugarenõ — Escalo — Tuyu-
pesa

2o Pároo: Dasita — Danaraby —
Dépia

3o Páreo: Good Leader — Brentano —

Brulot
4o Páreo: Quadro Negro — Boots —

Altai Khan
5o Páreo: Fang — Great Blood -

Limão Galego

6o Páreo: Estintor — Krinado — Mus-'

cadet

7o Páreo: Samira — Yasmine — Fée

Carabosse

8o Páreo.-. Don Mathias -- Salpicador
- Big Bil

9° Páreo: Dutch Bangalore —

Dhuros.
."3.
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Madri/AP

O goteiro do Brescia, Malgioglio, fez tudo que podia para evitar, mas Di Bartolomei marca abrindo caminho a vitória do Roma

Falcão volta e
Roma passa a
líder isolado

Roma — A volta de Falcão permitiu ao
Roma voltar a ser líder isolado do Campeo-
nato Italiano, com a vitória de 2 a 1, ontem,
em Brescia, sobre a equipe local. O Roma
agora tem um ponto a mais que o Inter, queempatou com o Cagliari em 1 a 1, graças a
um gol contra.

O Bolonha, de Enéas, obteve o maior
resultado da rodada, ao golear, em seu cam-
po, o Perugia, lanterna do Campeonato, por4 a 0. O brasileiro fez o último gol, depois de
entrar no segundo tempo. Ele esteve afasta-
do da equipe por contusão.

Juari, ex-Santos, melhor estrangeiro na
tabela de artilheiros (fez cinco), não jogouontem pelo Avellino, que perdeu de 2 a 1
para o Fiorentina.

O Milan, rebaixado à 2a Divisão porcausa do escândalo da apostas clandestinas,
continua líder, após a vitória de 1 a 0 sobre o
Varese. Outro rebaixado, o Lazio, pelo mes-
mo motivo, está em segundo lugar, com 28
pontos, três a menos que o Milan, e venceu o
Verona por 1 a 0.

16a rodada
Bolonha 4x0 Perugia

Barcelona
ainda é
vice-líder
' 

Madri — Durante toda a
semana o técnico Helenio
Herrera afirmou que seu
clube, o Barcelona, passa-
ria a líder do Campeonato
Espanhol. E pelo menos
por sete minutos ele ó foi.
Justamente o tempo em
que demorou para o atual
Uder, o Atlético de Madri,
empatou em 1 a 1 o jogo
que perdia para o Sevllha..

O Barcelona venceu o
Real Sociedade por 2 a 0 e
continua na vice-lideran-
ça, com 32 pontos, um a
menos que o Atlético.

ESPANHA

(24' rodada)
Sevilha 1 x 1 Atlético Ma-
dri; Barcelona 2x0 Real
Sociedade; Real Madri 2 x
1 Valencla; Hercules 0x1'
Betis; Salamanca 0x2 Las
Palmares; Atlético Bilbao
3x0 Murcia; Almeria 2x0
Espanhol; Zaragoza 3x0
Osasuna; Valladolid 1x2
Gijon,

Classificação: Io Atléti-
co Madri 33; 2o Barcelona
32; 3o Valencla 31; 4o Betis
e Gijon 28; 6o Real Madri,
Real Sociedade e Sevilha
27; 9o Atlético Bilbao e Es-
panhol 24; 11° Hércules,

i Las Palmas, Osasuna e Za-
ragoza 22; 15° Valladolid
19; 16° Almeria e Murcia
15; 18° Salamanca 14.

'¦*¥:;'" «agi! '5*?S<:í"i'-;: :'^sí*ii-' ¦ '¦,:--*V'~-'-.~>: ' "¦¦£:'¦'¦ *•%¦'.

Brescia
Cagliari

Como
Fiorentina

Torino
Udinese

Napoli

Roma
Inter
Juventus
Avellino
Catanzaro
Pistoiese
Ascoli (adiado)

Sempere fez boas defesas mas o Real Madrid venceu de 2 a 1

Classificação: .1° Roma 23; 2o Inter 22; 3oJuventus 21; 4o Torino 20; 5o Napoli 19; 6oCagliari 17; 7o Bolonha e Catanzaro 15; 9oAscoli, Como, Fiorentina e Pistoiese 14; 13°Avellino, Brescia e Udinese 13; 16° Perugia 8.
(Bolonha, Avellino e Perugia foram penaliza-dos com cinco pontos a menos devido aoescândalo das apostas clandestinas).

Venezuela em crise
perde para Bolívia
e cancela amistoso

La Paz — A Bolívia estreou
ontem nas eliminatórias da
Copa do Mundo denotando a
Venezuela por 3 a 0. Com este
resultado, os bolivianos empa-
taram em numero de pontos
com o Brasil mas levam vanta-
gem no saldo de gols, porque
os brasileiros venceram os ve-
nezuelanos por apenas 1 a 0.

O regulamento da fase eliml-
natoria da Copa do Mundo de
82, determina que só haverá
jogo extra para decisão do pais
classificado se duas equipes
terminarem empatadas em' 
pontos e saldo de gola. Assim,
os bolivianos estão á frente do
Brasil na classificação do Oru-
po 1 da America do Sul, que
classificará apenas um pais.
CRISE

A Bolívia abriu o marcador
aos 38 minutos do primeiro
tempo, por intermédio de
AguiUar, completando um
passe de Ângulo. Os dois ou-
tios gols saíram no segundo
tempo, marcados por Arago-
nes, aos 22m, e Reynaldo, aos
41.

A Venezuela entrou em cam-
po envolvida em uma crise,
decorrente de uma exigência
feita pelos Jogadores para jo-
garem um amistoso, no melo
de semana, em Lima, contra o
Peru. Os Jogadores exigiram
300 dólares (mais de Cr$ 21
mil) e o chefe da delegação,
Enrique Pena, prometeu punir
os Jogadores no regresso da
equipe a Caracas.

A crise foi conhecida ontem,
quando a Seleção seguia de
Lima para La Paz, cerca de
quatro horas antes da partida

contra a Bolívia, pelas eliml-
natórias.

JUVENIS

Em Quito, o Campeonato
Sul-Americano Juvenil de Fu-
tebol, o Juventude da Améri-
ca. foi aberto ontem com uma
solenidade presenciada por 10
mil pessoas, autoridades go-
vemamentals e esportivas e
com dois empates em 1 a 1. O
Brasil só estréia amanhã, en-
frentando a Venezuela.

No primeiro jogo, entre Co-
lômbla e Paraguai, o primei-
ro tempo foi fraco, melhoran-
do no segundo, quando sur-
giram os dois gols: Ferreira
para os paraguaios, aos 12m, e
Hossman, aos 33m, para a Co-
lômbla. O Uruguai, atual cam-
peão, foi surpreendido pela
Bolívia.

Nas duas partidas, os times
jogaram assim:

Colômbia: Torres, Jaramll-
Io, Valencla, Leon (Avello) e
Hoyos; Otero, Nino e Valderra-
ma (Hossman); Montano, Oa-
leano e Barraza. Paraguai: Ro-
drigues, Morales, Caballero,
Torres e Qabay; Bobadllla
(Averte), Chllavert (Zarate) e
Jimenez; Hlcks, Mora e Ferrei-
ra. Juiz: Oaston Castro, do
Chile.

Uruguai: Zeloy, Llonares,
Ostoloza, Batista e Berruetu.
Melian, Calero e Pedruccl; Da
Silva. Francescoll e Villazan.
Bolívia: Terrezas, Vellasquez,
Noro, Vaca e Perez; Castlllo,
Mercado e Pereira; Padllln,
Avtla e Guillen. Juiz: A. Mar-
quês. do México. Gols: Berrue-
ta e Guillen.

Benfica vence por
5 a 1 e continua
na frente do Porto

Lisboa — Um Benfica con-
centrado no ataque e com a
sombra do Porto por perto, a
apenas dois pontos de dlstán-
cia, venceu ontem facilmente o
obstáculo do Portlmonense,
em seu próprio campo, por 5 a
1, mantendo a posição Isolada
na liderança do Campeonato
Português da primeira divisão.

A10 rodadas do final, o Ben-
fica soma 35 pontos, mais dois
que o Porto, que bateu com
dificuldades o Boavlsta. seu
tradicional adversário do Nor-
te, nas Antas, por 2 a 1. As
duas únicas equipes que dls-
putam o titulo, têm de Jogar no
Estádio da Luz, do Benfica, a
15 de março, no encontro quedeve decidir o Campeonato,
pois até lá possivelmente ne-
nhum dos dois será surpreen-
dido.

A rodada de ontem ficou ain-
da assinalada por três empa-
tes a zero (Amora-Braga, VI-
seu-Esplnho e Marítimo-
Setúbal), pelo triunfo de 1 a 0
do Varzim sobre o lanterna, o
Acadêmico de Coimbra e pela
goleada de 4 a 0 imposta peloVitória de Gulmaráes ao ex-
grande Belenenses, também
ameaçado de descer para a se-
gunda divisão.

O atual campeão nacional, o
Sporting, que Já náo alimenta
qualquer possibilidade de dis-
putar o título, ganhou do Pe-
naflel por 1 a 0, consolidando o
terceiro lugar, pois aumentou
para quatro pontos a diferença
que o separa do quarto classifl-
cado, que é agora o Vitória de
Guimarães.

A vitória do Porto, a oitava
consecutiva, só foi possível
graças a uma decisão contro-

Juarez Bahia
Corr»ipor>d»nt»

vertida do árbitro Antônio
Garrido, considerado o melhor
do futebol português, que assl-
nalou um pênalti, proporclo-
nando o gol da vantagem so-
bre o Boavlsta.

O internacional Nenê foi o
melhor marcador da rodada,
fazendo os dois primeiros do
triunfo do Benfica. Os demais
gols foram assinalados porReinaldo, Calca (contra) e Car-
los Manuel, enquanto Amaral
fez o tento solitário do Porti-
monense. Souza e Costa mar-
caram para o Porto. Júlio fez o
gol do Boavlsta.

O brasileiro Manoel marcou
o tento da vitória do Sporting
sobre o Penanel, João fez o do
Varzim contra o Acadêmico.
Os do Guimarães sobre o Bele-
nenses foram de Ferreira da
Costa, Bianker, Abreu e Mun-
dlnho. Jacques, do Braga,
mantém-se no primeiro lugar
da lista de artilheiros com 14
gols, seguido de Nenê, do Ben-
fica, e Jorge Silva, do Amora,
com 12 cada.

24a rodada
Sporting

Porti monense
Porto

Guimarães
Viseu

Amoro
Marítimo

Varzim

x 0 Penafiol
1x5 Benfica

x 1 Boovista
4x0 Belenense»
0x0 Espinho
0x0 Braga
0x0 Setúbal
1 x 0 Coimbra

Classificação: Io Benfica 35;
2o Porto 33; 3o Sporting 25; 4o
Gulmarôes 21; 5o Boavlsta,
Braga, Setúbal e Portimonen-
se 20; 9o Penanel 18; 10° Varzim
17; 11° Belenenses, Seplnho,
Viseu e Amora 18; 15° Mariti-
mo 14; 16° Coimbra 13.

Loteria Esportiva — Teste 535

(30%)

Jogo 1
Bolívia x Brasil

(35%) (35%)

Em La Paz. Segundo jogo do Brasil nas
eliminatórias para a Copa do Mundo de 82 e de
difícil prognóstico. Os bolivianos já não prati-
cam um futebol tão incipiente quanto muitos
pensam e, além disto, tomam-se mais perigosos
atuando no Estádio Municipal de La Paz, numa
altitude aproximada de 3 mil 600 metros. Pe-
quena margem de favoritismo para a Seleção
Brasileira, inegavelmente superior sob o aspec-
to técnico. Mas qualquer resultado será normal,
em especial um empate. Único jogo do teste
marcado para domingo.' Últimos resultados: da Bolívia — Theco-
Eslováquia, 2 a 1; Tcheco-Eslováqula, 2 a 5; e
Bulgária, 1 a 3; do Brasil — Uruguai, 1 a 2;
Colômbia, 1 a 1; e Venezuela, 1 a 0.

Jogo 2
Flamengo/RJ x Santa Cruz/PE

(40%) (30%) (30%)

No Rio. O Flamengo conseguiu superar a
falta de ritmo exibida no começo do Campeo-
nato Nacional e está com a classificação asse-
gurada à segunda fase. Como o Santa Cruz
também se encontra em situação idêntica, o
jogo é quase um amistoso, embora o Flamengo
lute para ser o primeiro do Grupo D, o que lhe
permitira cair numa chave melhor, na segunda
fase.

Últimos resultados: do Flamengo—Itabaia-
na, 2 a 0; Fortaleza, 8 a 0; e Cruzeiro, 0 a 0; do
Santa Cruz—Nacional, 1 a 1; Itabaiana, 2 a 0; e
Fortaleza, 2 a 1.

Jogo 3
Operário/MS x GrêmiolRS

(35%) (35%) (30%)
Em Campo Grande. Outro Jogo em que os

dois clubes já asseguraram a passagem á se-
gunda fase da Taça de Ouro. Como será dlspu-
tado no Estádio Pedro Pedrossian, o Operário
leva pequena vantagem, embora qualquer ro-
sultado seja admissível.

Últimos resultados: do Operário — Despor-
tiva, 2 a 0; Galícia, l a 0; e Brasília, 3 a 1; do
Grêmio—Corintians, 1 a 0; Portuguesa, 0 a 1; e
Botafogo (RJ), 3 a 2.

Jogo 4
Itabaiana/SE x Cruzeiro/MG

(30%) (40%) (30%)
Em Aracaju. Um jogo que dependerá muito

da situação do Itabaiana, quando de sua reali-
zação. Na hipótese deste clube ainda lutar por
uma das vagas no Grupo D, poderá tornar-se
difícil para o Cruzeiro (Já classificado) e o empa-
te é um bom palpite. Caso contrário, o time de
Minas Gerais se apresenta como favorito.

Últimos resultados: do Itabaiana—Flamen-
go, 0 a 2; Santa Cruz, 0 a 2; Santos, 0 a 3; do
Cruzeiro — Santos, 0 a 0; CRB, 1 a 0; e Flamen-
go, 0 a 0.

Jogo 5
Bangu/RJ x Joinville/SC

(45%) (30%) (25%)
No Rio. O Bangu está classificado à segunda

fase da Taça de Ouro, mas por certo fará ò
possível para encerrar sua participação com
uma vitória no Grupo A. Principalmente por-
que atuara no Estádio de Moça Bonita contra o
último colocado no Grupo. Um resultado posl-tivo. para o Joinville será zebra.

Últimos resultados: do Bangu — Vitória
(BA), 0 a 2; Vila Nova, 5 a 1; e Internacional
(R8), 0 a 0; do Joinville — Internacional (RS), 1
a 0; Ponte Preta, 0 a 2; e Vitória (BA), 1 a I.

Jogo 6
Fortaleza/CE x Santos/SP

(30%) (30%) (40%)
Em Fortaleza. A exemplo do Flamengo, o

Santos tem interesse em terminar no primeiro
lugar no Grupo D. Por isso, mesmo classificado,
procurará derrotar o Fortaleza, que ainda luta
por uma vaga à segunda fase da Taça de Ouro,
embora com chances remotas.

Últimos resultados: do Fortaleza—Paissan-
du, 1 a 1; Flamengo, 0 a 8; e Santa Cruz, 1 a 2; do
Santos—Cruzeiro, 0 aO; Sampaio Corrêa, 1 aO;
e Itabaiana, 3 a 0.

Jogo 7
Galícia/BA x Botafogo/RJ

(40%) (30%) (30%)

Em Salvador. O Galícia, vice-campeão baia-
no, provavelmente estará jogando suas derra-

deiras chances de classificação contra o Botafo-
go, já habilitado à segunda fase, no Grupo B.
Dal merecer o favoritismo, embora o empate
também seja um bom palpite.

Últimos resultados: do Galícia — Portugue-
sa de Desportos, 1 a 2; Brasília, 1 a 0; e Grêmio,

a 2; do Botafogo—Brasília, 2 a 0; Corintians, 3
a 1; e Operário, 1 a 0.

Jogo 8
Colorado/PR x Ponte Preta/SP

(30%) (40%) (30%)

Em Curitiba. Tanto Colorado quanto Ponte
Preta estão classificados no Grupo A. Assim, a
partida não tem maior expressão, exceto pela
possibilidade de um dos dois clubes ainda
tentar a primeira colocação, que parece já
pertencer ao Vasco. O empate é a melhor
opção.

Últimos resultados: do Colorado — Vila No-
va, 1 a 2; Internacional (RS), 0 a 0; e Londrina, 2
a 0; da Ponte Preta»- Londrina, 1 a 0; Joinville,

a 0; e Vasco, 1 a 1.

Jogo 9
Goiás/GO x Brasília/DF

(40%) (30%) (30%)

Em Goiânia. Uma partida que talvez nada
mais acrescente ao Grupo B, pois os dois clubes
poderão estar desclassificados. Entretanto, em
decorrência,dos próximos resultados, o Goiás
tem chance de lutar por uma vaga. Isto lhe darô
o favoritismo, pois atua no Estádio Serra Dou-
rada.

Últimos resultados: do Goiás — Operário
(MS), 2 a 0; Galícia, 2 a 3; e Desportiva, 2 a 0; do
Brasília — Pinheiros, 3 a 2; Desportiva, 2 a 2; e
Operário (MS), 1 a 3..

Jogo 10
São Paulo/SP x Fluminense/RJ

(35%) (35%) (30%)

Em São Paulo. Mesmo com os vários desfal-
quês de jogadores a serviço da Seleção Brasllei-
ra, o São Paulo está classificado no Grupo C, o
mesmo sucedendo com o Fluminense. Portan-
to, o jogo vale pela definição do primeiro colo-
cado. Como será disputado no Morumbi, existe
pequena vantagem para o São Paulo.

Últimos resultado: do São Paulo — CSA, 2 a
2; Ferroviário, 0 a 0; e Camplnense, 0 a 0; do
Fluminense — Atlético (MG), 2 a 1; River, 1 a 3;
e Camplnense, 4 a 1.

Jogo 11
Desportiva/ES x Portuguesa/SP

(25%) (30%) (45%)

Em Vitória. A Portuguesa realiza excelente
campanha nesta fase Inicial da Taça de Ouro e
figura entre os principais colocados no Grupo
B. Daí apresentar-se como favorita destacada,
embora vá atuar no Estádio Engenheiro Arari-
pe. A Desportiva tem o pior time do Grupo.

Últimos resultados: da Desportiva—Opera-
rio (MS), 0 a 2; Brasília, 2 a 2; e Goiás, 0 a 2; da
Portuguesa — Botafogo (RJ), 1 a 0; Grêmio, 1 a
0; e Corintians, 1 a 0.

Jogo 12
MixtolMT x Atlético/MG

(40%) (30%) (30%)

Em Cuiabá. O Mixto vem-se apresentando
relativamente bem no Grupo C e já assegurou
sua presença na segunda fase. Como atuará no
Estádio José Fragelll é o favorito, pois o Atléti-
co não está em fase positiva. Entretanto, este
necessita da vitória para se classificar e, assim,
qualquer resultado é admissível.

Últimos resultados: do Mixto — Camplnen-
se, 1 a 0; CSA, 3 a 0; e Esporte, 0 a 1; do Atlético— Fluminense, 1 a 2; River, 0 a 1; e América
(RN), 2 a 1.

Jogo 13
Internacional/RS x InternacionaUSP
(35%) (35%) (30%)

Em Porto Alegre. O Inter gaúcho não está
muito firme neste começo de Campeonato Na-
cional, embora deva-se classificar no Grupo A,
onde o seu homônimo ainda não tem a situação
perfeitamente definida. O fato de o jogo ser no
Beira-Rio dá certa vantagem aos gaúchos, mas
qualquer resultado será.normal, com destaque
para o empate.

Últimos resultados: do Inter (RS) — Joinvil-
le, 0 a 1; Colorado, 0 a 0; e Bangu, 0 a 0; do Inter
(SP) — Vasco, 0 a 2; Vitória (BA), 1 a 0; e Vila
Nova, 0 a 2.

<í CLUBE EMPATE CLUBEm cs
Equador Brasil
Grêmio RS Brasília DF

Fluminente RJ Sport PE
H Santoa SP Nacional AM
Botafogo RJ Goiás GO
Cruniro MG Sta.Crui PE

mm P.Dssporto* SP ^H Pinheiros Pfl
Vitoria BAlHlntar Rs

HHS.Paulo SP Atlalico MG

^aJVil,Nov* G0 <n Ponta Praia SP

HjCo,°,fldo PR Vasco RJ
12 1^1 Operário MS Corintians SP
13 LJcRB AL Flamengo RJ

Resultados
do teste 534

Equador 0 x
Grêmio (RS) 1 x
Fluminense 0 x

Santos 3 x
Botafogo (RJ) 0 x

Cruzeiro (MG) 0 x
P. Desportos (SP) 2 x

Vitória (BA) 0 x
São Paulo 2 x

Vila Nova (GO) 2 x
Colorado (PR) 1 x

Operário (MS) 0 x
CRB (AL) 2 x

^

6 Brasil
2 Brosília(DF)

Sport (PE)
0 Nacional (AM)

Goiás (GO)
Santa Cruz (PE)
Pinheiro (PR)
Inter (RS)
Atlético (MG)
Ponte Preta (SP)
Vasco (RJ)
Corintians (SP)

3 Flamengo (RJ) J
isâiàriiimstisZS
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Carlos Kirmayr entra na fase final do Circuito com ampla vantagem sobre seus adversários: venceu as três etapas anteriores

Tênis em Campinas tem
Kirmayr como favorito

Campinas—Com 16 partidas de sim-
pies, começa hoje a quarta e última
etapa do Circuito Satélite do Interior
Paulista de Tênis. Na melhor partida do
dia, Carlos Kirmayr, vencedor das três
etapas anteriores, enfrenta o gaúcho Ney
Keller, que teve que disputar o quali-
fylng. Os outros cabeças-de-chave têm
jogos aparentemente fáceis. Cãsslo Mot-
ta joga contra Roberto Vlzcatao, Júlio
Góes enfrenta Carlos Soares e João Soa-
res com Eduardo Onclns.

Outros destaques do torneio, Tomas
Koch e Marcos Hocevar, da equipe brasl-
lelra da Taça Davis, enfrentam na roda-
da de abertura o uruguaio Philip Plnet e
Eleutério Martins, respectivamente.
Gustavo los Santos, uruguaio radicado
no Rio, que pela primeira vez entrou
diretamente na chave, sem ter que jogar
qualifying, estréia contra PÍávio
Arenzon.

Os oito melhores colocados no clrcul-
to até agora são: Io Carlos Kirmayr, 2o
Cassio Motta, 3o Júlio Góes, 4o João
Soares, 5o Tomas Koch, 8o Marcos Hoce-
var, 7o Gregoire Rafaltta e 8o Noel
Freitas.

Os demais Jogos sâo: Celso Sacoman-
dl x Renato Joaquim, Paulo Wlldmann x
Gregoire Rafaltta (França), Fernando
Soler (Espanha) x Jovier Rostrepo (Co-
lômbla), Roger Guedes x Paschoal Pe-
netta, Bruno Rafaltta x Noel Freitas,
Ivan Camus (Colômbia) x Luís Muller,
Paulo Cleto x Paul Torre (França), Nel-
son Aertz x Mlke Oransky (EUA) e Ed-
valdo Oliveira x Mark Buckley (EUA).

Os dois finalistas da segunda divisão,
zona-sul americana da Taça Davis, Co-

lômbla e Chile, completaram suas vltó-
rias, pelas semifinais, contra Venezuela e
Uruguai, sem problemas, marcando 5/0.
Nos encontros entre Colômbia e Vene-
zuela, foram os seguinte os resultados:
Carlos Gomez 14/12 e 6/2 Randolph
Scheller e Gabriel Monroy 3/6, 6/4 e 10/8
Ismael Sauce.

Enquanto Isso, em Santiago, o chlle-
no Rucardo Acuha marcou 6/4 e 6/2 em
Diego Perez, sem problemas, enquanto
Belus Prajoux derrotava Alberto Labor-
de por 6/3 e 6/2.

Nó torneio de Cãll, na Colômbia, vali-
do pelo Circuito Marlboro, o paraguaio
Vlctor Peccl foi o campeão da segunda
etapa, ao derrotar na partida final o
italiano Adriano Panatta por 4/6, 6/3 e
7/5. Em duplas, Peccl/Franclsco Gonza-
les derrotaram mie Nastase/Panatta por
7/6 e 6/4.

Em Oakland, na Califórnia, a Inglesa
Virgínia Wade derrotou a norte-
americana Beth Norton e chegou à final
do torneio feminino internacional. Ela
enfrenta agora a vencedora da outra
semifinal, entre Andréa Jaeger (EUA) e
Wendy Turnbull (Austrália).

No Carrasco Bowl, disputado em
Montevidéu, o Brasil só ganhou em uma
categoria, a de 16 anos masculino, com
Fernando Roese marcando 6/4 e 6/2 na
final contra o argentino Blengtao e Mar-
cos Bobzln derrotando o argentino Ga-
retto, marcando o ponto decisivo da
equipe.

O Brasil ficou em terceiro lugar na
classificação geral, com 60 pontos, atras
de Argentina e Chile e à frente de Espa-
nha, Peru, Venezuela, Uruguai, Bolívia,
Paraguai e Venezuela.

Smith é novo vencedor
no golfe do Petrópolis

Com uma vantagem de 12 strokes so-
bre seu principal perseguidor, Hélio Barki
Filho, Lee Smith conquistou ontem, no
campo do Petrópolis Çountry Club, em
Nogueira, o título scratch do Campeonato
de Golfe do Clube, cumprindo os 72 bura-
cos do percurso com um total de 308
tacadas ao finalizar a competição com um
cartão de 76 — seis acima do par da
cancha.

Hélio Barki registrou 80 strokes na
volta final, o que lhe valeu a soma de 320 e
a segunda colocação scratch. Com handl-
cap 9, ele acabou atada com o melhor
escore da categoria 0 a 14—284 net — mas
como a premlaçáo não era acumulável
optou por sua classificação scratch, dei-
xando o primeiro lugar da categoria para
Marcelo Schuback, com 286. Tutu Carva-
lho foi a campeão entre os golflstas de
handlcap 15 a 24, com 271, e Carlos Alber-
to Schuback, entre os de 25 a 32, com 280
net.

Jovens em destaque
Paralelamente à rodada final do Cam-

peonato interno de golfe, foi disputada
ontem em Petrópolis, por 45 golflstas, a
Taça Helmut Noedges, hidden hole, cuja
vencedora na primeira categoria (0 a 20)
foi Gun Anderson, com 60 net. A seguir,
com 61 net, mostrando excelente forma,

classlflcou-se Tutu Carvalho, de 16 anos,
que foi a campeã do clube na sua catego-
ria. Em terceiro lugar, ficou Adalberto
Costa, com 63.

Entre os golflstas de handlcap 21 a 28, o
vencedor foi Cláudio Vasconcelos, de 12
anos, que registrou 61 net. No segundo
posto, ficou Daniel Watktas, com 63; em
terceiro, Plínio Guimarães, com 65 net. No
próximo fim de semana, a temporada de
golfe de verão do Petrópolis prossegue
com a disputa da Taça Gulliver, em 36
buracos, stroke-play.

Em Teresópolis
Luís Rangel (handlcap 16) venceu on-

tem a Taça Antônio Cepas, categoria prta-
cipal — 0 a 18 — cumprindo os 18 buracos
do percurso com um cartão de 69 net. A
seguir, ficaram Rlchard Cartlldge, (13),
com 71; Francisco Domenecq (17), com 73;
João Madeira de Freitas (16) e Anthony
Talbot (6), ambos com 75 net.

Na categoria 19 a 36, o vencedor foi
Nasakazu Kubo (26), com 69 net, seguin-
do-o João Macedo (33), com 73; Mário
Miranda (23), com 74; Emil Tesliuk (27) e
Niegel Wynn-Jones (24), ambos com 76
net. No próximo fim de semana, está pro-
gramada a realização da Taça Disco, em
36 buracos, stroke-play.

Campeonato do Petrópolis Country Club
' Categoria Scratch

Io Lee Smith
2° Hélio Barki Filho
3o Douglas MacFarlane '
4° Marcelo Schubak
5o Raul Fernando Davis
Categoria O a 14
V Marcelo Schuback (12)
2° Lee Smith (5)
3o José Henrique Leão Teixeira (10)
Categoria 15 a 24
Io Tutu Carvalho (16)
2° Adalberto Costo (20)
3° Daniel Watkins (24)
Categoria 25 a 32
1° Carlos Alberto Schubock (25)
2° Cláudio Vasconcelos (27)
3o Friu Haberer (25)

Isabel e Jaqueline dão
à Helal título de vôlei

Confirmando seu favoritismo — e o
bom entrosamento entre os levantamen-
tos de Jaqueline e as cortadas de Isabel—
a equipe Helal conquistou ontem, sem
dificuldades, o título feminino do 2o Play
Volley, patrocinado pela Atlântica-
Boavista, cujas representantes, Ana Li-
Jian e Denise, apesar da boa exibição, não
tiveram sucesso.

Isabel e Jaqueline — famosa dupla de
jogadoras do Flamengo, e agora da em-
presa Hygia, várias vezes integrantes de
seleções brasileiras, atualmente convoca-
das para a equipe carioca que disputará o
Campeonato Nacional de Primeira Divi-
são, no fim de março, em Maceió — derro-
taram a equipe adversária em 55 minutos
de jogo, marcando 2 a 0 com sets de 10/4 e
10/7.

Campeões masculinos

Numa longa e acirrada disputa — a
partida durou uma hora e vinte e cinco
minutos — com os representantes da
Speedo, Careca e Zezinho, a Special-
Concorde, integrada por Bonga e Edinho,
conquistou o titulo masculino do Play
Volley.

Sob intenso sol e com a presença de
grande público em volta da rede armada
sm frente à Rua Vinícius de Moraes, na
Praia de Ipanema, Bong e Edinho vence-
ram o primeiro set por 10/8, perderam o

íâSi

segundo por 10 a 3 e esmagaram o adver-
sário na final com 10 a 1. Os campeões
masculino e feminino da competição re-
ceberam Cr$ 50 mil cada, cabendo a cada
vice-campeão Cr$ 25 mil, além de troféus'
da Atlântica-Boavlsta.

Duplas mistas
Edinho e Célia, da equipe Sport Ma-

rua, sagraram-se campeões do Io Torneio
Noturno de Duplas Mistas de Vôlei, pro-
movido pela Federação de Vôlei do Rio
de Janeiro e pela Riotur, em frente ã Rua
Constante Ramos, em Copacabana, der-
rotando na final Zezinho e Denise, da
Speedo, por 2 a 1: 8710, 10/4 e 10/2.

Na disputa pela terceira colocação,
saiu vitoriosa a dupla formada por Care-
ca e Rubla, da Letra 1, quexlerrotou por 2
a 0, com sets de 10/3 e 10/3, Aloísio e
Patrícia, da Waimea. Animando a compe-
tição, que contou com a presença do
Prefeito do Rio, Júlio Coutinho, do presl-
dente e vice da Riotur, respectivamente
João Roberto Kelly e Troncoso y Tronco-
so, a Banda Treme-Chão, organizada pe-
los jogadores de vôlei.

Em Teresópolis, 16 duplas disputaram
ontem o Io Torneio de Vôlei do Teresópo-
lis Oolf Club, cujos vencedores foram
Fernando Aragão e André Marssena, de-
pois do match final contra Edson Soares
e José Gaudelmann.

. Gaiilk) Calaxan*

70-80-76-76 308 grois
83-79-78-80 320
74-89-83-84 330
83-77-89-90 334
83-86-85-82 336

71-65-72-78 286 ntt
71-75-71-71 288
77-73-70-77 297

71-66-68-66 271 net
77-64-66-68 275
63-77-66-70 276

66-69-72-73 280 net
73-71-74-66 284
72-72-72-77 293
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Zezinho (D) colocou bem algumas cortadas, mas Bonga venceu

Gioania — O Tênis Clu-
be de São José dos Cam-
pos é o novo campeão bra-
sileiro de basquete, ao der-
rotar ontem a Francana,
também de São Paulo, por
74 a 72, num jogo definido
pelo ex-técnico da Seleção
Brasileira, Tofco Renan
Soares, o Kanela, como"um verdadeiro espetácu-
lo". O Tênis, que não fez
substituição, foi superior
durante toda a partida e
repetiu a final do Campeo-
nato Paulista, quando der-
rotou a mesma Francana.

Na preliminar, o Flumi-
nense conquistou o tercei-
ro lugar, ao vencer o Vasco
por 73 a 61. O time vascai-
no, que havia vencido o

Fluminense na decisão do
Campeonato Carioca, jo-
gou desfalcado de Thomp-
son e Brasília e náo apre-
sentou um padrão regular.

Jogaram e marvaram:
Tênis Clube — Zé Geraldo
(21), Ubiratã (10), Carioqui-
nha (14), Marcelo Vido (21)
e Nilo (8); Francana — Gll-
son (4), Totó (6), Fausto
(27), Guerrinha (2), Vágner
(13), Süvlo (8), Magu (6) e
Robertão (6). Fluminense
— Paulo César, Bial (4),
Zezé (13), Almir (15), Pau-
lào (21), Luisinho (16) e Zé
Paulo (4). Vasco — Sartori
(23), Felinto, Bira (6), Mi-
guel (14), Fábio (11) e Mar-
cão (7)

Reformulação na taça
Uma reformulação com-

pleta na organização da
Taça Brasil de Basquete,
que não vem apresentando
nenhuma novidade nos úl-
timos anos, é a idéia do
treinador da equipe da
Francana, professor Pe-
droca, e está sendo com-
partilhada por todos os
seus colegas e pelos joga-
dores, em particular aque-
les, como os cariocas e
goianos, que jogam ou par-
ticlpam de poucos tor-
neios, além dos campeona-
tos regionais.

A16* Taça Brasil de Bas-
quete não chegou a des-
peitar especial Interesse
na cidade, além do habl-
tual público de basquete.
A desclassificação do Jó-
quel Clube local afastou de
vez a possibilidade de um
despertar maior de torce-
dores para este esporte. No
sábado e no domingo, por
exemplo, os goianos tive-
ram que se contentar em
ver cariocas Jogarem entre
si e os paulistas repetirem
a decisão do título de bas-
quete do ano passado.
REFORMULAÇÃO

Para o treinador Pedro-
ca, da Franca, "esta Taça
Brasil de Basquete apre-
sentou-se normal em seus
resultados e não trouxe ne-
nhuma novidade, com as
tradicionais equipes apa-
recendo como favoritas. A
exceção foi o São José, que
aconteceu, no lugar de
equipes como o Sírio e o
Palmeiras, que há, muito
deixaram de ser força".

Para ele, isto "é um sinal
de fragilidade do esporte
amador brasileiro, porque,
quantitativamente, não
conseguimos nada e quali-
tativamente se reafirma-
ram os velhos valores Jã
bem conhecidos do Estado
de São Paulo, do Rio de
Janeiro, de Belo Horizonte
ou mesmo de Goiás. As-
sim, torna-se necessária
uma reformulação da Taça
Brasil de Basquete, de mo-
do que ela traga maior mo-
tivaçáo. Eu já venho suge-
rindo que ela se faça em
quatro fases diferentes,
com 12 ou 14 equipes, re-
presentando as diversas
regiões do Brasil."

Para o técnico Pedroca,"o diagnóstico da Taça
Brasil tem sido o mesmo: o
que falta é um mínimo de
trabalho, de interesse, de
sensibilidade por parte dos
dirigentes e autoridades
de clubes e escolas para
dinamizar a prática do
basquete em todos os mu-
niciplos do país ou pelo
menos nas capitais, o que,
Infelizmente, não vem.
ocorrendo. Onde está o
trabalho das federações ou
das ligas que deixam clda-
des ou Estados inteira-
mente órfãos de qualquer
prática de basquete, mes-
mo a nível de comunl-
dade?"

Ele defendeu a implanta-
cão de "um trabalho pelo
basquete que leve em con-
ta este gigante que é o
Brasil"."O esforço até agora fel-
to é como uma gota dágua
diante da realidade do po-
tenclal humano. Isto expll-
ca o fato de termos um
basquete de nível mundial
praticado apenas por ai-
guns clubes. Há abandono
total e, de um modo geral,
temos tido a prática de um
basquete de filosofia
pobre."
MORTARI

Para o treinador da Sele-
çáo Brasileira, Cláudio
Mortari, a Taça Brasil
apresentou o esperado."A única surpresa, pelofato de ser a equipe da
casa, foi a desclassificação
do Jóquei. De outro lado,
as equipes cariocas, ainda
desentrosadas e sem tem-
po para um melhor prepa-ro para esta Taça, possibi-litaram que as duas equi-
pes paulistas se apresen-

tassem como as melhores,
disputando os dois primei-
ros lugares".

Mortari voltou a reaflr-
mar a necessidade de uma
reformulação, de modo a
que se tenha mais Jogos,
maior intercâmbio entre
os Estados. Disse ainda
que, atualmente, nenhum
Estado tem o volume de
jogos que os paulistas.—- Não estou discutindo
valores. As equipes paulis-
tas jogam mais, de tal for-
ma que uma Taça Brasil
como esta é, para elas, um
torneio a mais. É funda-
mental que se volte as
competições entre os Es-
tados.

Ele lembra também que
hoje existem dificuldades
maiores para esta realiza-
ção, como as passagens
que são caras, mas insiste
em que se faça esta tenta-
tlva. O técnico da Seleção
não quis apontar nenhum
destaque da Taça. Expll-
cou que não gosta de citar
nomes: "Pelo cargo que
ocupo, Isto poderia pare-
cer uma convocação certa,
o que náo é correto. Claro,
eu fiz uma observação.
Acho que o nível do tor-
nelo foi bom, sobretudo
porque este é um momen-
to em que o basquete ga-
nha muita divulgação."

CARIOCAS
Para o técnico Marcelo

Cocada, do Fluminense,
terceiro colocado da Taça
Brasil, "o torneio foi exce-
lente. Viemos aqui sem
nossos dois pivôs, com um
time de Jovens, cheio de
meninos, e conseguimos
apresentar um bom tra-
balho".

Expllòou que, para seu
time, cheio de gente nova,"jogar com equipes de ní-
vel superior, como a Fran-
cana e o São José foi exce-
lente. Temos um Jogador
excelente, um garoto de 20
anos, por exemplo, que se
deu muito bem. Ganhou
experiência, assim como
os demais".

Ele também defendeu o
ponto-de-vista dos seus co-
legas de São Paulo, favorá-
vels a uma reformulação
da Taça Brasil.

Este é o nosso defeito
— disse. "Não temos Jogos
Interestaduais. Nossa es-
perança, agora, está na Fe-
deração Carioca, com Ed-
mundo Almeida e o Paulis-
ta, que está pensando em
realizai- maior intercâm-
bio, com mais torneios
com outros centros."

O técnico do Vasco, Ma-
noel Bonfim, disse que seu
time "teve muitos proble-
mas, inclusive na partida
final que perdeu para o
Fluminense". .Tivemos pouco tempo
para preparar a equipe. Só
quatro dias. Mesmo assim,
estivemos bem. Por pouconáo ganhamos o jogo con-
tra o Tênis Clube, cam-
peão paulista. O Vasco fez
uma boa campanha.

Ele é outro que defende
uma reformulação na Taça
Brasil. Para ele, a competi-
ção deve ser disputada "no
campeonato brasileiro,
com quatro equipes do Rio
de Janeiro, quatro de São
Paulo, duas de Minas,
duas de Goiás, uma do Rio
Grande do Sul e uma de
Brasília/por exemplo". Se-
gundo ele, "os Jogos seriam
disputados nos fins de se-
mana, de modo a melhorar
a prática do basquete nes-
tes Estados".

Defende também maior
intercâmbio entre, sobre-
tudo, as equipes do Rio e
de São Paulo.

Os clubes do Rio pre-cisam se conscientizar de
que é necessário jogar em
São Paulo, com as equipes
de São Paulo. Veja que nós
não temos Interior, fica-
mos Jogando entre nós,
sem avançar.

Entre os jogadores, a
opinião também é favorá-
vel a esta reformulação
pregada pelos técnicos.

Brasil vence Uruguai
Caracas — A Seleção

Brasileira assumiu a lide-
rança do 8o Campeonato
Sul-Americano Juvenil, ao
conquistar ontem sua se-
gunda vitória consecutiva
no mesmo número de Jo-
gos. Derrotou a do Uruguai
por 73 a 61. A Argentina,
outro favorito para a con-

'<>¦¦

quisto do título, estreou
vencendo com facilidade oChile, anteontem, por 93 a55.

A surpresa está sendo aVenezuela, que também
ocupa a liderança, comduas vitórias: 68 a 57 noChile e 104 a 96 no Para-
guai.
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Como nos seus tempos de Flamengo, Mericafoi um marcador incansável que exerceu severa vigilância sobre Gilberto, mal o deixando jogar e usando de qualquer expediente

C. Adão perde pênalti e Esporte vence Flu
No vestiário do Flu
o assunto é Edinho

Os dirigentes do Flumi-
nense esperam acertar até
quarta-feira a venda do za-
gueiro Edinho ao Olimpi-
que de Marselha. A infor-
mação foi dada pelo dire-
tor de futebol, Antônio
Quintas, no vestiário após
a derrota de ontem, mas o
ambiente era de tranquili-
dade, já que o time está
com a sua classificação as-
segurada para a segunda
fase do Campeonato Na-
cional.

Antônio Quintas disse
que os entendimentos en-
tre o procurador de Edi-
nho, William Scheide, e os
representantes do grupo
de apoio do Olimplque de
Marselha, estão adianta-
dos, devendo haver um
acordo entre as três partes
na próxima quarta-feira:

— Acho que o sogro e
procurador de Edinho, Eil-
liam Scheide, finalmente
se convenceu de que será
mais fácil que as três par-
tes entrem em acordo. Se
isso acontecer, poderemos
vender o jogador, mas caso
as negociações falhem, te-
mos um esquema para fa-
zer uma boa proposta por' 
Edinho e mantê-lo no time.

O clube não desistiu de' tentar reforços mas isso' deverá acontecer somente'¦ no caso da venda de Edi-" nho, já que todo o dinheiro
disponível está sendo apli-" cado na renovação dos

; contratos dos jogadores
, em altas bases financeiras.

Antônio Quintas confir-
mou para amanhã uma
reunião com os jogadores
para estabelecer a tabela
de prêmios para a primeira
fase do Campeonato Na-
cional e que ainda não foi
fixada, assim como o res-
tante da competição.

O técnico Nelsinho achou
o time do Fluminense apá-
tico no primeiro tempo
quando esteve lento e to-
talmente sem inspiração,
melhorando na segunda
fase quando criou algumas
chances de gol e mostrou
mais empenho;

— É difícil analisar o ti-
me quando nada da certo.
Talvez se o pênalti cobra-
do por Cláudio Adão tives-
se entrado as coisas mu-
dassem. Os zagueiros que
eram elementos-chave
nessa partida não se proje-
taram e acabamos sem po-
der de conclusão. Só resta
agora executar mais trei-
nos táticos para ver se o
time melhora embora ache
que existam alguns joga-
dores que estão longe de
sua melhor forma física.

O técnico confirmou a
escalação de Válter no lu-
gar de Tadeu, expulso, pa-
ra o próximo jogo, contra o
São Paulo, no final da se-
mana, podendo fazer mais
algumas modificações du-
rante os treinamentos,
quando irá observar o
comportamento da defesa
e meio de campo, que não
vêm jogando bem.

Surpresa do Esporte
foi ganhar 2 pontos

O técnico Barbatana ad-
mitiu que a vitória sobre o

. Fluminense foi uma sur-
presa até para ele, "pois
viemos com a intenção de
ganhar um ponto e acaba-
mos saindo com dois", e
reconheceu que a partidanão foi boa, com muitos
erros de parte a parte.• Acha que ainda falta mui-- te coisa ao seu time para
pretender mais que a cias-
sificação, já obtida.

O resultado acabou
..sendo justo, porque o Es-

porte soube conter a pres-
., são do Fluminense e ex-

, piorar os contra-ataques
.no segundo tempo, apesar

„ de não ter jogado um fute-
boi de grande qualidade. A

,,experiência de jogadores
..como Merica e Givanildo,

mesclada à juventude de
..outros, possibilitou essa

vitória—afirmou Barbata-
. na no vestiário. \
POUCO TEMPO

¦**

.. Barbatana assumiu a di-
, reçào do Esporte em janei-
. ro e, tal como aconteceu

no Atlético, onde foi cam-
peáo em 76 e finalista no
Nacional no ano seguinte,

. já começou a promover jo-
gadores das divisões infe-
riores, enquanto mantém
veteranos que são úteis na
fase de transição. O goleiro
Serginho, um dos desta-
quês do time ontem, é um
desses jovens, tal como o
atacante Luís Carlos, que
entrou no segundo tempo,
ainda juvenil.

Achei que Roberto já
estava cansado e coloquei
Luís Carlos para explorai'
melhor os contra-ataques.
Bül entrou no lugar de Ge-
raldo para fechar mais o

meio-campo, pois o Flumi-
nense foi todo ã frente, co-
mo ou previa já no interva-
Io, e estávamos deixando
muito espaço — disse o
técnico do Esporte.

Para Barbatana, o ponto
alto do time foi a defesa,
que Jogou com seriedade,
mas sem violência, e soube
explorar o desespero do
Fluminense em busca do
empate, quando passou a
cruzar bolas altas sobre a
área, o que facilitou o tra-
balho dos zagueiros. Lem-
brou que, apesar do domí-
nio territorial do adversa-
rio, o Esporte teve uma ou-
tra chance de gol excelen-
te ainda no início do jogo,também através de Rober-
to. O atacante, apesar de
ter marcado o gol da vitó-
ria, não agradou a Barba-
tana.

— A aplicação tática do
time foi fundamental, pois
o empate era nosso objeti-
vo e acabamos saindo com
dois pontos do Maracanã
contra o campeão carioca.
Nosso time tem ainda mui-
tes deficiências e seria im-
possível pretender chegar
ao título brasileiro, mas o
trabalho já realizado vem
sendo muito positivo, pois
estamos em segundo lugar
no grupo e vamos agora
enfrentar o CSA em casa —
disse o técnico.

Ele acrescentou que o ti-
me estava preparado para
garantir o resultado no se-
gundo tempo e tentar am-
pliar o marcador quando o
Fluminense se descuidas-
se, pois sempre utilizou o
contra-ataque como uma
de suas principais armas,
desde que dirigia o Atléti-
co Mineiro.

Paulo Goulart, o menos culpado
William Prado

Paulo Goulart — Salvou um gol
no começo e no que entrou não teve
culpa. Nos contra-ataques do Es-
porte no segundo tempo estava
atento e saiu bem do gol, para cor-
ter um cruzamento de Geraldo que
poderia ter resultado no segundo
do Esporte.

Marinho — Para quem tem Ede-
valdo na Seleção, só resta aguardar
que o tempo passe depressa. Com-
plicou-se na marcação e no apoio.

Adilço — Confuso no primeiro
tempo e um pouco melhor no se-
gundo, quando o Esporte pouco
apareceu em seu setor. O gol foi
uma falha de marcação sua, dei-
xando Roberto receber livre para
penetrar até a área.

Tadeu —¦ Foi envolvido seguida-
mente pelas trocas de passes do
ataque do Esporte em conseqüên-
cia da falta de cobertura na primei-
ra etapa. No final, com todo o time
indo à frente, conteve como pôde

alguns contra-ataques, mas acabou
perdendo a calma e foi expulso por
reagir a uma marcação correta do
juiz, chutando a bola longe.

Rubens Gálaxe — Nulo do prin-
cípio ao fim. Perdeu o duelo para
Geraldo e nôo tentou nada na fren-
te. Se saísse no meio do jogo, nin-
guém notaria sua falta.

Delei — Foi envolvido pelo
meio-campo do Esporte no primei-
ro tempo e no segundo procurou
atacar, mas sem a menor criativi-
dade.

Gilberto —Anulado pela marca-
ção pessoal de Merica, não encon-
trou espaços para lançar e pouco
produziu de útil.

Mário — O melhor do meio-
campo, mesmo sem estar num dos
seus melhores dias. Com a entrada
de Cristóvão, foi para a ponta-
esquerda e procurou fazer o melhor
possível, sem resultado.

Cristóvão — Deu maior movi-

mentaçáo ao ataque ao substituir
Zezé, mas faltou decisão para con-
cluir as Jogadas durante a pressãodo Fluminense.

Robertinho — Perdeu a luta
com Romero e parece fora de for-
ma. O time melhorou pela direita
depois de sua saída.

Gilcimar — Entrou no lugar de
Robertinho e pelo menos mostrou
mais disposição. Mas também não
chegou a ir além disso.

Cláudio Adão — Fez tudo erra-
do. E o pior foi o pênalti, cobrado
tão mal que só pode ser comparado
ao que Dudu perdeu contra o Flu-
minense na decisão do primeiro
turno do Campeonato Estadual.
Desde seus tempos de Flamengo
não perdia gols como os de ontem.

Zezé — Saiu sem deixar saúda-
des. Só no começo do jogo conse-
guiu levar vantagem sobre Vilson.
Depois, desapareceu do Jogo.

Serginho garantiu o Esporte
Serginho — Uma partida impecável

tecnicamente e em que teve também a
sorte do seu lado. Uma bola no traves-
são, saldas arrojadas e presença dos za-
guelros para aliviar o perigo quandoestava batido garantiram o 0 a 0. Além
de tudo, o pênalti foi mal batido.

Vilson — A baseda experiência, foium dos destaques do Esporte. Ganhou
quase todas de Zezé e depois de Mário.

Eugênio — Nâo se impressionou comCláudio Adão e se saiu bem. Jogou nabola e procurou se antecipar, o que deucerto.
Ailton —- No mesmo nível de Eugênio,

com o mérito de evitar o gol do Flumi-
nense. Fez o pênalti e como o dia não era

de Cláudio Adão, salvou o seu time.
Romero — Jogou o suficiente paralevar vantagem sobre Robertinho e s6teve alguns problemas com Gilcimar. Noapoio, não apareceu.
Merica — Como nos velhos tempos

do Flamengo. Do principio ao fim, um
Jogador que não foge à luta. Foi lmplacá-
vel na marcação a Gilberto e seu traba-
lho foi fundamental ã vitória do Esporte.

Denor — Deu o passe para o gol e
criou outras boas Jogadas para o ataque.
Um dos melhores do time.

Givanildo — Soube aproveitar a con-
fusão tática do Fluminense para contro-
lar o meio-campo e tocar a bola para
garantir o resultado, valendo-se da expe-
riência na hora mais necessária.

Geraldo — Mostrou habilidade e le-
vou sempre vantagem sobre Rubens Ga-laxe, Impedindo que o lateral tentasse
apoiar o ataque.

Roberto — Um centroavante perigo-so e que com a bola dominada levasempre perigo ao gol. Marcou um commuita categoria, livrando-se de Paulo
Goulart para, a conclusão.

Fagundes — No primeiro tempo,
quando o Esporte foi mais ofensivo, mos-trou qualidades. Depois, apenas ajudoua garantir o resultado.

Luís Carlos e Blll — Entraram noslugares de Roberto e Geraldo na fiase
mais difícil do jogo e ajudaram a mantero 1 a 0.

Um campeão irreconhecível
Marcos Penido

Do time do Fluminense que se sa-
grou campeão ano passado, quandomostrou um futebol moderno, coletl-
vo, com um perfeito sentido de colo-
caçáo em campo, velocidade na troca
de passes e sempre explorando as
jogadas pelas pontas, só resta uma
equipe irregular, que ontem contra o
Esporte chegou a Irritar seus torcedo-
res, pela mediocridade, e confundir o
próprio técnico e Jogadores.

Um pênalti batido displicentemen-
te, bolas atrasadas com a intenção de
se dirigirem ao goleiro, mas que foram
para comer, 30 segundos de embaiza-
das feitas por um atacante adversário
dentro da área sem nenhum combate
por parte dos zagueiros e uma suces-
são de passes errados durante toda a
partida, além de uma total descoorde-
nação entre os setores do time, foram
alguns dos erros apresentados.

Sem desculpa
Mesmo com as ausências de Edi-

nho e Edevaldo, jogadores de indiscu-' tível categoria, servindo ã Seleção, a
queda de produção náo se justifica e o
técnico Nelsinho é o primeiro a reco-
nhecer.

— É claro que houve uma queda de
produção. Isso é indiscutível e esta-
mos buscando as suas causas. O quefica difícil é explicar, porque os joga-dores sáo os mesmos — exceção paraEdinho e Edevaldo — continuo como
técnico e estamos fazendo o mesmo
treinamento do ano passado. Náo era
para acontecer o que está acontecen-
do, mas vou insistir nos treinos táti-
cos e intensificar a preparação física
porque sinto que alguns jogadoresnão estão rendendo o mesmo que no
ano passado, embora náo vou citar
nomes.

A observação de Nelsinho é a mes-
ma de alguns jogadores do Fluminen-
se, como Mário, Rubens Gálaxe, Delei
e Robertinho que acham o time ainda
desencontrado este ano, apresentan-
do um futebol totalmente irregular,
mas que tudo pode ser superado com
o tempo. Mário chega a ser preciso em
suas observações:
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Gilberto, a imagem do Flu de hoje
— O time não está atravessandouma boa fase. O jogo de hoje (ontem) éuma prova clara disso, embora tenha-mos criado algumas chances no se-

gundo tempo. Mas o que sinto quemais nos faz falta é o preparo físico. Otime do Fluminense não está renden-
do nem 50% do que produzia no ano
passado e isso é devido principalmen-te ao pouco tempo que temos tido
para treinar o que acaba por prejudi-car o rendimento de todos. Como acompetição é grande temos tempo
para corrigir estes erros e voltar aadquirir nosso ritmo normal de jogo e
ai a torcida novamente vai nosaplaudir.

O quadro é completado por uma
diretoria que ainda não se firmou

diante dos jogadores e dos própriostorcedores desconfiados da venda deEdinho. O prêmio pago pela conquis-ta do Campeonato Estadual somentefoi feito na semana passada depois delonga espera e com muitos descontos,causando protestos entre os jogado-res ainda estando em início o entrosa-mento entre eles e a diretoria.
De tudo isso, resta a esperança

visível no rosto de cada um — de
jogadores a dirigentes — de que o queesteja acontecendo seja apenas umafase transitória e onde as atuaçõesirregulares seráo substituídas pelo fü-tebol do ano passado quando o timeuniu talento e força de conjunto paraser um merecido campeão.

FLUMINENSE 0 x 1 ESPORTE —Local: Maracanã. Rendai
Cr$ 1 milhão 515 mil 400. Público: 11 mil 326 pessoas.
Juln Manuel Serapiâo Filho. Cartão Amarelo: Cláudio
Adão e Fagundes. Cartão Vermelho: Tadeu. Fluminense-
Goulart; Marinho, Adilço, Todeu e Gálaxe; Delei, Gilberto
e Mário; Robertinho (Gilcimar), Cláudio Adão e Zeié
(Cristóvão). Esporte: Serginho; Vilson, Eugênio, Ailton e
Romero; Merica, Givanildoe Denor; Geraldo (Bill), Roberto
(Carlos) e Fagundes. Gol: Roberto, oos 25 minutos do
primeiro tempo.

O Fluminense, caso ti-
vesse conseguido empatar,
teria não mais que traduzi-
do em proveito próprio
uma real superioridade
técnica no segundo tempo.
Como náo atingiu seu ob-
jetivo, a vitória do Esporte
de Recife, por 1 a 0, ontem
no Maracanã, pode ser de-
flnida como fruto de um
bom trabalho no primeiro
tempo, que a cobertura
ofensiva tricolor na etapa
final não foi suficiente para
anular.

Concentrando suas ati-
tudes agressivas pratica-
mente no corredor central,
o Fluminense consumiu a
primeira parte do jogo sem
forjar reais chances de gol,
salvo o pênalti perdido por
Cláudio Adão, resultante,
aliás, de um dos dois soli-
dários cruzamentos da li-
nha de fundo ocorridos no
período. Na fase final,
abrindo o jogo para as pon-
tas, predominou e criou
várias oportunidades, que
só não se transformaram
em gol por falta de maior
dose de felicidade de seus
atacantes.

EQUILÍBRIO

A formação tradicional
do meio-campo para a
frente, Delel/Gilberto/Má-
rio e Robertinho/Cláudlo
Adão/Zezé, autorizava a
presunção de que o Flumi-
nense poria em prática o
futebol aberto e ofensiva-
mente alternativo que cos-
tuma exibir desde que o
treinador Nelsinho assinou
a carteira de trabalho na
sede das Laranjeiras como
responsável pela equipe.
Com o correr dos pontei-
ros, contudo, descobriu-se
que o time que manobrava
em campo era exatamente
o oposto do que se espera-
va. O ponteiro Zezé, to-
mando-se de horror à ex-
trema-esquerda do campo,
por ali só apareceu em
duas minguadas oportuni-
dades. Do outro lado, Ro-
bertinho passava inteira-
mente despercebido aos
olhos de seus colegas. Em
suma, o time não tinha ai-
ternativa de abertura de
jogo pela ponta esquerda
porque Zezé fechava, e pa-decia do mesmo mal em
relação ao flanco direito
porque Robertinho, embo-
ra se posicionasse correta-
mente, não era abastecido.

Os ataques, reduzidos à
faixa central, tinham na
zaga adversária, ou mesmo
na dupla de meio-de-
campo Merica-Givaráldo,
seu intransponível pontofinal. Numa das duas vezes
em que foi ao fundo, am-
bas aliás pela esquerda, o
fez através de Gálaxe, quecentrou, a bola resvalou
num zagueiro, tirando o
goleiro do lance, foi cabe-
ceada por Robertinho e
Ailton defendeu com as
mãos, em última instância,
cometendo pênalti. Convo-
cado à cobrança, Cláudio
Adão pegou mal, por bai-
xo, chutando muito alto.

A ineficácia de Cláudio
Adão na cobrança do pé-nalti castigava com certa
justiça a inoperância com
que o Fluminense se pro-

punha a fazer gols no Ma-
racanã.

Náo durou muito tempo
e o Esporte começou a se
fazer presente também no
ataque. O trio meio-
campista Merica/ Glvanil-
do/ Denor tinha um leque à
frente para mudar o Jogo
quando melhor lhe aprou-
vesse. Os ponteiros Geral-
do e Fagundes manti-
nham-se abertos, oferecen-
do-se ao Jogo como opções
válidas, e o centroatacante
Roberto fazia um pêndulo
que ia da direita de Adilço
à esquerda de Tadeu.

Tinha, portanto, o Es-
porte como passar, em cur-
to espaço de tempo, da de-
fesa para o ataque. E foi
num desses contra-
ataques que Denor rece-
beu na altura da linha cen-
trai, subjugou Delei, qui-
tou o lance e meteu para
Roberto nas costas de
Adilço. O centroavante in-
vadiu, driblou Paulo Gou-
lart e tocou para fazer o gol
único do jogo.

O Fluminense voltou pa-
ra o segundo tempo com
uma interessante altera-
ção. Cristóvão no lugar de
Zezé. Ou melhor, Cristo-
vão no lugar de Mário e
este na ponta-esquerda.
Até os 20 minutos, porém,as modificações não ti-
nham surtido efeito consi-
derável. Mário, preso ain-
da ao hábito de meio-
campista, embolava, e Gá-
laxe, embora esforçando-
se, não tinha como proje-tar-se com freqüência à li-
nha de fundo, posto que às
suas costas mantinha-se o
pouco inteligente, porém
perigoso Geraldo.

A partir dos 25 minutos
finais, contudo, já em cam-
po Gilcimar, substituindo
Robertinho, o Fluminense
retomou a velha, e sadia,
filosofia de jogo, passando
a utilizar os flancos como
via preferencial para che-
gar ao gol de Serginho. Gil-
cimar insistia e Mário co-
meçava a compenetrar-se
da nova missão. O Maraca-
nã assistiu, então, a um
predomínio territorial e
técnico tricolor que poucoa pouco fez minguar a ga-lhãrdla com que o Esporte
ainda nesta etapa rearticu-
lava-se em perigososcontra-ataques.

As substituições de Ge-
raldo e Roberto por Bill e
Carlos constituíram a últi-
ma tentativa do técnico
Barbatana no sentido de
manter algum potencialofensivo, renovando as
energias do seu ataque.
Mas a esta altura o domí-
nio do Fluminense era
exercido em todas as fai-
xas do campo, com a con-
dição física dos jogadoresevidenciando-se flagrante-
mente nos confrontos indi-
viduais.

Os lances ofensivos tri-
colores sucediam-se e a
iminência de gol tomava-
se repetitiva. O fato, con-
tudo, é que não foram além
da expectativa que cria-
ram na torcida, expectati-
va que se desmanchava in-
variavelmente na chutelra
ou na cabeça de um adver-
sário, ou até mesmo, como
de certa feita, na trave do
bom goleiro Serginho.
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Vasco entra confianti.e e perde em Curitiba
CurHiba/Cartos Sdroyewiki
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Preocupado com a marcação, Rosemiro não se lançou ao ataque como de costume enquanto WUsinho acabou expulso por reclamação

Cruzeiro decepciona e torcida pede Nelinho
Belo Horizonte — Aos gri-

tos de "Nelinho, Nelinhcr e"mais um, mais um", a torcida
do Cruzeiro voltou a protestar
contra outra medíocre atua-
ção de seu time, ontem, no
Mineirão, após a humilhante
derrota para o Santa Cruz, por3 a 0, com dois gols de Dario e
um do extrema-esquerda
Joãozinho, os grandes desta-
quês do jogo.

O jogo, apitado pelo paulis-ta Roberto Nunes Morgado,
rendeu Cr$ 3 milhões 850 mil
650, com 33 mil 312 pagantes.Cruzeiro — Ica, Luís Cosme,
Zezinho, Luís Carlos Teixeira e
Aírton; Toninho, Ademir (Luís
Carlos) e Mauro; Zé Henrique
(Carlinhos), Edmar e Jesum,
Santa Cruz — Wendell, Celso
Augusto {Everaldo), Alfredo
Santos, Pedrinho e Híltpn Bru-

nis; Isidoro, Baiano (Amílton
Rocha) e Carlos Roberto; Zé
do Carmo, Dario e Joãozinho.

Presença do artilheiro
Com excesso de passes er-

rados e pouquíssimas finaliza-
ções, o Cruzeiro voltou a exibir
um toque de bola improduti-
vo, com pouca objetividade e a
criar escassas oportunidades
de gol, todas desperdiçadas.
Bem armado na defesa e meio-
campo, o Santa Cruz se valeu
da velocidade de Dario, sem-
pre oportunista, e de Joãozi-
nho, extremamente habilido-
so, para construir uma vitória
que ninguém esperva fosse tão
tranqüila.

Aos 22m, Joãozinho cobrou
comer da esquerda, Ica saiu
mal do gol e Dario nem precí-

sou-se esforçar para cabecear e
marcar o primeiro gol. O Cru-
zeiro não melhorou e passou a
perder as poucas chances quecriava, devido à pontaria equi-
vocada de seus atacantes e às
boas defesas do goleiro Wen-
deli.

O Cruzeiro voltou modifica-
do para o segundo tempo, com
o técnico Cláudio Garcia vol-
tando a substituir erradamen-
te. Tirou Ademir, que vinha
mal mas colocou em vez de
Carlinhos o centroavante Luís
Carlos, gordo e fora de forma,
recuando Edmar, que se anu-
lou em campo. Em conseqüên-
cia, o Santa Cruz cresceu e
logo aos 5m marcou o segundo
gol, praticamente garantindo
a vitória através de jogada in-
dividual do ponta Joãozinho.

O time mineiro continuou
perdendo gols, como um, aos

15m, em que Luís Carlos esta-
va sob o travessão. Seu treina-
dor só então resolveu colocar o
habilidoso Carlinhos, em lugar
de Zé Henrique, substituição
que processada tardiamente
não melhorou em nada o ren-
dimento do time. Aos 31m, a
defesa do Cruzeiro, que teve a
volta infeliz de Zezinho, total-
mente sem ritmo, assistiu pas-
sivamente ao cruzamento de
Joãozinho, que Dario escorou
com oportunismo, para encer-
rar o marcador.

Ao final, cercado por todos
os repórteres o folclórico cen-
troavante não fugia a seu es-
tüo:

— Time que quer ganhar
algum título, precisa do Dada.
O Cruzeiro não foge à regra.
Está aí lamentando os gols de-
le, quando poderia estar come-
morando.

Belo HorbDnMValcWmor Sobino
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Joãozinho (E) corre para abraçar Dario, que contribuiu com dois gols para a vitória do Santa e foi o destaque do jogo

COLORADO 1 x 0 VASCO — Local: Estádio Durival Brito e
Silva. Renda: Cr$ 1 milhão 480 mil. Público. 13 mil 795.
Juiz: Ulisses Tavares da Silva Cartão Vermelho WMsinho e
Milton. Colcrado: Joel Mendes, Sldnei, Mariâo, Caxias, e
Ivo; Milton, Sortori e Peres; Afrânio, Ditão (Itamar) o
Freitas. Vasco. Mozaropi, Rosemiro, Orlando, Ivã e Sérgio
Pinto; Dudu, Zanctonaide e AAorquInho (Guino); Wilsinho,
Roberto e César. Gol: no primeiro tempo, Sortori (43m).

Curitiba — O Vasco
entrou em campo con-
flante e otimista, acre-
ditando numa vitória
fácil e pensando num
jogo sem forçar muito
seus jogadores. Mas o
resultado não foi o espe-
rado: 1 a 0 para o Colo-
rado, que aproveitou
melhor uma oportuni-
dade, embora o jogo te-
nha sido equilibrado.

Ao falar sobre a parti-
da, o técnico Zagalo ad-
mitiu ter deixado o Co-
lorado crescer muito no
início do primeiro tem-
po. No segundo, a equi-
pe paranaense já tinha
um gol e contava com
todo o apoio da torcida,
ficando mais fácil segu-
rar o resultado. O Vasco
melhorou durante uns
10 minutos do segundo
tempo, mas depois vol-
tou a jogar como se esti-
vesse empatado com o
adversário.

NERVOSO

Se o Vasco entrou em
campo tranqüilo, gra-
ças à sua classificação;
o Colorado parecia mui-
to nervoso após a festa
da entrega das faixas de
campeão paranaense.
Os jogadores do Vasco,
ou nâo perceberam isso
ou não souberam apro-
veitar. A equipe domi-
nou mas não forçou.
Quando os jogadores do
Colorado perceberam
que o adversário náo
era tão perigoso como
parecia, desinibiram-se.

Os primeiros lances
perigosos foram do Vas-
co. Aos 32 minutos do
primeiro, Rosemiro en-
trou pela direita e chu-
tou na trave de Joel.

Dois minutos antes,
Marquinho havia chu-
tado da entrada da área
direto para gol. Mas o
goleiro defendeu muito
bem.

Aos 39 minutos, foi a
vez do Colorado. Uma
bola lançada da área foi
interceptada por Ditão,
que a passou para Sar-
tori. Este chutou. Maza-
ropi espalmou a bola
que bateu na trave e
saiu. Os lances conti-
nuaram favoráveis ao
Colorado. Aos 43 minu-
tos, Sérgio Pinto per-
deu uma bola para
Afrânio, que imediata-
mente cruzou-a para
Sartori. Este de primei-
ra e de virada, acertou o
canto direito de Maza-
ropi. 1 a 0.

No segundo tempo, o
técnico Zagalo náo mo-
dificou nada em sua
equipe. Nos primeiros
minutos, o Vasco deu a
entender que iria come-
car a pressionar em
busca do empate. Mas
foi só nos primeiros 10
minutos. Depois voltou
àquele jogo sem objeti-
vidade. No primeiro mi-
nuto, conseguiu assus-
tar a torcida colorada
com um chute de Mar-
quinho no canto es-
querdo de Joel, que de-
fendeu muito bem. De-
pois só voltou a atacar
em massa quando falta-
vam apenas 10 minutos
para terminar a parti-
dá. Embora o Vasco te-
nha tomado conta da
partida, os ataques se
sucediam de forma ata-
balhoada. As jogadas
não eram estudadas,
prevalecendo o chuvei-
rinho, o que não surtiu
efeito.

Mazaropi evitou uma
derrota mais feia

Mazaropi — Náo teve
culpa do gol sofrido aòs 43
minutos do primeiro tem-
po. Salvou o time de um
placar mais dilatado.

Rosemiro — Teve traba-
lho com Freitas e não foi o
mesmo apoiador de sem-
pre. Tentou entrar pelomeio mas acabou fracas-
sando em todas as jo-
gadas.

Orlando — Inexplicável-
mente, parecia nervoso.
Perdeu algumas bolas do-
minadas na defesa. Tam-
bém foi à frente, tentar
gols, mas sem sucesso.

Ivã — Uma atuação dis-
creta. Não comprometeu,
mas também não sobres-
saiu.

Sérgio Pinto — Na defe-
sa foi o mais fraco e, neste
setor, nasceram os melho-
res lances para o Colorado.

Dudu — Teve problemasno trabalho de proteção ã
defesa porque não podecontar com auxilio. Mas foi
um dos melhores do Vasco,
tentando jogadas no
ataque.

Zandonaide — Estava,
pouco inspirado. Criou;
pouco e combateu pouco,Algumas tentativas de pe-netraçõo tabelando com
César e Roberto não de-
ram certo.

Marquinho — Procurou
cair mais pela esquerda e
aproveitou os espaços cria-
dos por Roberto. Mas não
foi feliz. Foi prejudicado.,
pela necessidade de pro te-
ger amplamente o lado es-
querdo do seu campo.

Wilsinho — Até ser ex-
pulso, por ofensa ao Juiz,era o melhor em campo."
Deu bastante trabalho a
Ivo.

Roberto — Apesar de
sua lucidez — criando ai-
gumas chances — esteve
bem abaixo de suas últi-
mas apresentações. A mar-
cação de Nílton conseguiu
neutralizá-lo.

César — Também não
repetiu as últimas atua-
ções. Com Roberto marca-
do, sua produção caiu as-
sustadoramente.

Guina—Não teve tempo
de mostrar futebol.

Vitória empata com
o Inter e garante
sua classificação

VITÓRIA 0x0 INTERNACIONAL local: Fonte Nova Renda.
CrS 3 milhões 29 mil 900. Público pagante: 29 mil 184.
Juiz: José Roberto Wrlght. CarMee Amarelos: Otávio Souto,
Jair e Rodrlgmn Neto. «Siris: Golsonj Robson, Zé Prata,
Otávio Souto e Marquinho»; Edson Silva, Douglas (Zé
Augusto) e Carllnho» Proeópio; Wilton, Sirva e Paulinho
(Valder). Internacional: Benitez,- Rodrigues Neto (Bereta),
Mauro Pastor, Vogner e Cláudio Mineiro; Ademir, Jair e
Rogério; Paulo Santo» (Silvio), Jones e Mário Sérgio.

Salvador — O Vitória
empatou em 0 x 0 ontem à
tarde na Fonte Nova con-
tra o Internacional de Por-
to Alegre e garantiu ante-
cipadamente—falta ainda
uma partida, quinta-feira,contra o Vasco da Gama,
no Maracanã — a classiü-
cação para a fase seguinte
da Taça de Ouro, benefl-
ciado pela derrota do Vila
Nova para a Ponte Preta,
em Goiânia.

O Internacional domi-
nou amplamente o jogodesde os minutos iniciais e
somente não conseguiu
marcar devido à grandeatuação do goleiro Gelson.
Douglas estreou precedidode grande pompa, mas não
conseguiu entrosamento
com o também estreante
Silva. Cansou e foi substi-
tuído no início do segundo
tempo, ficando o destaque
maior do jogo para o ponta
Mario Sérgio, do Inter, que

coordenou todas as Joga-das de ataque do time gaú-cho, criando inúmeras si-
tuações de perigo para o
gol do Vitória.

Logo nos primeiros mi-nutos de jogo, o Inter este-
ve a pique de marcar pordiversas vezes e prosse-
guiu num domínio total, a
ponto de deixar o Vitória
por .mais de 15 minutos
sem conseguir chegar nasua área No segundo tem-
po, o Vitória caiu aindamais de produção, em de-corrência do cansaço deDouglas e de Wilton — o .mais perigoso atacante dotime baiano na primeirafase — e isso beneficiou oInternacional, que ficou
com Mário Sérgio jogando
quase que desmarcado efazendo precisos lança-
mentos para os atacantes
Jair, Jones e o ponteiro Síl-vio, que substituiu o titu-lar Paulo Santos. Nem as-sim, porém, o gol saiu.
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Nunes salva o Fia, único do Rio a vencer

L

Flamengo 3x2 CRB — Local: Estádio Rei Pele.

Renda: Cr$ 3 milhões 297 mil 50Ó (recorde local).
Público: 28 mil 473 pessoas. Juiz: Manoel Amaro.
cartão amarelo: Paulo Roberto, Peu e Carlinhos.
Flamengo: Raul, Leandro, Luís Pereira, Marinho e
Carlos Alberto; Andrade, Adílio e Peu,- Fumanchu,
Nunes e Carlos Henrique (Lino). CRB: César, Pauli-
nho, Itomar, Paulo Roberto (Carimbo) e Carlinhos;
Deco, Norinho e Mundinho; Américo, Joãozinho
Paulista e Israel. Gol»; 1° tempo — Nunes (40
segundos), Joãozinho Paulista (10m); e Peu (30); 2o
tempo — Carlos Alberto, contra, (11) e Nunes (37).

Maceió — Nunes sal-
vou o Flamengo — úni-
co clube carioca a ven-
cer — marcando o golda vitória de 3 a 2 frente
ao CRB, ontem, no Es-
tádio Rei Pele, num jo-
go em que o time cario-
ca, apesar de abrir o
marcador aos 40 segun-
dos do primeiro tempo,
também através de Nu-
nes, mostrava-se confu-
so no meio-campo e in-
deciso no miolo da za-
ga. Com os dois gols,
Nunes se iguala a Ro-
berto Dinamite na lista
dos artilheiros da Taça
de Ouro, com 9 gols.

O jogo foi uma festa,
apesar do CRB entrar
em campo desesperado,
pois não podia sequer
empatar. Não só pela
torcida do Flamengo,
muito inflamada, mas
pela presença de Peu,
que saiu do CSA paratentar a sorte na Gávea,
o Estádio Rei Pele re-
gistrou recorde de ren-
da.

APLAUSOS APEU

Ganhando a saída, o
Flamengo fez o primei-
ro ataque no início do
jogo e Peu, escapando
pela direita, cruzou pa-ra a entrada de Nunes,
que abriu o marcador,
antes do primeiro minu-
to do jogo. Aos 9 minu-
tos, Leandro, num dos
poucos momentos em
que foi ao ataque, so-
freu pênalti, mas o juiz
Manoel Amaro, alagoa-
no servindo à Federa-
ção de Pernambuco,
não marcou. Aos 10 mi-
nutos, numa cobrança
de falta da direita, o
CRB empatou através
de Joãozinho Paulista.

Aos 30 minutos o pú-blico se levantou para,de pé, aplaudir a jogada
de Peu, que terminou
no gol mais bonito da
partida. Ele recebeu a
bola na intermediária
de seu time e saiu con-
duzindo-a, entre as per-
nas, apesar de calçado e
segurado pela camisa,
até a área do CRB.
Quando viu o goleiro
César se adiantar, to-
cou por baixo da bola e
marcou o segundo do
Flamengo.

Mas o Flamengo
apresentava-se com um
meio-campo totalmen-
te perdido, em parte por
culpa de Peu, que não
voltava para dar com-

bate. Andrade e Adílio
foram envolvidos total-
mente pelos adversa-
rios, enquanto na defe-
sa Marinho e Luís Perei-
ra ora esbarravam um
no outro, quando não
ficavam esperando queum desse o primeiro
combate. Sem meio-
campo e com o miolo da
zaga confuso, o Flamen-
go sofreu o segundo gol
aos 11 minutos do se-
gundo tempo.

Novamente num ata-
que pela direita, a bola
foi cruzada para a área
e quando Raul saiu pa-
ra defender, Carlos Al-
berto se antecipou e
desviou a bola para seu
próprio gol. O CRB, a
partir daí, cresceu. O té-
nico Modesto Bria, que
havia colocado Lino no
lugar de Carlos Henri-
que, passou a gritar pa-ra o meio-campo fechar
a frente da zaga e com
essa tática Luís Pereira
se viu mais liberado pa-ra ir à frente tentar o gol
do desempate. E quase
conseguiu. Luís Pereira
tabelou com Fumanchu
e correu para receber. A
bola veio dividida mas,
mesmo assim, quase
marca.

Finalmente, Fuman-
chu foi lançado e cruzou
para área. Nunes domi-
ríou no peito e quando a
bola ia tocando a grama
chutou forte, sem defe-
sa para o goleiro do
CRB, aos 37 minutos do
segundo tempo. Aos 42,
novamente numa invés-
tida de Luís Pereira,
Peu e Adílio trocaram
passes na entrada da
área, sobrando a bola
para Peu que chutou
rasteiro. O goleiro de-
fendeu com o pé, o rebo-
te caiu para Nunes, mas
a defesa do time alagoa-
no já estava recom-
posta.

O clima de festa queantecedeu a partida
acabou frustrando o su-
pervisor Domingos Bos-
co. Ele queria saber o
motivo de apenas 28 mil
473 pessoas terem en-
trado no campo, quan-
do se anunciou uma ca-
pacidade para 50 mil
expectadores e não ha-
via mais lugar para nin-
guém. Disse que ia pro-testar, junto à CBF,
porque ou o estádio não
comporta as 50 mil va-
gas ou houve desvio da
renda de Cr$ 3 milhões
295 mil.

Raul fez de tudo
usando mãos e pés

Raul — Não fosse sua
atuaçáo, o Flamento tal-
vez nâo tivesse conseguido
assegurar a vitória. Fez de
tudo, com as mãos e os
pés. Não teve culpa nos
dois gols, sobretudo o se-
gundo, pois Carlos Alberto
desviou para a rede a bola
que era sua. No final, foi
muito aplaudido.

Leandro — Só foi à fren-
te uma vez, quando sofreu
o pênalti que o juiz não
marcou. Poderia ter apro-
veitado o ponto fraco do
CRB, que é a sua esquer-
da, mas preferiu se plantarna defesa.

Luís Pereira — Com a
bola nos pés foi o mais
perigoso atacante do Fia-
mengo, depois de Nunes e
Peu. Começou estranhan-
do Marinho. Apresentava-
se indeciso, mas na hora
em que o Flamengo preci-sou desempatar foi à frente
com garra e quase faz um
gol.Marinho — Bola alta —
ganhou todas. Só a partirdos 15 minutos do segundo
tempo é que reencontrou o
entrosamento com Luís
Pereira. Preocupado com
Carlos Alberto, na esquer-
da, teve de dar muitos bi-
cos na bola para a lateral.

Carlos Alberto — Nâo
teve chance para aparecer.
Carlos Henrique não o aju-
dou e sempre tinha de en-
frentar dois adversários,
que partiam tabelando.
Mesmo assim foi à frente.
Depois do gol contra, ape-
sai de consolado por quasetodo o time ficou utíbido

Andrade - Perdido por
falta de apoio, náo marcou,
nem ajudou o ataque.

Adilio — Na mesma si-
tuaçáo de Andrade, só queno desespero pelo gol de
desempate e da vitória foi
à frente com garra, tabelou
e num desses lances o Fia-
mengo quase fez o quarto
gol.

Peu — Como homem de
meio-campo esteve nulo.
Como atacante, foi a figura
mais positiva do Flamen-
go. Náo combate, mas par-te para cima do adversário
com um incrível domínio
de bola. Caçado o tempo
todo com violência, no gol
que marcou foi seguro e
chutado, mas conseguiu 11-
vrar-se com habilidade e
encobrir o goleiro na hora
certa.

Fumanchu — Apagado.
De bom o que fez foi cruzar
a bola para Nunes marcar
o gol da vitória.

Nunes — Carimbou, pu-lou, correu e marcou dois
gols. Foi sempre um perigo'
para a defesa adversária,
que não sabia onde marca-
Io, se na intermediária ou
pela esquerda. Fez um bo-
nito gol, que teve sabor da
decisão contra o Atlético
Mineiro, no ano passado.Carlos Henrique — Náo
fez nada. Foi substituído
por Lino numa manobra
arriscada do técnico Mo-
desto Bria, porque o CRB
partia para o ataque peladireita e os gols que conse-
gulu fazer foram jogadasdo seu lateral-direito.

Lino — Como homem de
meio-campo, não esteve na
ponta-esquerda, o que sa-
crtficou Carlos Alberto.
Mas sua entrada reforçou o
mioio, já que Peu não dá
combate, e liberou Luís.
Pereira.
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Nem a presença de Paulo Isidoro conseguiu evitar a surpreendente derrota do Grêmio

Atlético perde para S. Paulo
e pode não se classificar

São Paulo — O Atlético Mi-
neiro jogou mal e perdeu de 2 a
1 para o São Paulo, ontem, no
Morumbi, complicando bastan-
te sua situação na tabela de
classificação na Taça de Ouro.
O time local dominou os dois
tempos e poderia ter goleado o
adversário, caso seus atacantes
aproveitassem as chances de
gol. Zé Sérgio teve uma atua-
ção regular e saiu de campo
contundido no tornozelo.

O primeiro gol foi marcado
aos 41 minutos do primeiro
tempo por Éverton, numa boa
jogada coletiva de todo o ata-
que do São Paulo. No segundo
tempo, aos 31 minutos, Almir
ampliou o marcador. Aos 39m,
Carlinhos diminuiu para o Atlé-
tico Mineiro.

. Domínio
São Paulo — Barbiroto, Chi-

quito (Gassen), Nei, Dario Pe-
reirae Nelsinho; Almir, Éverton

e Heriberto; Paulo César, Assis
e Zé Sérgio (Tatu). Atlético —
Celso, Orlando, Osmar, Silves-
tre e Carlinhos; Heleno, Chicão
e Palhinha; Frasão (Renato),
Geraldo e Chico Spina. A renda
somou Cr$ 1 milhão 882 mil 200,
com 18 mil 14 pagantes. O juiz
foi Arnaldo César Coelho.

Na primeira fase, o São Pau-
Io dominou amplamente a par-tida, criando muitas chances de
gol. Até os 30 minutos, o Atléti-
co havia criado apenas uma jo-
gada de perigo. Aos 35, Chico
Spina chutou forte, mas Barbi-
roto defendeu. O São Paulo to-
cava a bola e, aos 40 minutos,
Éverton chutou para fora, ape-
sar de estar frente a frente com
o goleiro Celso. Aos 41 minutos,
o ataque tocou,, a bola. Paulo
César passou para Assis, que
ajeitou para Éverton chutar for-
te, sem defesa.

No segundo tempo, logo aos
16 minutos, Zé Sérgio, que não
foi bem no jogo, realizou sua

melhor jogada, mas perdeu um
gol certo. Ele recebeu de Assis,
driblou um zagueiro e chutou
fora. Aos 31 minutos, Éverton
chutou forte e a bola bateu na
trave. Ele mesmo recuperou a
bola e recuou para Almir finali-
zar e fazer 2 a 0. Depois do gol,Palhinha chutou Heriberto e foi
expulso. Aos 39, Carlinhos chu-
tou forte. A bola bateu na cabe-
ça de Nei e foi desviada para o
canto esquerdo do gol, enquan-
to Barbiroto ia para o direito.

O ponteiro-esquerdo Zé Sér-
gio, que retornou ao time do
São Paulo após um período ser-
vindo à Seleção Brasileira, não
jogou bem. Demonstrou quenão está na melhor forma física.
Aos 25 minutos, sentiu uma
contusão no tornozelo e pediu
para sair de campo. O médico
José Carlos Richi informou queo jogador não preocupa e só
saiu para que a contusão náo se
agravasse.

SOo PouWJw* Carlos Breiil
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Zé Sérgio reapareceu no São Paulo, não jogou bem e ainda saiu machucado j

rrmrzzr—; HeWaimM Lki rZSJS r77^ iKffi ?

Próximos jogos
Ultima rodada

TAÇA DE OURO
Quinta-feira

Grupo A
Vasco x Vitória

Grupo B
Cortntians x Pinheiros

Grupo C
Ferroviário x River

Sábado
Grupo A

Colorado x Ponte Preto
Inler-RS x Inter-SP

Londrina x Vila Nova
Bongu x Joinvile

Grupo B
Golicia x Botafogo

Operário x Grêmio
Goiás x Brasília

Desportiva x Portuguesa
Grupo C

São Paulo x Fluminense

Améríca-RN x Campinense
Esporte x CSA

Misto x Atlético-MG
Grupo 0

Flamengo x Santo Cruz
Itobaiana x Cruzeiro
Fortaleza x Santos

5. Corrêa x Nacional
CPB x Paissandu

Não haverá jogos domingo, quando a Seleção
Brasileira enfrento a Boliviana.

Brasília reage e
surpreende Grêmio
em Porto Alegre

GRÊMIO I X 2 BRASÍLIA. Local: Estádio Olímpico. Rendo:
CrS I milhão 9B mil 200. Público pagante: 13 mil 525.
Juli: lolahdo Rodrigues. Gr*mk>: Leão, Uchoo; Vantulr,
Hugo de Leon e Dirceu; China, Paulo Isidoro e Renato Sá
(Vilson Tadei): Tarciso, Baltosor (Heber) e Odair. Brailllc.
Deo; Luisinho, Mário, Foca e Zé Mario (Ricardo); Alencar,
Marco Antônio 8 Vônder; Williom, Afonso o Aluísio
(Paulinho). Goli: no primeiro tempo, Tarciso (lm30s),
Aluísio (22) e Vânder (24).

Porto Alegre — Em re-
sultado surpreendente, oBrasília derrotou o Grè-mio. ontem à tarde, em
pleno Estádio Olímpico,
por 2 a 1, dando uma zebra

. de apenas 9% na Loteria
Esportiva. Esta foi a prl-meira vez neste ano que otécnico Ênlo Andrade con-seguiu escalar o Grêmio
com sua força máxima, in-
clusive com a presença de
Paulo Isidoro, em sua vol-
ta da Seleção Brasileira.

A torcida, que compare^
ceu ao Estádio Olímpico,
certa de assistir a uma go-leada de sua equipe, teve
seus prongnosticos au-
mentados, pois logo a um
minuto e 30 segundos de
jogo, Tarciso abriu o mar-
cador, entrando pelo melo
para aproveitar um cruza-
mento do ponteiro Odair,
pela esquerda. E foi justa-mente após marcar logo de
início que o Grêmio permi-tiu ao Brasília sair para o
ataque, pois somente a vi-
tória manteria as esperan-
ças de uma classificação à
fase seguinte da Taça de
Ouro do Campeonato Bra-
sileiro.

Com 1 a 0 antes dos dois

minutos de jogo, o Grêmio
passou a rolar bola, subes-
timando o adversário. E
com alguma razão, pois lo-
go em seguida surgiram
novas chances de ampliar
o marcador. Mas o Brasília
também saiu para o ata-
que e, antes de empatar a
partida, teve duas chances
incrivelmente perdidas
por seus atacantes. A pri-meira com Aluísio, quandoLeão fez grande defesa. A
segunda com Afonso, quechutou por cima.

Aos 22, Aluísio, de gran-de atuação, arriscou um
chute da intermediária e
teve a felicidade de acertar
o angulo direito de Leão,
que nada pôde fazer. E aos
24, Vânder, na meia-lua, re-
cebeu um cruzamento da
esquerda e colocou no
mesmo canto. Já em des-
vantagem, o Grêmio, mes-
mo nervoso, continuou
criando chances para em-
patar a partida. Tarciso,
Baltasar e Renato Sá per-deram gols incríveis. Ao fi-
nal do jogo, Dirceu marcou
aquele que seria o gol de
empate, mas o juiz anulou,
assinalando impedimento
erradamente.

Bangu empata com
Inter e traz
ponto de Limeira

INTER (LIMEIRA) 1 X 1 BANGU. Local: Estádio Jo*
Sobrinho. Julx: Aírton Domingos Bernodoni. Renda: Cr$
780 mil 200. Público: 8 mil 557. Internacional: Serginho,
Suemar, Jollson, Bolívar e Donlzeltl; Celso, Eléi e Tolnzi-
nhoi Camargo, Marcão (Almir) o Jaimlnho. Bangu: Ronal-
do, Júlio, Moisés, Fernando e Marco Anlonioj Carlos
Roberto, Ademir Vicente e Marcelo (índio); Mirondlnha
(Luisinho), Alclno e Luisão.

Sâo Paulo — Num Jogotecnicamente fraco, em
que as duas equipes atua-
ram presas no meio-
campo, Bangu e Interna-
cional, de Limeira, empa-
taram em 1 a 1 ontem na-
quela cidade, em partidaválida pela Taça de Ouro.
O time da casa abriu o
marcador, através de um
pênalti cobrado por Elól e
o Bangu empatou ainda no
primeiro tempo, aos 21 ml-
nutos, com um gol de Alei-
no, que já atuou no time do
Internacional.

Com o resultado, o Ban-
gu garantiu sua passagem

para a segunda fase da
competição, enquanto a
Internacional ainda de- ,
penderá dos resultados de
outras equipes para se
classificar. O jogo, apesar
de náo ter lances de gran-de emoçáo, foi bem dlspu- ;tado. O Bangu, no entanto,
perdeu dois gols no final
do segundo tempo, em vir- .
tude das excelentes defe-
sas do goleiro Serginho
que, mesmo frente a frente
com os atacantes adversa-
rio, ainda conseguiu reba-
ter a bola, demonstrando
multa elasticidade.

Rodada

TAÇA DE OURO
Ontem

Grupo A
Inter-SP 1 x 1 Bangu

Joinville 2x0 Londrina
Vitória 0x0 Inter-RS

Vila Nova 2x3 Ponte Preta
Colorado 1 x 0 Vasco

Grupo B
Grêmio 1 x 2 Brasília

Operário 0 x 1 Coríntians
P. Desportos 2x2 Pinheiros

Grupo C
Ferroviário 3x2 Misto
São Paulo 2 x 1 Atlétiço-AAG

Fluminense 0 x 1 Esport
Campinense 4x0 Ríver

Grupo D
CRB 2 x 3 Flamengo

Cruzeiro 0 x 3 Santa Cruz
Paissandu 3x0 Itabaiana

TAÇA DE PRATA
Grupo H

Anapolina 2x2 Náutico
Grupo I

Guarani 2 x 1 Palmeiras

TAÇA DE BRONZE
Valeriodoce 1 x 3 Guarani

(Guarani, campeão do Torneio Seletivo).

JOCKEY CLUB BRASILEIRO
CONCURSO HCUMUIÜDO

PflRFI HOJE
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João Saldanha

À nota do Ministro
Quito — Teve bastante repercussão

em Quito a nota do Ministro da Educa-
ção do Brasil, Sr Ludwig, endereçada à
FIFA. Como se sabe Quito está nas
condições daqueles países que levam
grande vantagem com os campos que
ficam a mais de 1 mil 500 metros, embo-
ra a nota não tenha o sentido própria-
mente de um protesto, vale como uma
estranheza pela obrigatoriedade de gas-tos fabulosos em nosso caso, para não
sermos pegos de surpresa.

Muita gente insiste em dizer que não
seria necessário isto tudo para jogar
contra Bolívia e Venezuela. Bem, contra
a Venezuela é verdade. Bastaria termos
ido um dia antes e voltar no mesmo dia.
Mas e a Bolívia? A Bolívia já desclassifi-
cou os uruguaios duas vezes e os argen-
tinos uma nas eliminatórias mundiais.
Então para não arriscar, tivemos de
fazer isso: um mês com um time de
quase 40 pessoas, a 200 dólares diários
mínimos e pela boa. Teremos cerca de
200 mil dólares de gastos obrigatórios e
o pagamento integral dos ordenados
dos 22 jogadores. E as diárias? Não
somos ricos e mesmo que fôssemos, não
teríamos o direito de esbanjar dinheiro.
Ora, diria alguém, é da Loteria. Mas o
dinheiro da Loteria é um dinheiro públi-
co e não pode ser gasto para agradar
aos caprichos dos senhores da FIFA que
impõem tabelas antiesportivas para
contarem com o beneplácito eleitoral
dos países que levam vantagem. Muito
oportuna a nota do Ministro da Educa-
ção. Por que não jogarmos em Santa
Cruz de La Sierra? Os bolivianos teriam
sua vantagem natural de homens que
vêm do altiplano e trazem reservas de
condição física superior , e nós, por
nosso lado, teríamos pelo menos condi-
ções de jogar no nosso estado atlético
normal de homens que vêm ao nível do
mar ou a altitudes inferiores a 1 mil 500
metros. Tudo bem, chegaríamos dois
dias antes, para conhecer o terreno de
jogo, e voltaríamos no mesmo dia ou no
dia seguinte sem ter de gastar este di-
nheirão.

Poderão dizer que tanto escrevo e
falo sobre isso, que até parece uma
ladainha. Pois que pareça. Continuarei
nela até que o bom senso prevaleça
neste tipo de competição. Não é justo
forçar um país a gastos fabulosos ape-
nas por um jogo de futebol. Já nem falo
do campo de Caracas, onde foi violada
a Regra Um da FIFA e da International
Board. Numa disputa esportiva, aquilo
não poderia ser aceito. Fomos obriga-
dos e só ganhamos por uma imensa
superioridade.

Mas até onde vai a audácia destes
homens que dirigem o futebol como se
estivessem fazendo uma pelada de fim
de semana no quintal de suas casas? Os
países europeus ainda não reclamaram
porque seus grupos não estão envolvi-
dos nesta questão. A FIFA poderia de-
terminar que suas competições não de-
veriam ser realizadas em altitudes supe-
riores a 1 mil 500 metros. Do contrário é
obrigar antiesportivamente que os ou-
tros países levem uma grande desvanta-
gem. Nos gastos acima, não foram enu-
merados os prejuízos dos times grandes
que ficam desfalcados de seus craques a
serviço da Seleção. Se estes jogos levas-
sem apenas dois dias de convocação, o
atual Campeonato Nacional não estaria
dando tanto déficit. Dos cento e tantos
(184?) países filiados à FIFA, apenas
quatro estão acima de 1 mil 500 metros.

Paulo César Lima
mata as saudades

Quiro<7otot de Ronaldo Th*obald:MMÈ

No samba que os jogado-res da Seleção Brasileira
faziam anteontem, paracomemora;- a vitória sobre
o Equador e também paraapagar um pouco a saúda-
de que todos sentem de
suas famílias, o destaque
na escolha do repertório e
na puxada do ritmo era
Paulo César Lima, que es-
tá em Quito, ao lado do
diretor de futebol do Vas-
co, Paulo Pereira, para tra-
ter de sua transferência
para o Barcelona de
Guaiaquil.

Paulo César chegou paraver o amistoso da Seleção
Brasileira, mas o atraso no
avião o Impediu de ir ao
estádio. Mas no reencontro
com os membros da dele-
gação, já à noite, auge da
animação, Paulo César
contou as novidades do
Brasil.

Paulo César faz exames
médicos hoje, em Guala-
quil, para confirmar sua
transferência. Ele, no en-
tanto, afirma que não pre-tende ficar muito tempo

no Equador. Se fosse em
Quito, não ficaria:Ah, isso aqui me pare-ce muito devagar. Em
Guaiaquil me disseram
que é melhor. Mas vou fa-
zer os exames e se tudo for
bem, jogo a Copa Liberte-
dores e no melo do ano jáestou indo para Paris.
Existe uma cláusula no
contrato que estabelece Is-
so, que após a Libertado-
res estarei livre para me
transferir ao futebol fran-
cês.

Paulo César, entre um
samba e outro, cantandonuma batucada que atraiu
a atenção de turistas de
todo o Hotel Chalet Suíço,
disse que o Barcelona,
além de Gilberto Tim,
também está interessado
em contratar Luís Pereira:EÍes têm multo di-
nhelro e não vão poupar
para conquistar o bicam-
peonato. Eles querem o
Luisão e vão Investir mui-
to no futebol. Ofereceram
10 milhões para levar o
Gilberto Tim, pois o técni-
co campeão, o Oto Vieira,
está na Seleção.
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òocrates aproveita. a folga e compra agasalhos dos índws nas ruas vazias da cidade

Rumores de guerra preocupam
A chegada de Medrado Dias,

diretor de futebol da CBF, sá-
bado à tarde a Quito foi provi-dencial. Com os seguidos rumo-
res de que o Peru ameaça rom-
per a trégua na fronteira da
cordilheira El Condor, a delega-
ção brasileira passou a prestaratenção aos noticiários de rã-
dios e jornais, temendo um no-
vo conflito armado, que, embo-
ra não ponha em risco a Capital
equatoriana, bastante distante
do local, de certa forma intran-
qüiliza a vida em Quito.

O Presidente do Equador,
Jaime Roldos Aguilera, colocou
as Forças Armadas de pronti-dão e baixou uma série de nor-
mas que poderão entrar em vi-
gor se os peruanos realmente
tiverem penetrado por trás das
linhas de defesa do Equador.
Entre as normas, algumas, co-
mo transferir para qualquer lu-
gar do país o Governo ou pas-sar a controlar rigorosamente
os meios de comunicação de
Quito, também preocupam os
jornalistas que cobrem a Se-
leção.

Calma
Apesar de todos os boatos, o

clima em Quito ontem era de

calma. Ruas vazias, poucos ín-
dios vendendo seus produtos e
um sol ameno, temperatura de
22 ou 23 graus, tornando o do-
mingo agradável. No hotel da
Seleção, os jogadores aprovei-
taram as horas e folga descan-
sando, tomando banho na pis-
cina, enquanto Medrado Dias,
diretor de futebol da CBF, reas-
sumia o cargo de chefe da dele-
gação.

Com a chegada de Medrado,
Tarso Herédia passou à função
de assessor que exercia antes
de assumir por poucos dias a
chefia da delegação. Uma che-
fia que deixou a desejar, porque
em alguns pequenos detalhes a
Seleção sofreu pela falta.de pre-
visão de sua parte administra-
tiva.

A última delas foi na saída
da delegação, anteontem, do
Estádio Atahualpa, após o jogo
com o Equador. No tumulto
que envolveu os jogadores, cer-
cados e espremidos por uma
pequena multidão que queria
autógrafos, abraços e também
se aproveitar de um descuido
de um jogador para roubar. A
delegação brasileira sentiu a
ausência total de segurança.

Ninguém na delegação se
lembrou de pedir policiamento
especial para os jogadores, ou
mesmo contratar agentes de se-
gurança para evitar o que acon-
teceu com Telè Santana, rouba-
do em mais de 2 mil dólares
quando saía do estádio. Num
verdadeiro corredor polonês,
sem ter para onde fugir, Telê foi
cercado, empurrado e teve sua
carteira roubada sem que hou-
vesse um policial para protege-Io.

Tarso Herédia, neste dia, li-
mitou-se a tentar solucionar o
problema que a Federação lo-
cal tinha criado para os repor-
teres de rádio, impedidos de
entrar em campo durante o jo-
go. Tarso conversou com um
dos responsáveis pela vigilân-
cia aos radialistas e deu-lhe
uma camisa da Seleção Brasi-
leira, em troca da liberação da
entrada dos repórteres em cam-
po. Só que o cidadão ficou com
a camisa e manteve a proibi-
ção. Os repórteres, no entanto,
com o habitual jeitinho tfrasi-
leiro, conseguiram furar a vigi-
lância.
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Márcio Tavares e Ronaldo Theobald
Quito — Após a folga de

ontem a Seleção Brasileira
reinicia hoje pela manhã
seus preparativos para o
jogo com a Bolívia, domin-
go, em La Paz, com treina-
mento técnico pela ma-
nhã, sem Telê Santana,
que foi observar Bolívia x
Venezuela. Os jogadores
fazem três coletivos esta
semana, dois deles em jo-
gos-trelnos, que servirão
para definir o time.

A principal dúvida em
relação ao time para La
Paz é a volta ou não de
Batista, ausente do amis-
toso contra o Equador, por
causa de uma contusão
muscular. Telè Santana
garante que vai observar a
movimentação do grupo
nos coletivos para definir
quem jogará.
DEFENSIVO

A Seleção Brasileira, de-
pois de mostrar diante do
Equador um sistema alto-
mente ofensivo, está amea-
cada de voltar a ser um
time com tendências de-
fensivas caso Telè ache
melhor Jogar pelo empate
em La Paz. O técnico co-
nhece agora o sistema que
a Bolívia usa: desgastar
seu adversário no primelto
tempo, para, no segundo,

aproveitando-se dos efei-
tos da altitude, Impor seu
ritmo e ganhar seus jogos.

Para Telê, a Bolívia é
uma equipe de melhores
valores Individuais que a
Venezuela e Equador:

— É um time mais bem
dotado tecnicamente do
que os dois últimos adver-
sários. E ainda conta com
a altitude de La Paz, que
realmente é a grande arma
de sua equipe, pois é um
obstáculo sério.

Diante da incerteza
quanto à escalação, ontem
mesmo no Hotel Colon co-
meçaram as especulações
envolvendo a decisão que
Telê pode adotar para o
jogo na Bolívia. Suas op-
çôes são: manter o time
que enfrentou o Equador,
atuando de forma ofensi-
va, ou promover a volta de
Batista, o que acarretará a
saída de um dos jogadores
que melhor atuaram no
amistoso: Tlta ou Só-
crates.

O Curioso é que os dois
jogadores estão tranqül-
los, cada um achando que
garantiu sua escalação no
amistoso, atuando desem-
baraçadamente e sem
comprometer.

Serginho reconhece
condição de reserva

Depois da bela atuação
de Reinaldo no jogo contra
o Equador, Serginho che-
gou, lúcida e reallstica-
mente, a uma conclusão:
sua posição agora é de re-
serva. Analisando sua si-
tuação, o atacante aflr-
mou:

Agora ficou difícil. De-
pois do Jogo, da goleada de
6 a 0, nenhum técnico no
mundo mexe no time. Sei
que agora minha posiçãoficou com Reinaldo e a so-
lução é continuar trelnan-
do e esperar uma nova
chance.

Para Serginho, Reinaldo
aproveitou com muita efl-
ciência sua oportunidade:O time foi muito bem
diante do Equador e criou

muitas chances de gol. E o
Reinaldo aproveitou duas,
com muito oportunismo,
garantindo a posição.

Afastado do time porcausa de uma gripe, Sergl-
nho acha que o fato de ter
saído por motivo alheio à
sua vontade não influirá
na decisão de Telê de dar-
lhe uma nova chance:

— Não tem nada a ver.
Eu estive gripado e saí do
time. Um companheiro en-
trou e fez gols, jogou bem e
não vejo como se possa ai-
terar essa situação. A ver-
dade é que a Seleção foi
bem e não acredito em mu-
danças daqui para a fren-
te, a não ser em caso de
contusões.

Tim diz que não tem
calma para ser técnico

A proposta de Cr$ 10 ml-
lhões que o Barcelona de
Guaiaquil vai fazer paracontratar Gilberto Tim pa-ra o cargo de técnico, em
substituição a Oto Vieira,
campeão ano passado e
atualmente dirigindo a Se-
leção Equatoriana, não pa-rece Interessar. Anallsan-
do o caso rapidamente,
Tim afirmou:— Eu não tenho condi-
ções de ser treinador de
time algum. Se na prepara-
ção física eu já sou cabeça
quente, como treinador,
suportando todas as pres-soes que um técnico nor-
malmente suporta, eu nem
sei o que aconteceria. Não
aceito.

Embora sua situação no
Inter esteja Indefinida, por

divergências em relação
aos métodos de trabalho
com o novo vice-presiden-
te médico — o medico é
favorável à preparação ae-
róbica e Tim é adepto da
anaeróbica — Gilberto
Tim não quer abandonar o
cargo de preparador físico
do clube gaúcho. Tim viu
seu auxiliar, Otacllio Ro-
drigues, largar o Inter por
problemas com seu vice-
médico. Apesar de tudo, a
proposta do Barcelona não
o tenta:

— Se fosse para a prepa-ração física, tudo bem.
Mas para o cargo de técni-
co, positivamente náo. É
verdade que perderei um
excelente colaborador, o
Otocílio, mas o que se vai
fazer. São coisas da vida.

Jornal considera a
derrota vergonhosa

Zico teve de sair da piscina para atender o pedido de autógrafos das crianças

Os principais jornais de
Quito mostraram reações
antagônicas em relação à
goleada de anteontem. El
Commercio, o de maior
circulação, destacou em
sua manchete esportiva:"Brasil venceu sem diflcul-
dades". Noutra matéria,
assinalava: "Os diretores
são culpados de tão vergo-
nhosa derrota". A revolte
do EI Commercio está li-
gada à Indiferença que as
autoridades da Federação
Equatoriana mostram em
relação ao futebol do país.El Tiempo encarou nor-
malmente a goleada e des-
tocou: "Brasil show, gols e
talento". Afirma que a
equipe equatoriana ainda
tem que aprender muito
com os brasileiros e a go-leada já era esperada. O
comentário, acrescenta
que o time brasileiro jogou

como quis e não tomou co-
nhecimento do adversário,
impondo seu ritmo e alter-
nando velocidade, de açor-
do com a vontade de seus -
jogadores. Os destaques
do Brasil, unanimemente,
foram: Zico, chamado demaestro, Reinaldo, Sócra-
tes e Éder.

O Expresso manteve po-sição entre revolte e con-formismo. A manchete é:"Brasil massacrou Equa-dor: 6 a 0". Na análise, ocomentarista afirma quehá um abismo entre osdois times. O Equador nãoteve condições de superara vantagem dos brasilei-
ros, mais bem armados ta-ticamente com melhor pre-paro físico. Segundo o Ex-
presso, o Brasil conseguirá
facilmente sua vaga noGrupo 1 das eliminatórias.

*******
Impacto COLÉGIO IMPACTO EM JACAREPAGUA- 1° grau» 2o- grau • vestibulares

Estrada dos Três Rios, 385 - Freguesia - Direção: Professora Yone de Oliveira Luz - Matrículas abertas a partir de 2a feira, dia 16/fev.
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Rio de Janeiro n Segunda-feira, 16 de fevereiro de 1981

OS SUPER-HOMENS DA PRAIA
4 Enquanto nas calçadas de Ipane-ma e Leblon os cultores do físico seempenham por manter a boa forma,nas areias uma equipe de ambulantes— que vendem de tudo de refrigeran-tes a sanduíches — se esfalfa, da ma-nhã ao final da tarde, para conseguirlevar para suas casas, em subúrbiosdistantes, quantias não superiores aCr$ 1 mil 200. Carregando bujões demate pesando 30 quilos, ou caixas deisopor com refrigerantes de maior pe-so, esses vendedores super-homensda resistência física não reclamam dosol, do calor e do excesso de carga. Etodos são unânimes em dizer, mesmoos mais idosos, que não temem proble-mas de saúde. Um deles arrisca umaavaliação médica: "Quando o ambu-lante passa mal é porque vai morrerem pouco tempo."

Susana Schild

ARONARI
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TARACQWAPREÇOS
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Ronari
A Pequena Notável

COPACABANA
Rua Barata Ribeiro. 717-A

M: 255-6244
TUUCA

Conde de Bonfim. 681 -
M: 208-1349
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MANOEL 

Francisco da Silva dorme
pouco, em média quatro horas pornoite. Alagoano de Palmeira dos in-
dios, 42 anos, tem 22 de Rio de Janei-
ro, dos quais 15 como vendedor de

limão e mate na praia, seus 60 quilos transportan-
do pelo menos o mesmo peso distribuído entre os
dois bujões que curvam suas costas e tiram alguns
centímetros de seu um l,70m. Franzino, Manoel
Francisco acorda cedo, come um prato de carne-
seca com farinha, para, já as 8h, começar a andar
do Leblon ao Castelinho para vender, nos bons
dias, até 450 copos, enchendo os bujões por três
vezes, repetindo o percurso também umas três
vezes, e arrecadando pouco mais de Cr$ 1 mil pordia, uma média de Cr$ 40 mil mensais, nos meses
de verão.

Pela sua atividade e energia Manoel Francisco
revela com orgulho seu apelido:

— Por aqui sou conhecido como Peito Jáde Aço.
Um super-homem, sem dúvida, que de-

safia todos os princípios da aptidão física —
pois tudo que faz é uma condição adversa,
ou seja, mal-alinientado trabalha sob sol a
pino carregando peso — mas garantindo a
luta pela sobrevivência. Enquanto os tão badala-
dos corredores que se distribuem pelas praias
preocupados com roupa leve, boa alimentação,
pulsação, pressão, resultado do eletrocardiogra-
ma, o Peito de Aço, depois de andar alguns quilo-metros na areia quente, entrega os bujões do
depósito, e começa seu trabalho vespertino e no-
turno, quando vende café em portas de faculdades,
durante as aulas, ou em hotéis, espetáculos popu-lares, onde tiver público. Uns 200 copinhos pornoite e mais algum dinheiro no final do mês, e
pouco tempo para dormir em casa, na Rua Frei
Caneca, onde come, à noite, arroz, feijão, farinha e
carne. Quando está cansado demais, dorme no
próprio depósito, para poupar a viagem e energia.

Pai de quatro filhos (a mulher perdeu outros
quatro, que nasceram mortos), a vida de Manoel
Francisco é trabalhar, sua alegria sustentar os
filhos e desfilar na Berja-Flor, onde a mulher é
passista e ele subdiretor da ala de alegoria. Todas
as quintas-feiras ele está lá, nos ensaios, único
lugar que vai sem os bujões de mate e limão, ou de
cafezinho.

. — Lá, como todo mundo me.conhece, iam
querer de graça.

ERÓIS de resistência física, que geral-
mente levam o nome do produto "ô
limão, vem cá", "ô cachorro, vem aqui",
centenas de ambulantes percorrem as
praias, anunciam a mercadoria aos gri-tos, ou, os mais animados, cantando. Como é o

caso de Carneiro, que só trabalha cantando, e é
muito conhecido no trecho do Jardim de Alá ao
Country pela peruca loura ou ruiva. Tem uma
coleção, de mais de 20 óculos escuros grandes. Usa
o bigode curto. Gasta, a voz grave cantando ou
discursando, mas poupa as pernas pois em 10
anos, só nesse trecho, conseguiu uma clientela quelhe consome uns 200 copos por dia. Com 37 anos,
l,63m, 64 kg, Carneiro (seu nome artístico, explica)
acorda às 5h, em Nova Iguaçu, prepara o. café da
manhã — um bife bem passado, dois ovos e uma
caracu — pega dois ônibus até o depósito do Mate
Leão, em Ipanema e começa a luta, que terminalá
pelas 17h e é geralmente comemorada com uma
cervejinha no botequim. Sem perder um ensaio da
Portela, cujos sambas-enredo, anualmente, faz
questão de divulgar na areia, Carneiro afirma
nunca ter passado mal. As costas doíam apenas no

feria da Lutz
ira proteger
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Manoel Francisco da Silva, o Peito de Aço,
carrega dois bujões de 30 quilos cada,
andando alguns quilômetros pela areia

WÊÍSSÊ?'

Sob o peso de suas caixas e dos bujões,
os ambulantes de praia enfrentam sol

forte e condições de trabalho difíceis, mas'
mesmo assim esse tipo de comércio é a

única forma de subsistência para centenas
de pessoas

começo: preocupa-se mesmo é com o custo de
vida, e sai com o discurso do dia:

— Ai meu Deus, viver é uma agonia com essa
situação do Brasil.

Para ganhar, ao final do dia, de Cr$ 500 a Cr$
800, Paulo Gomes carrega duas caixas de isopor
com garrafas de água e Coca-Cola, vendidas a Cr$
30, 25 quilos cada caixa. Carioca, 40 anos, Paulo
acorda às 5h, pega um ônibus, o trem e outro
ônibus para sair de Bangu e chegar a praia do
Leblon, encher as caixas com refrigerante e gelo,às 9h. Até as 17h, já percorreu toda a praia do
Leblon cerca de quatro vezes. Paulo tem l,62m e
pesa 54kg. O corpo não dói mais; dói mesmo, diz, é
ver a praia cheia de gente e ter tão pouco com-
prador.

A permanência num ponto tem suas vanta-
gens. Batata, por exemplo, vendedor famoso de
água, refrigerante e cerveja na praia do Leblon,
tem sempre a colaboração dos fregueses para
esconder a mercadoria quando tem rapa por perto.
Em dia como o de sábado — praia muito cheia —
Batata chega a vender Cr$ 3 mil. Para isso, açor-
dou às 5h, na Rocinha, foi a pé até o Leblon, seu
ponto de inverno a verão há 15 anos. Um metro e
60, 55kg, Batata, pela manhã, toma apenas um
suco e um cafezinho. Diz que se comer náo traba-
lha, almoça depois das 16h, e fuma um maço e
meio de Continental. Nunca tirou um eletrocardio-
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grama e sabe que a pressão é normal porque lhe
disseram, nas várias vezes que foi à Frei Caneca
doar sangue para amigos:

Náo vendo o sangue não, moça, eu dou paraos amigos, pessoas conhecidas que precisam.
Para muitos vendedores, o trabalho aos fins de

semana é um bico, uma complementaçáo. Para
Altair da Silva, 43 anos, empregar-se na Geneal foi
uma forma de aumentar um pouco a aposentado-
ria insuficiente que recebe da Rede Ferroviária.
Complemento esse que consegue carregando um
bujão de gás e água num suporte de ferro e presono ombro o recipiente com os pães para cachorro-
quente. Um total de 40kg, que Altair leva do
Jardim de Alá até o Arpoador, cerca de três vezes,
arrecadando de Cr$ 500 a Cr$ 600 por dia. Altair
nunca passou mal no trabalho e, segundo um
colega seu, também vendedor de cachorro-quente,
isso quase não acontece:

Quando ambulante passa mal é porque vai
morrer em pouco tempo.

Aos 50 anos, Wilson Antunes da Rocha traba-
lha durante a semana como entregador de uma
lavanderia, e, nos fins de semana, vende sorvete na
areia de Ipanema, indo do Castelinho oo Jardim de
Alá umas três vezes. De um lado, uma caixa de
isopor com sorvete, de outro, um saco de biscoito
de polvilho. No sábado, chegou tarde ao depósito e
só conseguiu caixa pequena. Para chegar, Wilson
acordou às 5h, em Piabetá, pegou ônibus e trem,
gastou Cr$ 62 em condução. Carregando 20 quilose percorrendo uns seis a oito quilômetros por dia,
Wilson enxuga o suor da testa e diz por que nunca
mergulha:

Não gosto de praia.

PARA 

chegar à praia de Ipanema com
seu isopor de sorvete Kibon nas costas,
Joaquim Ribeiro Amorim, 65 anos, alte-
ra bastante a sua vida. Lavrador no
Município de Petrópolis durante a sema-

na, seu Joaquim troca a roça pela praia aos
sábados e domingos, e leva de Cr$ 800 a Cr$ 1 mil
200 para casa. Trabalho extra no verão, facilitado
porque fica na casa de uma irmã, em Nova Iguaçu,
baldeação que lhe permite economia de tempo,
embora gaste, em trem e ônibus Cr$ 76. Sai da casa
da irmã com café e leite, pão com manteiga, e
depois só vai comer de novo na Central — bolo
com leite. Jantar, só quando volta a Nova Iguaçu,
quase sete horas da noite. Jeito tranqüilo, seu
Joaquim, casado, sete filhos, anda mais devagar.
Na sua idade diz que não tem tanta pressa, e vai
andando até vender todos os 72 sorvetes.

De uniforme, ou apenas de bermuda, sem
camisa, os ambulantes equilibram chapéus, às
vezes colocam jornal ou espuma sob a correia do
isopor para não machucar o ombro. Com carteira
de saúde exigida pelas firmas maiores, ou mesmo
sem ela, no caso dos independentes, desafiam ao
máximo a própria resistência. Em condições tão
adversas, há mesmo assim fenômenos surpreen-
dentes, como o caso de Amizade, vendedor dos
sorvetes Itália, a calça sempre de um branco
imaculado, a camisa azul-turquesa sem um franzi-
do, o vozeirão oferecendo o produto com a maior
gentileza: "O distinto quer..."

Provenientes de todo o Rio, eles chegam à
praia depois de pegar, muitas vezes, ônibus e trem
e percorrer vários quilômetros na areia quentecom até 40 quilos nos ombros. Situação bem
diferente da de Tônico, não menos vendedor do
que os colegas, mas que carrega apenas uma cesta
de vime com alguns sanduíches naturais somente
na área do Country. Sócio de um empreendimento
que quer levar produtos naturais à praia, Tônico,
20 anos, l,85m, 80 kg, mora na Garcia d'Ávila,
anda até a Vieira Souto, onde pega os sanduíches
para vender, e admite que seu desgaste físico émínimo. Mesmo assim, antes do trabalho, Tônico
se cuida: suco de laranja, banana, mamão e goia-bada, torrada com requeijão, germe de trigo, pó de
guaraná, mel natural. Estudante de Direito na
Cândido Mendes, Tônico ainda corre na praia,nada no Country, faz judô. E, ao contrário doscolegas, não se queixa da vida. Os negócios têmsido ótimos, pois o grupo vende 100 sanduíches pordia, durante a semana, e 500, aos sábados e domin-
gos, a Cr$ 50 cada.

RENASCENÇÃTN
Uma tradição em móveis de estilo w.
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Venha conhecer,
nesta mansão, a maior
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Teatro
Amamentação

Em relação à entrevista publicadadia 16/12, gostaria de esclarecer o se-
guinte: quando me convidaram para a
dita entrevista, senti que realmente
era uma boa oportunidade de divulgar
o trabalho — tão gratificante — queestamos fazendo em Buenos Aires com
o grupo Nunu, Grupo de Ajuda Mater-
na, e que se propõe a orientar grávidase mães no sentido de que possamamamentar seus filhos com toda a
tranqüilidade, e durante o tempo queelas quiserem. Nessa organização,
quando a mãe chega ao 6o mès de
amamentação, dando seu próprio leite

.como único alimento para o filho, con-
sidera-se que ela tem condições de
orientar outras mães. E sé ela se pro-
põe a isso, recebe instruções e passa a
formar outros grupos.

O que geralmente acontece com as
mães que freqüentam as reuniões de
Nuiiu, e que aconteceu comigo, é que
nos sentimos tão gratificadas com a
nossa experiência, que ternos o maior
prazer em poder fazer com que outras
mães gozem dessa mesma emoção. ,
Em outras palavras: curtimos tanto
amamentar nossos filhos, que quere-
mos ajudar a fazer a cabeça das outras
maês!

E movida por essa emoção, há mais
de um ano que eu coordeno o serviço
do nosso grupo na Maternidade Ra-
món Sardá, em Bs. As. Nesse momen-
to, estou passando uns meses no Rio, e¦senti que havia a possibilidade de reu-
nir algumas mulheres, grávidas e
mães, interessadas na amamentação,
e assim continuar meu aprendizado
com elas, ao mesmo tempo que eu lhes
coloco a minha experiência de mãe e
de mulher.

Por outro lado, considerando que
as leitoras do JB são, em sua maioria,
mulheres que trabalham fora de casa,
acho importante reforçar o parágrafo
referente a mães que vivem essa reali-
dade. À parte os dados Já publicados,
não seria interessante questionar-se se
pelo fato de a legislação trabalhista
brasileira conceder apenas três meses
de licença pós-parto, isso não teria
contribuído para condicionar a mãe a
estabelecer que o seu direito de ama-
mentar termina no final desse perío-
do? Ela deve é se conscientizar de que
possui o direito inalienável de ama-
mentar durante o tempo que ela bem
quiser, e que pode fazê-lo mesmo es-
tando fora de casa oito, 10 ou 12 horas
seguidas. É só estimular constante-
mente as glândulas mamárias; ama-
mentando, quando está com o filho, ou
retirando manualmente o leite cada
três horas mais ou menos, ou quando
sentir o peito cheio.

A realidade, hoje em dia, é que a
amamentação, ao contrário dos direi-
tos que a mulher está lutando por
conquistar, é um direito que a mulher
perdeu. Ou que lhe foi roubado. Ou
que ela, inconscientemente, se deixou
roubar. É preciso que a mulher recon-
quiste a liberdade de poder amamen-
tar seu próprio filho.' Aproveito esse espaço para retificar o
endereço das nossas reuniões, Av.
Atlântica, 3 288/601. Blbi Vogel — Rio.

Frescobol
Não pretendo discutir o confisco

das raquetes de frescobol e apenas
relatarei a arbitrariedade com que es-
se confisco está sendo feito e a falta de
escrúpulos com que sáo tratados nos-
sos hóspedes pelos representantes da
ordem e da justiça do Estado. A cena
que descreverei se passou no dia 19.1
na praia de Ipanema, em frente a Ma-
ria Quitéria, à tarde.

Um frescobolista carioca acompa-
nha "numa boa" a autoridade policial
até sua barraca para conseguir, via
papo amigável, sua raquete de fresco-
boi. Paralelamente, um grupo de ar-
gentinos persegue outra autoridade
com o mesmo intuito mas sem o mes-
mo espírito. Na barraca, arma-se a
confusão. Um dos argentinos pede a
identificação do policial (o que é total-
mente legítimo e compreensível) mas
este, conhecido por Ilha Grande, e por
falta de um nível mínimo de instrução
ou simplesmente falta de educação,
esfrega-lhe uma carteira no nariz e
pergunta-lhe se é ignorante. Dai para
pior, os policiais se julgando donos da
terra (e será que não o são?) com suas
vozes grossas e grossos também nas.
maneiras, desprezam os argentinos li-
teralmente enxotando-os com um"volte para sua terra". Outro policial
ainda, de nome Valter quase lhes dá
uma surja, confessando-se depois arre-
pendido por não o ter feito.

Nessa o jovem carioca acompanha
a chacota aos argentinos se igualando
aos policiais e conseguindo assim, es-
tupidamente contornada a situação,
sair de fininho com sua raquete de
volta. Luciana Vasconcelos Pessoa de
Mendonça — Rio.

E o diploma?
Existe alguma lei que determine

um prazo para os colégios entregarem
os diplomas aos formandos? Se não
existe, por que a Secretaria de Educa-
ção e Cultura não fiscaliza os colégios
faltosos? Um exemplo flagrante do
descaso para com o direito alheio, sem
que nada lhe aconteça, é o do Instituto
Santa Rita, Rua Conde de Bonfim,
735, Tijuca, dirigido pelo Sr João José
Cardoso.

Para quem apelar quando todos os
recursos possíveis são esgotados no
sentido de se receber do Colégio Santa
Rita o diploma para o competente
registro no conselho regional da classe
e nada se consegue decorridos cinco
anos da diplomação e de luta ferrenha
junto à Secretaria do Colégio? Será
que é um caso de polícia? Será que é
necessário se constituir advogado e
entrar na Justiça comum com um pro-
cesso contra o Colégio? Será que é
preciso se recorrer a meios ilegais ou
extralegais para que o Instituto Santa
Rita cumpra com as suas obrigações?

Como é sabido, o Conselho Regio-
nal de Contabilidade só concede regis-
tro provisório por dois anos, sem o
diploma, e o Conselho Federal, apenas
uma vez, em caráter excepcional. Daí
em diante, só com o diploma, para o

registro definitivo. E como é que fica o
profissional que precisa do emprego e
de trabalhar para sustentar a íamilia?
A quem cabe a culpa desse descaso? O
Colégio ou as autoridades do MEC? Já
dirigi oficio ao gerente do CREC no'
Estado, em junho do ano passado,
protestando e pedindo providências
junto ao Instituto Santa Rita para
entrega do meu diploma. A gerente,
professora Alice, só sabe informar que
o processo está com o inspetor, Sr Ruy
Duque Estrada, e que continua tudo
na estaca zero. É profundamente la-
mentável a omissão do Sr João José
Cardoso, diretor do Colégio, a negli-
gència do Sr Ruy Duque Estrada e a
inadimplência da gerência do CREC.
Insisto em que o Sr Secretário da
Educação tome conhecimento deste
caso e determine uma punição para os
responsáveis. Jaime Rego — Rio de
Janeiro.

Protesto
Em 10.11.80, as autoridades irania-

nas fuzilaram um cidadão de seu país,na cidade de Tabriz, Norte do Irá,
divulgando, pela agência noticiosa
Pars nos jornais de Teerã,'confirmado
pela agência Reuters, de que o acusa-
do era um proeminente membro da Fé
Bahái.

A Assembléia Espiritual Nacional
dos Bahá'ls do Brasil dirigiu à repre-
sentação diplomática da República Is-
lãmica do Irã no Brasil uma carta
protestando contra mais um ato de
injustiça e perseguição a vítimas lno-
centes, pelo fato apenas de terem adô-
tado religião diferente das oficialmen-
te reconhecidas pelas autoridades. Pa-
ra conhecimento de seu Jornal e, se
assim V Sas permitirem, também para
reconhecimento de seus leitores,
transcrevemos abaixo alguns parágra-
fos da referida carta:

Como é de seu conhecimento, a Fé
Bahá'l nasceu no Irã, no século passa-
do, terra que por esta razão é conside-
rada sagrada para todos os Baháls no
mundo inteiro, em mais de 105 mil
localidades onde vivem seus segui-
dores.

Nunca, desde sua fundação em
1844, teve a Fé Bahá'i liberdade reli-
giosa no Irã, apesar de ser reconhecida
pelas próprias autoridades atuais co-
mo maior minoria religiosa do país,
com maior número de adeptos do que
os cristãos, judeus e zoroastrianos.
Além disso, é a Fé Bahá'i a única
religião, além da Islâmica, que reco-
nhece o grau de Profeta Divino em Sua
Santidade, Maomé, que tem por Ele
todo o respeito e veneração. É também
uma comunidade religiosa cujos mem-
bros são proibidos, pelo próprio Fun-
dador da Fé, de'se imiscuírem em
assuntos políticos ou subversivos, que
amam ao seu país e a ele servem como
leais cidadãos, acatando e respeitando
as autoridades constituídas. Desejam,
apenas os direitos humanos mais fun-
damentais—o da liberdade religiosa e
o direito à vida.

No entanto, ambos esses direitos
lhe têm sido negado novamente. Direi-
tos básicos de todo o ser humano.
Direitos reconhecidos e respeitados no
mundo inteiro.

Em 1979, seguidores da Fé Bahá'i
foram executados pelas autoridades,
em Tabriz, em Yazd, e no dia 10 de
novembro novamente em Tabriz. A
acusação divulgada pela agência noti-
ciosa Pars, e publicada nos jornais de
Teerã, destaca que o cidadão Iraniano
executado era um destacado membro
da Fé Bahái.

A campanha sistemática de acusa-
ções — totalmente infundadas — con-
tra os Bahá'ls, de serem agentes do
sionismo e de potência estrangeira, de
terem tido a proteção do governo ante-
rior — e ação continuada de persegui-
ção aos Bahá'is, incluindo confisco de
propriedades da comunidade e de in-
divíduos Bahá'is, destruição de luga-
res sagrados, inclusive de cemitérios,
expulsão de emprego público de todo
aquele funcionário de crença Bahá'l, e
outras perseguições injustas — tudo
isso, como se fazia prever desde o
início, condicionou a opinião pública
de tal forma que o simples fato de
alguém ser membro proeminente da
Fé Bahá'i é razão suficiente para ser
assassinado.

No mundo inteiro, os Bahá'is, de
todas as raças e nacionalidades, têm
uma ação uniforme e imutável, com
relação aos assuntos políticos e de
ordem interna dos países onde vivem,
seja na Pérsia, no Brasil, na Índia,
Uganda, França, etc. Em todo e qual-
quer país, sem qualquer distinção os
Bahá'is não podem pertencer a Parti-
dos políticos; não podem participar de
atividades subversivas; devem obede-
cer e acatar os Governos constituídos
do país onde vivem; devem amar e
servir à pátria onde nasceram; devem
contribuir para o enriquecimento ma-
terial e espiritual do lugar onde vivem;
devem ser leais aos seus costumes e
tradições, como nuances da vida em
comum, desenvolvimento, porém,
uma lealdade ainda maior, supra-
nacional, a todo o mundo, fraíernista,
de unidade mundial e de paz uni-
versai.

Os Banais amam a Maomé, como
amam a todos os outros mensageiros
divinos. Aceitam o seu livro — como
repositório da palavra de Deus. Mas a
relação de Deus continua e continuará
pelos séculos sem fim, renovando-se,
atualizando-se

Qual o crime em ser Bahá'i? O que
há de errado em pensar desta forma?
Que provas existem de serem os
Bahá'is desleais ao seu país, ou de
trabalharem contra ele subversiva-
mente? Todos os países do mundo
provam o contrário. O Parlamento Eu-
ropeu recentemente fez um pronuncia-
mento em favor dos Bahá'is. A Subco-
missão dos Direitos Humanos das Na-
ções Unidas também fez pronuncia-
mento idêntico. Vários Governos ha-
cionals têm se pronunciado em favor
dos Bahá'is do Irã. Todos sáo unãni-
mes — instituições internacionais que
são em reconhecer a unidade de pro-
pósitos dos Bahá'is, supranacional-
mente. Todos, podem não haver prece-
dente em nenhum país, de qualquer
ação irregular dos Baháls com relação
aos seus Governos constituídos. Nada!
Osmar Mendes, Secretário Nacional
— Rio de Janeiro.

PRÊMIOS
NA HORA
DIFÍCIL
DO SNT

Macksen Luiz

AGORA 

que o Mambembão entra na sua
última semana e que os resultados dos-finalistas do Prêmio Mambembe/SNT e
dos cinco melhores espetáculos do ano
foram divulgados, fica uma Irresistível

sensação de alívio. Afinal, essas etapas, entre as
muitas atividades do SNT, conseguiram ser venci-
das sem maiores percalços de verbas, o que pode
ser considerado um verdadeiro milagre na atual
situação da entidade. Sem existência definida,
vive uma sobrèvida que lhe foi concedida por uma
dotação de emergência no valor de Cr$ 60 milhões
recebida em outubro passado. Desde entáo as
atividades sào tocadas da melhor forma possível,
mas sempre sob a ameaça de que nào se consigam
completar. O próprio Mambembão deste ano, até o
último momento, esteve perigando. A importância
que o SNT adquiriu na condução da política
teatral, especialmente pelo papel que desempenha
como animador das atividades na área, não pode
ficar sujeito a inconstância de verbas e a não
definição governamental quanto a Fundação de
Artes Cênicas. Enquanto não se definir o estatuto-
jurídico do SNT ou se decide o aparecimento da
Fundação, a insegurança paira sobre cada movi-
mento do Serviço, além de não permitir que se se
amplie ou crie qualquer atividade. Em alguns
setores já há até um desaquecimento, como é o
caso das publicações — cada vez mais raras e
esparsas — dos depoimentos — que cessaram — e
dos patrocínios. O que a gestão de Orlando Miran-
da implantou no SNT, ajudado por uma compe-
tente equipe, já faz parte da vida cultural brasilei-
ra. Será lamentável o desaparecimento do Projeto
Mambembão. Contristador que os Concursos de
Dramaturgia sejam esvaziados por má organiza-
ção. Que novas salas de espetáculos não sejam
construídas, outras não reformadas ou reaparelha-
das. Multo menos que o Projeto Memória acumule
poeira no acanhado prédio da Avenida Rio Bran-
co. Seria mais do que uma perda, mas uma usurpa-
ção de um trabalho criterioso, equilibrado e dinâ-
mico, ainda que não isento de alguns tropeços.

Mas nesse exasperante compasso de espera,
resta apenas o registro de que ainda é possível ser
concluído. Como a escolha dos cinco melhores
espetáculos do ano de 1980, por um júri composto
por Wilson Cunha, Flávio Marinho, Accioly Neto,
Milton Emery, Licínio Neto, Leandro Tocantis,
Maria Teresa Amaral, Clóvis Levy, Orlando Miran-
da, Yan Michalski e Macksen Luiz e que distribuiu
Cr$ 70 mil a cada um desses espetáculos: Mansa-
mente, Cabaré Valentim, El Dia Em Que Me
Quieras, No Natal A Gente Vem Te Buscar e As
1001 Encarnações de Pompeu Loredo. O mesmo
júri escolheu os finalistas do Troféu Mambembe/
Prêmio SNT, cujo resultado final só será conheci-
do nos próximos 10 dias. São os seguintes os
finalistas por categoria: Vital Santos (O Auto das
Sete Luas de Barro), Maria da Glória Albuês (Rio
Abaixo, Rio Acima), Naum'Alves de Souza (No
Natal A Gente Vem Te Buscar), Domingos de
Oliveira (Assunto de Família) e Maria Adelaide
Amaral (Bodas de Papel), autor. Nessa categoria
foram incluídos os cinco indicados dos três quadri-
mestres. Vital Santos (O Auto das Sete Luas de
Barro), Naum Alves de Souza (No Natal A Gente
Vem Te Buscar), Cecil Thiré (Bodas de Papel) e
Aderbal Júnior (O Desembestado e Don Quixote
de Ia Pança), diretor; Rubens Corrêa (Homem é
Homem), Antônio Pedro (Transaminases) e Ariel
Coelho (Cabaré Valentim), ator; Marilena Ansaldi
(Um Sopro de Vida), Marieta Severo (No Natal A
Gente Vem Te Buscar) e Maria Padilha (Happy
End), atriz; Naum Alves de Souza (No Natal A
Gente Vem Te Buscar), Cláudio Tovar (As 1001
Encarnações de Pompeu Loredo), Colmar Diniz
(Don Quixote de Ia Pança) e Luiz Carlos Ripper (El
Dia Em Que Me Quieras), cenógrafo; Sílvia Sangi-
rardi (A Alma Boa de Setsuan, Cabaré Valentim e
Happy End), Cláudio Tovar (As 1001 Encarnações
de Pompeu Loredo), Chico Ozanam (EI Dia Em
Que Me Quieras), flgurinista; Marilena Ansaldi
(Um Sopro de Vida), O Pessoal do Victor (Na
Carrera do Divino) e Jorge Fernando (As 1001
Encarnações de Pompeu Loredo), produtor ou
empresário. Também nesta categoria foram classi-
ficados todos os indicados do ano de 1980, Jorge
Fernando (As 1001 Encarnações de Pompeu Lore-
do), Luiz Carlos Nino (Blue Jeans) e Rogéria (O
Desembestado), revelação; Jadilson Lourenço
(música do Auto das Sete Luas de Barro), Caique
Botkay (música de Cabaré Valentim), Zé Zuca
(direção musical de Liberdade, Liberdade) e Ro-
mero Cavalcanti (cartaz de Happy End), categoria
especial; Grupo Folguedo de Arte Popular de
Caruaru (O Auto das Sete Luas de Barro), Grupo
Terra (Rio Abaixo, Rio Acima), Grupo Gralha
Azul (E A Gralha Falou), Grupo Tá Na Rua e
Grupo Contadores de Estórias (Mansamente).

EM UM ATO
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O pessoal de teatro,
tão sacrificado nesses
tempos difíceis para to-
dos, pode tentar relaxar
um pouco. O Sindicato
dos Artistas e Técnicos
promove no dia 21 de
fevereiro (sábado) a
Noite das Máscaras,
baile carnavalesco no
Clube Olímpico, Rua
Pompeu Loureiro, 116,
aberto também ao pú-
blico em geral.

O Grupo Tá Na Rua,
que neste último fim de
semana se apresentou
na Penha, fará hoje
uma apresentação no
Ciclo de Atividades da

Fetierj, a partir das 20h,
no Teatro do CEU, Av.
Rui Barbosa, 762.

Já está definida a da-
ta de 20 de março para a
estréia de Milagre na
Cela, texto de Jorge An-
drade, no Teatro da Ga-
lería. Esta produção do
Pessoal de Barr terá
Munira Haddad no
elenco.

Manoel Maurício de
Albuquerque, professor
de História e colabora-
dor ná montagem de Os
Campeões do Mundo na
assessoria histórica,
adiou o lançamento de
seu livro Pequena His-
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Marieta Severo em No Natal A Gente Vem Te Buscar,
um dos espetáculos com maior número de

indicações para o Troféu Mambembe

tória da Formação So-
ciai Brasileira, Edições
Graal, para terça-feira,
dia 24, a partir das
20h30m na Livraria Da-
zibao, Rua Visconde de
Pirajá, 595, loja 112, Ipa-
nema.
• A Noite do Alô, come-
dia musical de Waldir
Onofre, está em cena no
Teatro Artur Azevedo
em Campo Grande, ten-
do no elenco João Gra-
ça, Rubens José, Carlos
Fernandes, Sérgio Coe-
lho, Carlos Branco,
mais outros 40 atores
escolhidos entre estu-
dantes da Faculdade de
Filosofia de Campo
Grande e componentes
dos Unidos de Kosmos
e Mocidade Indepen-
dente de Padre Miguel.
O ator Waldir Onofre,
além de experiência cq-
mo diretor de cinema
(As Aventuras Amoro-
sas de um Padeiro), de-
senvolve em Campo
Grande um trabalho
teatral há muitos anos e
esse profundo conheci-

mento do bairro pode
ter sido uma bom ponto
de partida para tratar o
tema da peça: a escolha
do sámba-enredo de
uma escola para o desfi-
le de carnaval. A veri-
ficar.

A proposta do Tea-
tro de Fato, que preten-
de construir um espeta-
culo diferente a cada
dia, baseado nas infor-
mações colhidas nos
veículos de comunica-
ção daquele dia, que
submetida à Censura
Federal, setor Rio, rece-
beu o parecer intrigan-
te: o órgão considerou-
se incompetente para
julgar a aprovação do
texto, "por este ter fugi-
do ao esquema tradicio-
nal dó processamento
da Censura." Na reu-
nião de quinta-feira do
Conselho Superior de
Censura o Teatro do
Fato foi liberado por
unanimidade.

A produção da peça
Os Pequenos Burgue-
ses, que estréia na pri-

meira quinzena de mar-
ço no Teatro Galucio
GUI, com direção de Jo-
nas Bloch, convida para
o coquetel de lança-
mento do elenco, hoje, a
partir das 18h, no Bar
Mistura Fina, Av. Bor-
ges de Medeiros, 3429.

A estréia de Quem É
Amélia?, do espanhol
Alfonso Paso em âdap-
tação de Armindo Blan-
co, está marcada para o
dia 10 de março no Tea-
tro Princesa Isabel. No
elenco estão Deboran
Duarte, Lúcia Alves,
Eduardo Conde, Rosita
Tomás Lopes, Nelson
Dantas e Martim Fran-
cisco, direção de Antô-
nio Pedro, figurinos de
Silvia Sangirardi, ceno-
grafia de Roberto Cruz.

Milton Dobbin e He-
lena da Rocha estão ini-
ciando curso de forma-
ção de ator, com aulas
de improvisação, e de
técnicas teatrais. Infor-
mações pelos telefones
275-2627 e 259-9673.

De 2? a 5? feira das 22 às 23 horas.
6? e sábado d»as 22 às 24 horas.

CIDAD
D

míMk / Mt

Inega oferece a você
através da Rádio
Cidade as melhores
músicas para quemestá a fim de curtir
uma de dança.
Cidade Dance Club,
na freqüência de 102,9
noseudial.

Patrocínio de

RÁDIO CIDADE FM 102,9 MHz
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ANTAS, MARRECOS,
CAPIVARAS OUE SE CUIDEM

COMEÇA HOJE
A TEMPORADA DE
CAÇA NO BRASIL

Roberto. Hillas

BRASÍLIA 

— A temporada de caça
de 1981 começa oficialmente hoje

I à tarde, o presidente do D3DF
(Instituto Brasileiro de Desenvol-
vlmento Florestal), Sr Mauro
Reis, assina portaria autorizando

. a que, oficialmente, quem quiser matar animais
selvagens, poderá faze-lo, ao abrigo da lei. Lega-
liza-se assim, por um ano, a caça que nunca
mais deixou de ser feita, mesmo nos períodos
de ilegalidade mais reafirmada pela opinião
pública. A prova sáo os restaurantes de'carnes
de caça, como os que existem em todas as
grandes cidades do pais, que nunca-deixaram
de funcionar mesmo quando os de-
fensores da natureza mais reclama-' vam contra as matanças.
,. Os. exemplos de que os animais
selvagens continuam sendo abati-
dos, sem fiscalização do IBDF, são
visíveis em todo o pais. Em Belém do
Pará, por exemplo, no mesmo locai
do Ver-O-Peso onde se compra caran-' 
guejos, a dois metros da fiscalização
da Sudepe — Ministério da Agricul-
tura, se pode comprar um rabo de
jacaré, ou uma tartaruga, animais,
teoricamente, protegidos pela lei,. "
uma vez que estão em extinção. Em
Manaus, no secular Mercado Municipal, no
primeiro pavilhão art-nouveau, todo em ferro
trabalhado, a lei também é burlada, e o ano
todo: compra-se ali carnes de anta, paca, capi-
vara, veado e de peixe-boi, além, é claro, de
rabo de jacaré e carne de tartaruga.

O IBDF esclarece que só algumas espécies
de animais selvagens poderão ser abatidas pe-
los caçadores, e que a maioria, como por exem-
pio o jacaré e a onça, continuam protegidos da
lei. Estes são alguns dos animais que quem
quiser "divertir-se" matando poderá fazê-lo, Já,
a partir de hoje: marreca canelelra, irerê, marre-
co pardo, marreco do pé encarnado, codorna,
pomba de bando, pomba carijó, marrecâo da
Patagônia, caturrita, capivara e lebre. Segundo
o IBDF, alguns desses animais são nocivos á
agricultura, razão pela qual os agricultores
podem abatê-los. Uma dessas "pragas" é a
caturrita, um tipo de periquito, todo verde, que
anda em bandos, e que eventualmente pode
alimentar-se, num arrozal ou num milhara!.

Estes animais citados pelo IBDF como de
caça autorizada juntamente com as perdizes,
sáo os preferidos dos caçadores amadores de
todo o pais mas principalmente do Rio Grande
do Sul. Lá, todos os anos, organizam-se verda-
delros safaris, com equipamentos de conserva-

çáo da carne, para os que queiram freqüentar
os banhados do pampa, onde é mais fácil a caça
de animais como a perdiz, a marreca caneleira,
o irerê, o marreco pardo, o marreco do pé
encarnado, as pombas de bando e carijó e o
marrecâo da Patagônia. Mas estes safaris aca-
bam vitimando a animais que estão ao abrigo
da lei, como por exemplo a ariranha, a lontra, a
nutria e outros animais dos banhados gaúchos,
cuja pele ê aproveitada para roupas femininas.

A caça aos animais em extinção existe em
todo o pais, durante o ano todo, sem qualquer
controle. Atualmente, onde se caça mais no'pais, segundo os técnicos do Governo, é em
Rondônia, terra que está sendo desbravada por
cerca de 1 milhão de gaúchos, paranaenses,
mineiros e nordestinos. Naquele território fede-
ral, qúe este ano passa ã Estado e tem o

tamanho de Sáo Paulo. Existem, para controlar
a caça ilegal e predatória, apenas tjrés fiscais do
IBDF. Os fiscais não sáo suficientes, também,
para impedir a caça bem próximo de Brasília,
como em Formosa. Goiás, a 100 quilômetros do
Distrito Federal, onde se caça veados, e em
Unaí, Minas Gerais, a 120 quilômetros do DF,
onde se caça muito e de tudo, tanto que nas
feiras se pode até encontrar tatu vivo para
comprar.

O professor de Ecologia Animal do curso de
Ciências Biológicas da Universidade de Brasí-
lia, Sr Cleber J. R. Alho, explica que o problema
da sobrevivência das espécies selvagens brasi-
leiras é delicado, porque o homem brasileiro, ao
alterar o habltat desses animais, praticamente
os condena a extinção'. A seu ver, o IBDF
deveria era evitar que estes habitats sejam
violados pela presença humana; que inevitável-
mente, acabam alterando o equilíbrio que as
espécies selvagens animais encontraram entre
si e com a natureza. Segundo ele, a autorização
de caça, mesmo das espécies abundantes, como
vem fazendo o IBDF, é algo de validade discuti-
vel, uma vez que é praticamente impossível, no
Brasil, vigiar a todos os que estão caçando.

Zózimo
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'¦ Pleno vapor
Já responsável pela promessa da presença no

carnaval de algumas celebridades, como Bjorn Borg,
Alain Delon, Sydne Rome e Júlio Iglesias, Régine
Choukroun está agora tentando ampliar o leque
trazendo um nome-bomba: Muhammad Ali.

O único problema é que o veterano boxeur só se
locomove para o atendimento de convites do gênero
mediante o pagamento de cachet.

Duas empresas já sondadas sobre se interessaria
associar-se à empreitada, ou seja, pagar o cachet de
Ali, recusaram.

? * *
Régine, aliás, parece nào se ter abalado muito

com a implosão de sua boite em Santiago do Chile.
Tanto que passou o fim de semana debruçada sobre
seus planos de fazer do baile que promoverá segun-
da-feira de carnaval no Canecão uma das maiores
festas da movimentada temporada.

Além de fazer a lista dos convidados que chamará
para o seu camarote — as celebridades já citadas
mais Silvia Bandeira e Jô Soares, Jorge Ben, Pele e
outros -r- cuidou da contratação de saltimbancos e
artistas que se exibirão ao longo da noite para dar
maior colorido ao tema da festa — Uma Noite no
Circo.

Sabe-sè que já estão escolhidas atrações como
uma mulher barbada, cuspidores de fogo, engolido-
res de espada e pensff-se até na presença na porta do
Canecão .de um baita elefante.

Hora O maior
e vez de todos
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Visconde de Pirajó, 303 Lj. 110 - Tel.: 247-7099
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Agora no Brasil a .
Cortina de Enrolar
DECOSOL: Não entra o sol,
nem o calor.'

Exclusividade

decore
Preço Especial de
Lançamento.
Rua Francisco Sa, 65
Copacabana í
RJ 287-0836 267-1103/l

Parece que final-
mente o cinema brasi-
leiro vai ter vez na tele-
visão.

A TV Bandeirantes
comprou da Embrafll-
me um lote de 40 produ-
ções nacionais que fa-
rão parte de uma pro-
gramação especial.

Na prateleira das ne-
gociações, para decisão
posterior, estão mais 80
filmes, todos da melhor
qualidade.

* * *
A Bandeirantes não

foi, aliás, a única a ter a
idéia. Também a TV-S
adquiriu para a sua
programação um lote
de filmes nacionais,
dando, entretanto, pre-
ferência ao gênero por-
nochanchada para exi-
bicão tarde da noite.

Em exaustiva entre-
vista dada à revista
Gault Millau, o chef
Paul Bocuse, tomado de
modéstia, declarou não
se considerar o maior
cozinheiro do mundo.

E apontou pelo me-
nos um melhor do queele: Jean Troisgros, quevem a ser precisamenteo pai do Jovem chef
Claude Troisgros que.seocupa da cozinha do
Pré-Catelan, no Rio, na
ausência de Gaston Le-
nôtre, mais famoso co-
mo patissier do que co-
mo cozinheiro.

Além de Troisgros,
que Bocuse cita como o
maior de todos, apare-
cem na reportagem
brindados com elogios
Freddy Girardet, queadministra a melhor
mesa da Suíça, Alain
Chapei e Michel
Guérard.

' TEATRO IPANEMA
APRESENTA '. ?

GUILHERME VERGUEIRO
E CONJUNTO

CONVIDADA ESPECIAL

SILVIA MARIA
Somente dias 16 e 17/02 às 21 hs'.

patrocínio cultural (#ã/*) aproxima as pessoas

Gord
A gordura \a tem um tratamento cientifico e natural.

E a Ciência Natural do Pappus Ccnler.
Eta combate e elimina a gordura localizada, a celulrte.

emagrecendo e evitando a flacidez do corpo. E você
ainda (ai no Pappus Center peeling vegetal, liftinq

bioloqico. rejuvenescimento e nid ralação.
Procure a melhor clinica de estética e

emagrecimento.
Pappus Center.

Medtco responsável: O. Joaquim Ferreira de Melo
CRM 5229748

ura.
¦ ¦ ¦estética e emagreámento
Av. Ataulfo de Paiva. 135 ¦ 2." s/loja - Tds.: 239-9799 • 239-6894
Av. Copacabana. 500 • «/loja • Tclv. 256-9599 - 255-9462

Departamentos Feminino e Masculino
VtsHe-iKMMfn compromisso

Bec^nvaldie
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É só escrever para a
Rádio Jornal do Brasil
FM - Av. Brasil 500/7?
andar e pedir a
programação mensal
de Clássicos em FM.

Você vai receber- em
casa um folheto
completo com as peças.

regentes, solistas
e orquestras.

Escreva para a
Rádio Jornal do Brasil
FM e prepare-se para
recebê-los.
CLÁSSICOS EM FM
Diariamente das 20:00
as 23:00 horas.

RÁDIO JORNAL DO BRASIL FM 99.7 MI Ix

LIGADA NO BOM GOSTO.

borelll
ARTI ASCULINO

LIQUIDAÇÃO
A PARTIR DE 2a FEIRA 9.30 HS

SOMENTE NA AVENIDA COPACABANA, 985-B

O Sr e Sra Nelson Piquet na noite
do Hippopotamus, ponto de encontro

obrigatório de quem é notícia

De fora Primeiros passos
Pelo que se deduz da freqüên-

cia com que seu nome começa a
aparecer nas páginas da impren-
sa européia, 1981 será o ano da
Princesa Stephanie, de Mônaco,
que tem tudo — beleza, graça,
além de um certo ar de menina
levada — para suplantar a irmã
mais velha, Carolone, como cen-
tro das atenções de fotógrafos e
repórteres.

Aos 16 anos, Stephanie come-
ça a exibir os primeiros sinais de
uma coquetena que ela mesma
era a primeira a tentar dissimu-
lar. Os jeans e os tênis, combina-
ção que veste hoje toda a juven-
tude, estão sendo pouco a pouco
trocados pelos vestidos de seda e
saltos altos, indumentária de
qualquer forma mais condizente
com o décor do palácio.Não se pode dizer sobre ela
que falte nem mesmo os rumores
de mexericos que excitam a eu-
riosidade popular e atraem a
atenção dos leitores de jornais e
revistas. Já se fala até num possí-vel romance entre Stephanie e o
jovem Miguel Bose, filho da atriz
Lúcia Bose com o toureiro Luís
Miguel Dorninguin.

Pode não passar de rumor
mas já foi suficiente para lançá-la
no noticiário mundano que en-
volve a alta roda européia.

Não se sabe baseada em
que critérios, a Riotur sub-
verteu todo o antigo esque-
ma de venda de camarotes
para o desfile das escolas de
samba, deixando de fora no-
mes e grupos cuja presença
na promoção era uma tradi-
ção antiga.

Optou-se por uma distri-
buição política dos camaro-
tes que deixarão este ano de
abrigar os nomes conhecidos
de sempre.

Pior para o desfile.

Hino próprio
O enorme cordão forma-

do pelas vítimas do caso
fieppo tem agora um hino
próprio, que entoam repeti-
damente para aliviar a de-
pressão.

É a música Bastidores,
cantada por Cauby Peixoto.
Aquela que começa assim:"Chorei, chorei..?'

Noite
; regia

A noite do próximo dia 20
oferecerá um menu régio à
degustação do grand monde
parisiense.No palco da •
Ópera-Comique, unidos numa
grande promoção, estarão
Rudolf Nureyev e Yves
Saint-Laurent.

O primeiro dançará três
bales especialmente montados
e ensaiados por encomenda do
segundo, o host, que estará
lançando seu novo perfume
para homens, Kouros.

Rua particular
Um morador da Rua Aperana, no Le-

blon, decidiu institucionalizar o uso, na
esquina de sua casa. de dois cavaletes de
madeira plantados no meio da rua.Diz que servem para evitar o barulho
de curvas fechadas que infemizavam o
seu sono há meses.

Agora, quem passa pelo local é obriga-
do a andar em ziguezague a 20 quilòme-tros por hora.

Se a moda pega, cada um dispondo da
rua como melhor lhe aprouver, o Detran
está com seus dias contados.

Acabará por falta do que fazer.

Tony Mayrink Veiga com Regina e Paulo Fernando
Marcondes Ferraz, cujo aniversário, semana que

vem, está suscitando grandes comemorações

Roda-Viva
O Sr e Sra José Eduardo

Guinle eram os anfitriões de uma
grande mesa, sábado, no Golden
Room do Copa. Além de três
espanhóis homenageados, Srs
Angel Fraga, Felipe Ponsetti e
Antônio Tapias, todos perten-
centes ao comitê organizador da
Copa do Mundo na Espanha, es-
tavam os casais Francisco Hor-
ta, Mauro Salles e Carlos Eugé-
nio Lopes e o Sr José Carlos
Vilela:
f O festival de verão em pleno
curso no Rio indica para hoje o
lançamento no Hippo do novo
perfume Midas, com a griffe de
Aparício Basilio.

O Prive abriu ontem as portas
para festejar o aniversário de.
Paulo Murtinho.

Antenor Mayrink Veiga tro-
cando por alguns dias Paris por

Courchevel. É hora da têmpora-
da de esqui.

O Clube dos Criadores Mas-
culinos, que reúne, os principaisestilistas de moda franceses, ele-
geu o tenista Vitas Gerulaitis o
esportista mais elegante do
mundo. Como o ator mais ele-
gante foi escolhido Philipe
Noiret.

Está marcada para amanhã,
às 18h, a entrega ao Museu de
Arte Moderna de um quadro de
Gotthard Graubner doado peloChanceler Helmut Schmidt.

John Travolta decidiu dedi-
car-se integralmente ao cinema.
Abandonou a dança.

Gisela e Ricardo Amaral se-
ráo anfitriões de uma grandefeijoada no sábado de carnaval.
Zózimo Barrozo do Amaral
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lose Carlos Oliveira i

AUTOR A VISTA
— Aqui, um fragmento do romance experimen-
tal de que me ocupo nas horas vagas. Talvez
um segundo estilhaço seja publicado em se-
guida.

AMARO 

Jaguaribe,
mon cher —

Sarava! — Já
estou no miolo do
romance que lhe

prometi para este semestre.
Espero que o público se deixe
amarrar pela emoção que ne-
le vai crescendo; que não pos-
sa parar de ler enquanto não
chegar ao último capítulo; se
tal se der, poderemos em se-
guida (nunca antes) discutir
se tem valor literário. Mas não
é esse o assunto deste bilhete.

Estou lhe enviando um ca-
lhamaço datilografado e bem
copiado na máquina xerox. É
um romance, ou um ensaio,
não sei direito. O autor se cha-
ma Robinson Rubim e este no-
me talvez não lhe seja estra-
nho.já que você é leitor voraz
do noticiário policial, tendo
inclusive um álbum de recor-
tes que me causa inveja. (Ah,
a disciplina! A tesoura, a go-
ma arábica! Quando apren-
der ei a usá-las?) Nos idos de
1965, um Robinson Rubim ma-
tou a mulher, esquartejou-a,
espalhou as partes do corpo
nos lugares mais disparata-
dos, efoi condenado a muitos
anos de prisão. Confinado na
Ilha Grande, revelou-se imba-
tível xerife de bandidos, exer-
cendo sua autoridade sobre
os condenados de todo um pa-
vilhão. Fugiu duas vezes; nas
duas vezes provocou mortes e,
foi recapturado; tem agora a
cumprir uma pena de duzen-
tos e poucos anos, mas não
creio que esteja vivo quando
finalmente lhe devolverem a
liberdade.

Na última fuga, sofreu ai-
guns graves ferimentos e lhe
amputaram a perna esquer-
da. Tornou-se um presidiário
de escassa periculosidade.
Obteve permissão para morar
numa cabanajora dos muros
da prisão, e ali é um solicitado
escriba: datilografa cartas,
petições, apelos, denúncias,
súplicas — toda essa literatu-
ra originária dos presídios e
que dizem sempre duas coi-
sas: a) o signatário é inocen-
te; b) abaixo-assinado jã cum-
priu a pena, não se justifican-
do sua permanência no xilin-
dró a não ser pela lerdeza da
máquina burocrática.

Robinson Rubinfoi meu co-
lega no grupo escolar, já lá se
vão muitos anos, e também
companheiro de molecagem
no bairro de Jucutuquara, on-
de estudou na Escola Técnica.
Não me lembro dele, mas ele
se lembra tanto de mim que
até sabe o nome da minha
primeira namorada: Neusa.
Depois que abandonei a pro-
vinda e vim tentar a vida no
Rio, Robinson recebeu o diplo-
ma de artista gráfico efoi ser
linotipista na Folha do Povo,
diário do qual fui um dosfun-
dadores. Pouco depois se
transferia para A Gazeta,
também de Vitória, já como
repórter. Na ocasião em que
esquartejou a mulher, numa
vila em Ipanema, era redator
publicitário no Rio e dizem
que produzia textos primo-
rosos.

Hoje ele tem 45 anos e um
projeto literário ambicioso.
Quer escrever o romance dos
assassinos. Estou torcendo
por ele, pela promessa de dar
voz às feras. Há muita litera-
tura de homicídios, mas sem-
pre escrita por pessoas que
não mataram ninguém; ou se
mataram, escrevem para de-
monstrar que foram vítimas
das circunstâncias, joguetes
do destino e outras falácias.
Falta escutar os assassinos
que não têm perdão — nem
querem.

Para treinar a mão e
aprender a técnica, Robinson
Rubim rabiscou toneladas de
papel: crônicas, contos, nove-
las, romances foram iniciados
e não chegaram ao desfecho.
Ele tem um vasto material vi-
vido e observado, mas não sa-
be reduzi-lo às proporções de
uma crônica ou um conto, e
também ignora a maneira cer-
ta de desenvolvê-lo numa lon-
ga narrativa. Essa inabilida-
de falta a seu favor: quando
era jornalista, era jornalista;
quando publicitário, publici-
tário; nunca pretendeu se de-
dicar à prosa de ficção, nunca
escondeu na gaveta aquelas
obras-primas que os tímidos,
publicitários e jornalistas e o
resto da humanidade, redi-
gem nas horas vagas, com vis-
tos a um futuro mais ou menos¦longínquo no qual serão reco-
nhecidos entre os mestres da
fabulação brasileira. Rubim
nunca escreveu nada que não
se destinasse a perecer nas
páginas dos jornais e nos
anúncios. Sua decisão atual
de entrar na assim dita litera-

tura nasce evidentemente do
reconhecimento, surpreen-
dente por temporão, da voca-
ção que trouxe do berço e que
por ignorância — mais que
por modéstia — não iaentifi-
cou no tempo dos sonhos e
vaidade juvenis.

Após fracassar nas suces-
sivas abordagens do material
bruto que veio acumulando no
convívio com os assassinos,
seus iguais, ele chegou à con-
clusão^ de que se iludira, que
não tinha vocação nenhuma,
que a alguém melhor dotado
caberia realizar o seu projeto
de escritor. Mas, sem uma per-
na, confinado naquela parte
da ütta onde vivem os homici-
das e ladrões, dispunha de
tempo—era só o que tinha — e
precisava gastá-lo nalgum
trabalho interessante.

Sua primeira fuga dera-se
em pleno Fórum, onde presta-
va serviços de arquivista e
secretário ao Juiz Martins
d'Alessandro,- responsável
por sua condenação e interes-
sado na sua recuperação.
Nessa época, obteve permis-
são para estudar alguns pro-
cessos criminais concluídos.
Um desses processos estava
na Ilha Grande quando ele
fugiu. Ao ser recapturado, e
colocado sob vigilância mais
severa, dedicou-se à exausti-
va leitura daqueles autos. Foi
quando iniciou um trabalho
curioso: a reconstituirão do
episódio criminal contido na-
queles documentos, mas só ne-
les. Não podia recorrer a ne-
nhuma outra fonte, nem podia
visitar os cenários onde ocor-
rem as peripécias. Estudando
página por página, na ordem
em que se foram acumulando
(para no final serem encader-
nadas e lançadas à prateleira
do perpétuo esquecimento),
Rubim elaborou a partir delas
um artefato que talvez não se
inclua em nenhum gênero co-
nhecido e classificado. Em vez
de transformar o real em ima-
gináriojez o contrário: imagi-
nou a realidade. Esta mesma
realidade na qual vivemos, e
da qual não temos dúvidas,
ele em seu confinamento viu-
se forçado a inventá-la, por
ignorância dela. Estava há
pouco tempo no Rio quando
Dalila Setembrino matou Ive-
te Soares Reis. Desconhecia,
por exemplo, onde ficava o
Instituto de Educação, no
qual a ré estudou, e como era
o uniforme dessas moças, mas
vira em sua terra natal, Vitó-
ria, as normalistas de blusa
branca e saia azul; e podia
descrever com alguma preci-
são o pátio onde elas brinca-
vam, as escadarias que su-
biam e desciam; podia evocar
algumas delas, as mais boni-
tas e risonhas que os rapazes
da época cobiçavam. Essas
reminiscências de juventude
entram na reconstrução de
outros tempos e outros luga-
res: a Tijuca, o Rio, as norma-
listas cariocas, a cidade tal
qual como se encontrava em
1963, tudo pescado em precio-
sas frases soltas no meio dos
áridos documentos, dos insa-
tisfatórios depoimentos toma-
dos em gíria de escrivão.

A 

esta obra — ensaio
e ficção — ele cha-
mou Leitura de um
Processo. Mandou-*
a para mim, pedin-

do que, caso me agradasse,
lhe fizesse o favor de enviá-la
a um editor. É o que estou
fazendo. O que me agrada es-
pecialmente em Leitura de um
Processo é a evidência de uma
literatura florescendo no chão
da mais completa ignorância.
Se Rubim, confinado, não po-
de consultar os livros e jor-
nais indispensáveis à feitura
de um romance digno deste
nome, nós que vivemos em li-
berdade, e somos escritores
brasileiros, também não nos
podemos dar ao luxo de fazer
pesquisas. Neste sentido, nós
também imaginamos a reali-
dade. Estamos confinados no
Terceiro Mundo — a Ilha
Grande na qual nos coube
viver.

Et voilá, mon cher Amaro!
Leia o livro de Robinson Ru-
bim e publique-o. É um roman-
ce de papel desentranhado de
um montão de outros papéis
devidamente carimbados e, a
partir daí, tidos por verdaáei-
ros. E avise aos seus leitores
que o Autor virá com algo
mais cru e consistente no pró-
ximo tomo, quando por pri-
meira vez as razões dos assas-
sinos serão singelamente lan-
çadas à consideração públi-
ca. Sarava! Seu sempre — Ri-
cardo Pessoa, filho.

OS ARTTSTA k̂y EM
CENA ELEITORAL

PELA PRIMEIRA VEZ,
EM MEIO SÉCULO, HÁ OPOSIÇÃO

Fctot da luii Moriar

Wilson Grey: o cinema na chapa Vai Mudar

Jackson de Souza: a luta pelo mercado de trabalho

EM 

47 anos de existèn-
cia, o Sindicato dos
Artistas e Técnicos
terá, pela primeira
vez, uma chapa de

oposição concorrendo às elei-
ções sindicais, que se realizarão
de 16 a 21 de abril. A chapa Vai
Mudar ressalta que os proble-
mas da profissão vèm-se agra-
vando devido à crise econòmi-
ca, ao desemprego, concentra-
ção de capital nas mãos de pou-
cos empresários, invasão de fll-
mes estrangeiros na televisão,
restringindo mais o mercado.
Por isso, alguns dos concorren-
tes da chapa de oposição — os
atores Jackson de Souza e Wíl-
son Grey, o técnico de cinema
César Cavalcanti e Rubenil, da
área de circo, defendem, sobre-
tudo, a luta pelo mercado de
trabalho e o cumprimento da
Lei 6 533, o que não tem ocor-
rido.

Os representantes da chapa
de oposição apontam vários as-
pectos críticos no setor. Recla-
mam, por exemplo, da distri-
buição de verbas da Embrafll-
me, que beneficia pouquíssi-
mos produtores e destina-se a
superproduções. Defendem os
filmes de custo médio, o que
beneficiaria um número bem
maior de produtores e represen-
taria, em conseqüência, um au-
mento do mercado de trabalho.

Mas à Embrafllme — afir-
ma Jackson de Souza — não
interessa provar que se pode
fazer cinema com custos bai-
xos, o que sem dúvida amplia-
ria o mercado para atores e
técnicos. Prefere continuar na
política de muita verba para
poucos filmes.

Outro aspecto critico assi-
nalado pelos candidatos da
oposição é a compra de enlata-
dos e filmes estrangeiros pela
televisão, o que representa não
só uma saída de divisas como
uma restrição do mercado' para
os filmes brasileiros, que pas-
sam em uma proporção ínfima
na televisão.

Enquanto a televisão pas-
sa filmes de 20,30 anos atrás, de
artistas estrangeiros mortos, ou
então enlatados, esquece-se
dos artistas brasileiros vivos,
cujos filmes nunca aparecem
na televisão. É como o Sílvio
Santos brincou outro-dia com
um calouro, durante o progra-
ma. Disse que estava muito
ocupado comprando filmes es-
trangeiros para a televisão.

Na área técnica, César Ca-
valcanti aponta vários proble-
mas que precisam ser solucio-

nados, como o não recebimento
do salário de insalubridade, a
concentração excessiva no eixo
Rio—São Paulo, os esquemas
familiares de algumas produ-
ções.

Roberto Farias, por
exemplo, produziu agora, com
verba da Embrafllme. um filme
junto com filho e parentes, e
nessa produção, um técnico em
experiência por 90 dias foi de-
mitido sem justa causa, en-
quanto permanece o esquema
familiar.

Já na área de circo, Rubenil
lembra que uma Escola de Cir-
co, na Praça da Bandeira, que
recebe verba do SNT há três
anos nunca ficou pronta, tendo
inclusive professores recebendo
para dar aulas — o que nunca
aconteceu.

O circo, de tão abandona-
do, desmoronou, e foi uma sorte
não ter ninguém lá dentro, seria
um desastre, afirma.

As verbas são concentradas,
a cultura popular desaparece
por falta de apoio, o mercado de
trabalho se restringindo, e é,
praticamente inexistente fora
do eixo Rio/São Paulo.

Formamos essa chapa in-
dignados diante da omissão da
atual diretoria, que nada fez
pelo setor. Nossa campanha
não é pessoal, não estamos con-
tra ninguém, só trabalhando.

A chapa Vai Mudar é forma-
da por representantes de várias
categorias profissionais — ato-
res, dança, circo e técnicos — e
dentro da luta maior, mercado
de trabalho, assinalam algu-
mas frentes de ação: o cumpri-
mento da Lei 6 533, o contrato
coletivo de trabalho, fixação de
pisos salariais para cada fun-
ção, exigência da aplicação da
lei dos 2/3 para os técnicos de
espetáculos estrangeiros e exi-
gència do pagamento de 10%
sobre o contrato de estrangeiro
domiciliado no exterior.

Otimistas com a vitória, os
candidatos ressaltam um fato
interpretado como "manobra
da situação": a eleição — de 16
a 21 de abril — cairá entre feria-
dos de Semana Santa e Tira-
dentes, e os opositores prevêem
falta de quorum para essa data,
e maior chance da situação
num segundo escrutínio. De
qualquer forma, reforçam o que
consideram básico no seu tra-
balho:

— Nosso programa depende
de um entrosamento do quadro
dos sócios com a diretoria. Sem
esse entrosamento, dificilmen-
te será possível atender às ne-
cessidades da classe.

A SITUAÇÃO QUER INTEGRAÇÃO

m

A 

chapa Integração,
que tem o lema"Nem mais um pro-
fissional sem regis-
tro — nem mais um

não profissional trabalhando",
apesar de quatro nomes da
atual diretoria — entre 24 —
não representa apenas a situa-
ção, explica Maria Pompeu:

Náo somos a situação,
mas defendemos a linha de pen-
samento que o sindicato vem
desenvolvendo e a continuida-
de e o aperfeiçoamento desse
trabalho.

Candidata a presidente do
Sindicato dos Artistas e Técni-
cos, Maria Pompeu, junto com
Luiz Alberto Sanz, da área de
cinema e show, fala"da gestão
atual, dos problemas que en-
frentou quando, pouco tempo
depois da posse, houve demis-
são de grande parte da direto-
ria. Vanda Lacerda, que náo era
a presidente, assumiu o cargo e
trabalhou com uma diretoria
bastante desfalcada. Mesmo as-
sim, em fase administrativa
complexa, Maria Pompeu res-
salta os aspectos positivos da
gestão:

Basicamente, a atual dire-
ção trabalhou em cima da regu-
lamentação da Lei 6 533, que
implicava fazer o registro de 7
mil profissionais, num setor on-
de praticamente não existe o
diploma.

A chapa Integração, portan-
to, já poderia não se dedicar
tanto à questão dos registros,
dando prazo para resolver os
casos pendentes. Maria Pom-
peu e Luiz Alberto assinalam os
pontos fundamentais de sua
plataforma: a fixação de pisossalariais para todos os setores
profissionais, que compreen-
dem cerca de 130 categorias;

m

acordos coletivos de trabalho
para normalizar uma série de
questões; defesa intransigente
da Lei 6 533 e da produção ar-
tística nacional e assistência
médica, entre outros.

Independente da chapa ven-
cedora, Maria Pompeu e Luiz
Alberto assinalam a necessida-
de de uma estrutura de traba-
lho permanente no sindicato,
um intercâmbio constante en-
tre o sindicato e os profissionais
e não apenas o contato em dia
de assembléia-geral.

— Muita gente pensa que o
sindicato deve fiscalizar o que
estiver errado, mas isso náo ca-

be a ele, e sim denunciar, o que
depende, por sua vez, de uma
consciência de classe. Há muita
gente que não é sindicalizada, e
até nesse ponto o recolhimento
é imponderável. Sou favorável
à integração—há muita coisa a
ser feita para se pensar em di-
visão.

Qualquer que seja a chapa,
vencedora, a luta será árdua. A
chapa Integração defende o res-
peito às conquistas já obtidas e
o empenho em novas reivindi-
cações.

— Sabemos das dificuldades
de enfrentar os setores patro-
nais, mas estudaremos formas

de organização das categorias,
e sabemos também que as ne-
gociações dependerão do apoio
dos associados. Há crise, o mer-
cado de trabalho é limitado, e
as soluções cooperativas e so-
cializantes resolvem o proble-
ma de alguns, mas não resol-
vem de todos. E talvez o setor
de maior desemprego ou su-
bemprego seja da classe artísti-
ca, por volta dos 60%.

Maria Pompeu afirma quenão está em campanha eleito-
ral, mas quer discutir os proble-
mas com todos os setores. Na
chapa Integração há represen-
tantes de cinema, teatro, dan-
ça, show, circo e ópera.

Aguinaltjo Ramoc

Maria Pompeu e Luiz Alberto Sanz; discussão com todos os setores
m
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OBRAS DE
ARTE SACRA

CIFE
TROCAM O
HOSPÍCIO
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Santa Isabel e Nossa Senhora da Visitação, as duas peças que despertam maior atenção do público

Letícia Lins

Crucifixo do século XVIII, de artista anônimo, ladeado por
candelabros de cinco serpentinas, do início do século

RECIFE 

— Os santos, resplendo-
res, sacrários, candelabros, vela-
dores e lampadários saíram do
hospício. A frase — um tanto
inusitada — nào pertence a ne-

nhum texto do absurdo. Nem partiu de
algum autor surrealista. O fato realmente
aconteceu com imagens sacras dos séculos
passados, que se encontravam à mercê da
sorte, no principal manicômio público de
Pernambuco, o da Tamarineira, situado no
bairro do mesmo nome, na Capital.

Envoltas nos mesmo lençóis das enfer-
marias daquele hospital, as imagens eram
desconhecidas dos pernambucanos, e mes-
mo os museus locais ignoravam a sua exis-
tència. Temendo que acontecesse o pior —
estavam empoeiradas, devido às reformas
que vêm sendo efetuadas no local — funcio-
nários da Tamarineira comunicaram "mais
por devoção do que por amor à arte") a
presença daqueles objetos ao diretor do Mu-
seu de Arte Sacra de Pernambuco, Dom
Hildebrando Melo, que ficou impressionado
com o acervo até então desconhecido.

De repente, as peças antes condenadas
ao pó e ao esquecimento ganharam salas
amplas, e saíram do esconderijo a que esta-
vam relegadas. Com a permissão do Secreta-
rio de Saúde, Djalma Oliveira, e o incentivo
do Governador Marco Maciel, todo o acervo
foi transferido para o Museu de Arte Sacra,
em Olinda, e está exposto à visitação pú-
blica.

São ao todo 24 peças confeccionadas nos
dois últimos séculos, em estilos barroco e
neogótico. As que despertam maior atenção,
pela riqueza de detalhes e pelo rebuscar das
formas, são as imagens de Santa Isabel e de
Nossa Senhora da Visitação, invocação esta
que não é tão freqüente, pelo menos em
Pernambuco.

Ambas foram trabalhadas pelo escultor
pernambucano Manuel da Silva Amorim,
um dos mais famosos do seu tempo, datadas
de 1854, e esculpidas em madeira dourada e

' 
policromada. As duas foram encomendadas
para a capela do hospício, provavelmente
por famílias aquinhoadas da época, que fize-
ram as ofertas como pagamento de alguma
promessa. Outra peça de muita beleza é um
crucifixo do século XVin, 61cm de altura de
autor desconhecido. '

Mas, além da riqueza, há o aspecto eu-
rioso do acervo. Há, por exemplo, quatro
veladores — em opalina e gravados a ouro —
as únicas peças do tipo existentes em mu-
seus pernambucanos. Dom Hildebrando náo
tem conhecimento de outras nem mesmo em
alguma igreja. "É difícil encontrar, pois es-
tão em desuso, e mesmo no passado náo
eram comuns".

Outras peças expostas, e que se encon-
tram em desuso, sáo o trono para exposiçáo
do Santíssimo (em estilo neogótico); o Sa-
erário (em madeira, confeccionado no século
XIX); a Pedra D'Ara (que contém uma reli-
quia, pois, no passado, o sacerdote que náo
celebrasse a missa sobre esta pedra estaria
cometendo pecado mortal); a Custódia (em
estilo barroco); a Palmatória para vela (do
início do século); e os candelabros de cinco
serpentinas.

Atualmente, o Museu de Arte Sacra —
que é administrado pela Fundação do Patri-
mônlo Histórico e Artístico de Pernambuco
(Fundarpe) — está expondo um acervo de
outras 100 Imagens barrocas (algumas com
quase dois metros de altura) e 30 artesanals,
confeccionadas pelos artistas populares
mais conhecidos do Nordeste. Dom Hilde-
brando Melo está preocupado em descobrir
novos tesouros, e vem apelando para que
famílias pernambucanas, igrejas e hospitais
solicitem levantamento das peças, e, feito o
trabalho, estas poderão ser guardadas no
museu:

— O tesouro sacro de Pernambuco é
imenso. Mas, graças a Deus, está escondido
em calxas-fortes, em baús e nas sacristias. É

O velador de opalina, trabalhado a forma mais segura de evitar roubos, já que
a ouro, é o único'do tipo nos nà0 temos fé®*™**' M*s. com o tempo,

, exporemos todo o acervo do Estado no Mu-museus pernambucos seu de j^ Sacra
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PARA ATRAIR OS ÍNDIOS MAIS
VALE A LAVOURA DO QUE O NAMOR

BRASÍLIA 

— Os trabalhos de
atração dos índios Waimiri-
Atroary, que habitam a re-
gião cortada pela Rodovia
Manaus — Caracaraí, no Es-

. tado do Amazonas, se revestem de ca-
. racterísticas totalmente diferentes das

normalmente utilizadas pelos sertanis-
tas e vêm alcançando pleno êxito, se-
gundo a Funai, com os índios recorren-
do, com bastante freqüência, aos pos-tos de vigilância espalhados em diver-
sos trechos da rodovia.

Essa técnica, introduzida após o
ataque que os Walmiri-Atroari fizeram
ao posto indígena Abonari II, onde foi
morto q sertanista Gilberto Pinto de
Figueiredo Costa, consiste em fazer
com que os índios sejam atraídos paraos postos de vigilância, através das
lavouras ali existentes, ao contrário do
método tradicional, quando os serta-• nistas se dirigem às aldeias e colocam
brindes em tapiris armados em suas
proximidades, num processo que eles
mesmos denominam de "namoro".

Os Waimiri-Atroari são índios do
tronco lingüístico Karib que habitam
áreas banhadas pelos rios Japatu, Ua-
tuma, Urubu, Tarumaacu, Cujeiras,
Apuau, Curiaú, Jauaperi (com seus
afluentes Alalaú, Muranaú, Branqui-
nho e Macucuaú) e Branco (especial-
mente seu afluente Anauá). A área des-
ses índios é cortada pela rodovia BR-
174 (Manaus — Caracaraí) e, ao contra-
rio do que muitos previam, até hoje não
ocorreu qualquer incidente entre os
que trafegam pela estrada e os índios.
Isso, devido ao esquema montado pelaFunai, que mantém na área equipes
volantes percorrendo constantemente
a rodovia. No caso de qualquer defeito
em um veículo, essa equipe presta o
socorro necessário a fim de que o mes-

; mo se retire da área indígena o mais
rápido possível. Por outro lado, os ata-
quês dos Waimiri-Atroari às frentes de

; atração da Funai, que eram constantes
; até dezembro de 1974, nunca mais ocor-

reram.
Outras frentes de atração, além de'.. 

postos encarregados de consolidar os
contatos já estabelecidos com tribos

indígenas ainda arredias, estão atuan-
do na selva Amazônica, agrupando
mais de 150 homens, sob o comando de
experimentados sertanistas.

A maior concentração de frentes de
atração está no Território Federal de
Rondônia, onde vivem os uru-eu-wau-
wau, os karipunas e os zoros, que já se
tornaram famosos pelas incursões e pe-los conflitos, com mortos e feridos, na
área. Para cada um desses grupos, a
Funai destacou sertanistas de larga ex-
pertencia: assim, Apoena Meireles e Jo-
sé do Carmo Santana sáo os responsa-
veis pela frente de atração dos uru-eu-
wau-wau; Adão Pereira Nunes chefia o
grupo que busca contatar os karipunas,
enquanto dos zoros se encarrega Pero
da Silva.

No Território de Roraima, onde vi-
vem os índios yanomamis, o sertanista
Francisco Bezerra de Lima tem uma
frente de atração a seu cargo. No Pará,
Sidney Possuelo procura atrair os ara-
ras. No Amazonas, no Município de
Atalaia do Norte, funciona um posto de
atração dos marubos, que ainda se
mostram arredios na região.

Outros postos de atração, como os
de Curuca, São Luís e do igarapé Lobo,
na área da ajudáncia dos Solimões, no
Amazonas, com grupos Marubo, Kana-
mari e Mayuruna, já estão com os con-
tatos consolidados. Ainda no primeiro
semestre deste ano, os postos serão
transformados em permanentes, a fim
de que se iniciem com mais efetividade
os trabalhos de educação e assistência
sanitária àqueles grupos tribais.

O trabalho do sertanista requer,
segundo os técnicos da Funai, além de
larga experiência no trato com os indí-
genas, "grande dose de paciência e co-
ragem". Muitas vezes, a atração de um
grupo tribal pode levar anos para obter
o êxito desejado. Francisco Meirelles,
levou seis anos para pacificar os Xa-
vantes em 1946.

A atração começa com a localiza-
ção da aldeia. O sertanista dirige-se
para as suas proximidades, acompa-
nhado de mateiros, auxiliares de enfer-
magem e índios intérpretes. Todos têm
consciência do perigo que estáo corren-

• •

yf -^l?59ÍOifc^^^'^" "~ —^~*»Iia»»3*^ *^****^»»V ^mwÊm^r ¦ J^JL5s^^B»M»W *' ** * *"I *" '**«.-"*¦** .'**''. '*- *í'j^-—! - ¦^•^c'^"

wn mfwÊÊÊÊÊÊÊ Wm^^^ *V- »(v * 3&ámW+4 ^8 ^» ^^^"v ^ÁàÊÊE—^ www9àSx^mWf\mlmm

mwmWmmmWmWmWMÊmWmmmmWmWmmmWmmmWÊÊÊmWmWmWmW

do, pois vão entrar em área indígena
onde a reação dos donos da terra ê
imprevisível. Todos atuam com o lema
de Rondon: "Morrer se preciso for, ma-
tar nunca".

Quase sempre os índios testam as
reações dos sertanistas, atirando fie-
chás, mas os membros da frente de
atração não reagem. Ao contrário, colo-
cam brindes nos tapiris, para demons-
trar que estão em missão de paz.

Alguns grupos retiram os brindes e
deixam outros, por eles confecciona-
dos, como sinal de amizade. Outros
destroem os brindes encontrados nos
tapiris, tais como panelas, terçados,
facas, machados etc., demonstrando
náo desejar o contato.

Atualmente, a Fundação Nacional
do índio, seguindo orientação do Minis-
tério do Interior, só mantém novos con-
tatos com grupos tribais ainda arredios
quando frentes pioneiras de penetraçãose aproximam das terras por eles habi-
tadas, pondo em risco a sua segurança.

A primeira medida tomada pelaFunai, após consolidado um contato, é
vacinar todos os índios, pois eles náo
possuem anticorpos contra as doenças
comuns aos homens brancos. Paralela-
mente, os índios vão aprendendo, no
posto de atração, técnicas mais moder-
nas de plantio e recebem, também, ali-
mentos necessários à sua subsistência,
enquanto plantam novas roças.

Com o passar dos anos, os índios
vão aprendendo a falar o português e,
quando já atingem um certo grau de
aculturação, a Funai elabora projetosde desenvolvimento comunitário, após
ouvir as lideranças das aldeias. De
acordo com esses projetos, onde os ín-
dlos recebem assistência técnica e,
quando for o caso, máquinas e imple-
mentos agrícolas, o excedente da pro-dução não utilizado para a subsistência
do grupo é vendido e a renda revertida
para a comunidade, que com ela adqui-
re bens não produzidos internamente.
Na comercialização do excedente o che-
fe dos postos apenas orienta os índios,
para que não sejam enganados por ex-
ploradores.



• i3*^fít~-*r-y$ -**«»#

PÁGINA 6 D CADERNO B D JORNAL DO BRASIL p Rio de Janeiro, segunda-feira. 16 de fevereiro de 1981

Estréias
da semana
• O Tambor

Homem-Aranha:
o Desafio do Dragão
Tudo Acontece em
Copacabana Cinema

*****
O IMPÉRIO DOS SENTIDOS (Ai No Corrida),
de Nagisa Oshimo. Com Eiko Katsuda e
Tolsuyo Fuji. Vitória (Rua Senador Dantas, 45
— 220-1783): 14h30m, 16h40m. 18h50m.
21h (18 anos). O filme se baseia numa
história real ocorrida em 1936 no Japão e
descreve a paixão física entre uma jovem
Sada (Eiko Kotsudo), e seu amante Kichiso
(Tatsuya Fuji). Somente os lugares mudam, de
acordo com o percurso sem descanso para os
dois amantes. Existem 20 diferentes cenários,
20 quartos, lugares fechados como uma are-
na consagrada ao rito da morte aceita e
reivindicada pelos personagens. Segundo
Oshima, "Sada e Kichiso são sobreviventes da
tradição sexual que desapareceu e que para
mim é admiravelmente japonesa". Esta tradi-
ção desapareceu com a modernização, copio-
da do modelo ocidental. Produção japonesa.
Grande Prêmio do Festival de Chicago de
1976.

*****
O ÚLTIMO TANGO EM PARIS (lait Tango in
Paril), de Bernardo Bertolucci. Com AAarlon
Brando, Maria Schneider, Maria Micchi, Gio-
vanna Galiettl, Jeah-Pierre Léaud e Mossimo
Girorti. Jóia (Av. Copacabana, 680 — 237-
4714): 14h, 16h30m, 19h, 21h30m(18 anos).
Um americano do meia-idade (Brando) que
vive em Paris e uma jovem francesa (Schnei-
der) — esta disposto a explorar os limites do
sexo, apesar de sua máscara de inocêncio —
vivem um relacionamento estritamente car-
nal, sem personalização ou emocionalismo.
Poul saiu traumatizado de uma vida conjugai
difícil, encerrada com o suicídio da esposo.
Jeanne é tratada pelo noivo como um amado
objeto doméstico. A tragédia ameaça os
amantes quando a paixão — indesejada —
assomo com suas exigências." Produção fran-
co-italiana. Filmado em Paris com dialogação
em inglês e francês., Reapresentação.

*****
CERIMÔNIA DE CASAMENTO (A Woedding),
de Robert Altman. Com Desi Arnaz Jr., Carol
Burnett, Geraldine Chaplin, Howard Duff,' 
Mia Farrow, Vittorio Gassman, Lilian Gish e
Lauren Hutton. Ricamar (Av. Copacabana,
360 — 237-9932); !9h30m, 21h50m. (16
anos). Americano. Comédia satírica. A ceri-
mônia de casamento de dois jovens de famí-
lias abastadas, mas sem raízes, do qual
participam os parentes do noivo e os da noiva
e alguns poucos amigos. Tanto na igreja como
no recepção a sátira está presente, pretenden-
do desmistificar a cerimônia matrimonial a
partir do vulnerável'comportamento humano.
Reapresontação.

****
O CASAMENTO DE MARIA BRAUN <Dk> Eho
Der Maria Braun), de Rainer Werner Fassbin-
der. Com Hanna Schygulla, Klaus Lowitsch,
Ivan Desny, Hark Bohm, Gisela Uhlen e
Gottfried John. Lido-2 (Praia do Flamengo,
72): 14h30m, 16h50m, 19hl0m, 21h30m(16
anos). Maria e Herman Braun casam-se du-
rante a 2o Guerra Mundial mas, pouco de-
pois, separam-se: o marido vai para a frente
de batalha, vindo a ser considerado morto
quando o conflito terminai Para sobreviver,
Maria trabalha numa casa noturna freqüen-
tada por soldados americanos, na Berlim
ocupada. Herman reaparece inesperadomen-
te e num desentendimento, Maria acaba
matando o seu amante na tentativo de fjrote-
ger o marido. Este assume o crime, é preso e

' condenado. Produção alemã. Roaprosen-
taçao

****
A CIDADE DAS MULHERES (La Città Dollo
Donne), de Federico Fellini. Com Marcello
Mastroianni, Anna Prucnol, Bernice Stegers,
Donatella Daminianni, lole Silvani e Ettore
Manni. Coral (Praia de Botafogo, 316 —551-
8649): 15h45m, 18h30m, 21hl5m(18anos).
Marcello Snaporoz sai atrás de uma desço-
nhecida encontrada durante uma viagem 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 desço-
berto e acusado de agente inimigo infiltrado.
Para Fellini, "o filme é a soma de tudo que fiz
até agora e também uma homenagem ao
cinema visto como se fosse uma mulher, uma
inicial sexual". Produção italiana. Roaproiion-
facão.

****
A INTRUSA (brasileiro), de Carlos Hugo Chris-
tensen. Com Maria Zilda, José de Abreu,
Palmiro Barbosa, Maurício Loyola, Arlindo
Barreto, Fernando de Almeida e Ricardo Wa-
nick. Studio-Tijuca (Rua Desembargador Isi-
dro, 10 — 268-6014): I5h, 17h, I9h, 21h(18
anos). Em Uruguaiono, por volta de 1890,
viviam dois irmãos. A região os temia: eram
tropeiros, ladrões de gado e, uma ou outra
vez, trapaceiros. O mais velho leva uma
mulher jovem para viver com ele. O mais
novo torna-se carrancudo, embriaga-se sozi-
nho, não se dá com ninguém. Está apaixona-
do pela mulher do irmão. Até que um dia
passam a dividi-la, enquanto ela, submissa,
atende os dois. Premiado no Festival de
Gramado como melhor diretor, melhor ator
(José de Abreu), melhor fotografia (Antônio
Gonçalves) e melhor trilho sonora (Astor'Piaz-
zolo). Baseado em um conto de Jorge Luiz
Borges. Roaprosontação.

***
O CAMPEÃO (Th. Champ), de Franco Zefirel-
li. Com Jon Voight, Faye Dunawoy, Ricki
Schroder, Jack Warden, Arthur Hill e Strother
Martin. Ilha Auto-Cin. (Praia de São Bento —
Ilha do Governador — 393-3211): de 2o o 6a,
às 20h30m, 22h30m. Sábado e domingo, às
18h30m, 20h30m, 22h30m. Até amanhã.
(Livre). Melodrama americano. Refilmagem
de um clássico de King Vidor, realizado em
1931, com WollaceBeerye JackieCooper nos

O Tambor,
de Volker'

Schlondorff:
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1979, entra

ém cartaz no
Caruso

papéis agora interpretados por Jon Voight e
Ricky Schroder. Na história — um divórcio —
a mãe (Faye Dunaway) abandona o filho com
o marido e anos mais tarde quer recuperar o
menino. Reapresentação

***
A NOVIÇA REBELDE (The Sound of Music), de
Robert Wise. Com Julie Andrews e Christo-
pher Plummer. Ricamar (Av. Copacabana,
360 — 237-9932): 13h, 16h (Livre). Adapta-
ção musical da história A Família. Trapp.
Maria, noviça em um convento, vai servir de
preceptara dos sete filhos do Barão von Trapp,
viúvo, de tradicional família austríaca. Com o
tempo, conquista não só a adoração dos sete
como o amor do Barão, e se torna sua esposa.
A ascensão dos nazistas faz com que a
família planeje partir da Áustria. Produção
americana. Reapresentação

**
UM TRAPALHÃO MANDANDO BRASA (Har-
dly Working), de Jerry Lewis. Com Jerry
Lewis, Susan Oliver, Roger C. Carmel, Deon-
na Lund, Harold J. Stone e Steve Franken.
Palácio-2 (Rua do Passeio, 38 — 240-6541):
14h30m, 16h40m, 18h50m, 21h. Rian (Av.
Atlântica, 2.964 — 236-6114), Ópera-2
(Praia de Botafogo, 340 — 246-7705), Tijuca
(Rua Conde de Bonfim, 422 — 268-0790):' 
15h, 17hl0m, 19h20m, 21h30m. (Livre). Bo
Hooper é um palhaço que fica desempregado
na meia-idade, quando o circo é fechado.
Confuso sobre o seu futuro, ele vai viver com
a irmã, Claire, e sua família — seus sobri-
nhos para quem ele é um ídolo e seu
cunhado, que constantemente demonstra
desprezo por Bo e seu meio de vida. Tentan-
do provar que tem outros talentos, procura
adaptar-se à vida fora do circo, mas sempre
provocando incidentes, acaba perdendo to-
dos os empregos. Produção americana.

**
BONITrNHA, MAS ORDINÁRIA OU OTTO LA-
RA RESENDE (Brasileiro), de Braz Chediak.
Com Lucélia Santos, José Wilker, Vera Fischer,
Carlos Kroeber, Milton Moraes, Rubens Corrêa
e Madame Morineau. Roxy (Av. Copacabana,
945 — 236-6245), Ublon-2 (Av. Ataulfo de
Paiva, 391 — 239-5048), Studio-Paissandu
(Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653),
V.n«za (Av. Pasteur, 184 — 295-8349):
15h30m, 17h30m, 19h30m, 21h30m. Odeon'
(Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835):
13h30m, 15h30m, 17h30m, 19h30m,
21h30m. Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145
—- 264-2025), Imperator (Rua Dias da Cruz,
170 — 249-7982), Carioca (Ruo Conde de
Bonfim, 338 —228-8178), Modureira-1 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338), Rosa-
rio (Rua Leopoldina Rego, 52 — 230-1889),
Palácio (Campo Grande), Vitória (Bangu):
15h, 17h, 19h, 21h (18 anos). A história tem
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seu ponto de partida quando Edgar, um rapoz
de Minas, é procurado por Peixoto, genro de
Werneck, um milionário, que lhe faz uma
proposta: o casamento com Ritinha, jovem
com apenas 17 anos, filha de Werneck. Mais
tarde, descobrirá que fora envolvido numa
trama e que Peixoto é amante da mulher com
que se casaria. Baseado na peça homônima
de Nelson Rodrigues.

**
A LAGOA AZUL (Th. Blue Lagoon), de Randal
Kleiser. Com Brooke Shields, Christopher At-
kins, Leo McKern e Eiva Josephson. Bruni-
Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, 374 —
287-9994), 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Cinema-
3 (Rua Conde de Bonfim, 229): 13h30m,
15h30m, 17h30m, 19h30m, 21h30m. No
Cinema-3 em versão dublada dirigida por
Antônio Pauio Moreira. (14 anos). Duas crian-
ças, juntamente com o cozinheiro 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. Produ-
ção americana.

** y
IRMÃO SOL, IRMÃO LUA (Brother Sun, Sistor
Moon), de Franco Zefirelli. Com Graham
Foulkner, Judi Bowker, Alec Guiness, Leigh
Lawson e Kenneth Cranham. Jacaropaguá
Auto-Cine 2 (Rua Cândido Benício, 2 973 —
392-6186): 20h, 22h. Até amanhã (14 anos).
A história de São Francisco de Assis vista por
Zefirelli. Reapresontação.

¦ 
**

O CAÇADOR IMPLACÁVEL (The Huntor), de
Buzz Kulik. Com Steve McQueen, Eli Wallach,
Kathryn Harrold, levar Burton e Tom Rosales.
Jacaropaguá Auto-Cin. 1 (Rua Cândido Bení-
cio, 2 973 — 392-6186): 20h, 22h. Lagoa
Drivo-ln (Av. Borges de Medeiros, 1 426 —
274-7999): 20hl5m, 22h30m. Até amanhã
no Jacaropaguá-I (14 anos). Ralph Papa
Thorson é um caçador profissional de fugitivos
da Justiça. Nesta ocupação solitária ele en-
frento diversas situações perigosas. Los Ange-
les, Houston, Chicago e Nebraska estão em
seu itinerário, não faltando uma tentativa de
assassina. Io com uma bomba ligada ao motor
docarro. Policial. Produção americana. Rea-
prosontação.

O JECA E A ÉGUA MILAGROSA (Brasileiro),
de Pio Zamuner e Mazzaropi. Com Mazzaro-
pi, Geny Prado, Turíbio Ruiz, Gildo Valença e
Márcia Deffonso. Largo do Machado 2 (Largo
do Machado, 29 — 245-7374): 14h20m,
lóhlOrn, 18h, 19h50m, 21h40m. Palácio-1
(Rua do Passeio, 38 — 240-6541): 13h30m,
15h30m, 17h30m, 19h30m, 21h30m. Copo-
cabarva (Av. Copacabana, 801 —255-0953),
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Lido-l (Praia do Flamengo, 72), Scola (Praia
de Botafogo. 320 — 551-8649): 15h30m,
17h30m, 19h30m, 21h30m. Aitor (Rua Mi-
nistro Edgar Romero, 236 — 390-2036),
América (Ruo Conde de Bonfim, 334 — 248-
4519): 15h, 17h, 19h, 21h. (Livre). Numa
cidade do interior, dois fazendeiros disputam
a prefeitura pouco antes da eleição. Ambos
têm terreiro de macumba e procuram obter a
preferência de seus fiéis, promovendo ses-
soes antes dos comícios políticos. No terreiro
de um deles, há uma égua à qual os fiéis
começam a atribuir poderes milagrosos.

VANESSA (Vanessa), de Hubert Frank. Com
Olivia Pascal, Anthony Diffring, Uschi Zech,
Gunter Clemens, Eva Éden, Eva Leuze e Tom
Garven. Studio-Copacabana (Rua Raul Pom-
péia, 102 — 247-8900), Studio-Catot» (Ruo
doCatete, 228 —205-7194): 14h, 16h,.18h,
20h, 22h (18 anos). Filme pornográfico de
produção alemã. Conta história de Vanessa,
uma órfã que vive em um colégio interno.
Com a morte do tio, na Indonésia, recebe uma
rica herança, mas ao partir ao encontro da
fortuna em Hong Kong sofre todo tipo de
ataques sexuais, por parte de amigos do tio
falecido.

O INCRÍVEL MONSTRO TRAPALHÃO (Brasi-
leiro), de Adriano Stuart. Com Renato Aragão,
Dedé Santana, Zacarias, Mussum, Paulo Ra-
mos, Alcione Mazzeo, Márcia Brito e Wilson
Grey. Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-
4544): 14h30m, 16h20m, 18hl0m, 20h,
21h50m. (Livre). Um modesto inventor (Rena-
to Aragão) descobre um poderoso combustível
extraído de uma planta nordestina. Com isso
pretende ganhar uma corrida mas é sabotado
por um inimigo. Mais uma história vivida
pelos Trapalhões que, desta vez, desafiam as
multinacionais do petróleo, lutando paro que
a fórmula do pobre cientista permaneça no
Brasil.

O OUTRO LADO DA MEIA-NOTTE (Th. Oth.r
Sido of Midnight), de Charles Jarrot. Com
Marie-Frande Pisier, John Beck, Susan Saran-
don, Raf Valone e Clu Gulager. Bruni-Tijuca
(Rua Conde de Bonfim, 379 — 268-2325):
13h40m, 16h20m, 19h, 21h40m. (18 anos).
Versão do bo»t sollor de Sidney Sheldon.
Drama romântico-melodramático que tem ini-
cio às vésperas da II Guerra Mundial e
termina no pós-guerra. Noelle, humilhada e
menosprezada pelo homem que ama, Larry,
faz da vingança a principal razão de sua
vida, ligando-se a um grego milionário, De-
meris, que a conhece quando estrela de
cinema. A morte da mulher de Demeris leva
Noelle e Larry ao banco dos-réus. Produção
americana. Reapresontação

EROTISMO NOS ESCRITÓRIOS (Erotik in Bo-
ruf), de Ernest Hofbauer. Com Reinhard Glem-
nitz, Emely Reuer, Karin Field e Gunter Field.
Programo complementar: Bela Chinesa om
Sangrenta Luta. R*x (Rua Álvaro Alvim, 33 —
240-8285): de 2o a 6o, às 12h, 15h35m,
19hl0m. Sábado e domingo, às 13h55m,
17h30m, 19h35m. (18 anos). O relaciono-
mento amoroso entre empregadas em escrito-
rios e indústrias e seus patrões. Segundo a
sinopse, o filme é resultado de relatórios e
pesquisas em empresas onde o trabalho femi-
nino predomina. Produção alemã. Roaproion-
loção.

O TAMBOR (Dio Blochtrommol), de Volker
Schlondorff. Com David Bennent, Mario
Adorf, Angela Winkler, ANdrea Ferreol e
participação especial de Charles Aznavour.
Caruso (Av. Copacabana, 1 362 — 227-
3544): 15h20m, 18hl0m, 21h (18 anos).
Oskar nasceu em 1924 na cidade de Danzig,
onde alemães e poloneses vivem em harmo-
nia. No seu terceiro aniversário ele, num
gesto de total rejeição, resolve pôr fim ao seu
crescimento físico. Nesse dia, ganha um tam-
bor que acompanhará a sua infância perma-
nente durante os' anos seguintes, enquanto
registro os acontecimentos que passam por
sua vida. Ele educo a sua voz, tornando-a
capaz de quebrar vidros e, batendo o seu
tambor, atrapalha as paradas militares nazis-
tas. Palmo de Ouro no Festival de Cannes de
1979. Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no
mesmo ano. Produção da Alemanha Federal.

HOMEM-ARANHA: O DESAFIO DO DRAGÃO
(Spid.r-nwr. arrd th* Dragon'* Challongo), de
Don McDougall. Com Nicholas ríammopd,
Robert F. Simon, ChipFieldse Ellen Bry. Pothé
(Praço Floriano, 45 — 220-3135): de 2° a 6o,
às 12h, 14h, lóh, 18h, 20h. 22h. Sábado e
domingo, o partir das 14h. Art-Copacabano
(Av. Copacabana, 759 — 235-4895), Paroto-
do» (Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281 -3628),
Rio Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 —
274-4532): 14h, lóh,. 18h, 20h, 22h. Art-
Tijuca (Rua Conde.de Bonfim, 406 — 288-
6898), Art-Modur.ira (Shopping Center de
Madureira): 13h30m, 15h30m, 17h30m,
19h30m, 21h30m (Livre). O Homém-Aranha
voi a Hong-Kong ajudar uma alto personali-
dade governamental o enfrentar um ombicio-
so homem de negócios que, através de chan-
tagens « tentativas de assassinio, procuro
ganhar o concorrência para construir uma
importante obra orçada em 1 bilhão de
dólares. Produção americana.

TUDO ACONTECE EM COPACABANA (Brasi-
leiro), ds Erasto Filho. Com Ana Maria Kreis-
ler, Fernando Reski, Michele Noili, Ana Paula
Mendes e Perty Pesce. Metro Boavista (Ruo do
Passeio, 62 — 240-1291), Largo do Machado
1 (Largo do Machado, 29 — 245-7374),
Condor Copacabana (Ruo Figueiredo Maga-
Ihães 286 —.255-2610): 14h, 15h40m,
17h20m, 19h, 20h40m, 22h20m. Baronesa
(Rua Cândido Benício, 1 747 — 390-5745):
14h40m, 16h20m, 18h, 19h40m, 21h20m.
Tijuca-Palac. (Rua Conde de Bonfim, 214 —
228-4610): 14h50m, 16h30m, 18hl0m,
19h50m, 21h30m (18 onos). Uma moça do
Interior envolve-se em prostituição e tráfico de
drogas na cidade grande. O noivo tento
salvá-lo com o apoio de alguns detetives.

MOWGLI, O MENINO LOBO (Th. Jugl.
Book), de Wolfgong Reitherman. Produção de
Walt Disney. Dublado em português. Loblon-1
(Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048),
Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281 — 275-
4546), Ópera-) (Praia de Botafogo, 340 —
246-7705), Maduraira-2 (Rua Dagmor do
Fonseca, 54 — 390-2338): 14h50m, 16h30m,
18hl0m, 19h50m, 21 h30m. Santa Alie.(Rua
Barão de Bom Retiro, 1 995 — 201-1299),
Olaria (Ruo Uranos, 1 474 — 230-2666): lóh,
17h4Òm, 19h20m, 21h (Livre). Mowgli, um
menino criado por lobos na selva, nunca
conhecera um ser humano mas pretende
retornar ao convívio da civilização. Bagheera,
a pantera negra, oferece-se para levá-lo.
Durante a viagem, Mowgli é atacado por uma
serpente, alia-se a um grupo de elefantes,
conhece um urso dançarino, é capturado por
um bando de macacos e caçado por um tigre.
Desenho animado colorido dos estúdios de
Walt Disney, inspirado na série Mowgli, de
Rudyard Kipling. Produção americano.

VIUVAS PRECISAM DE CONSOLO (Brasileiro),
de Ewerton de Castro. Com Aldine Muller,
Lady Francisco, Hélio Souto, Terezo Teller e
Henriqueta Brieba. Programa complementar:
Bruc. Lm, o Dragão Selvagem. Orly (Rua
Alcindo Guanabara, 21): de 2a a 6°, às lOh,
13hl5m, 16h30m, 19h45m. Sábado e do-
mingo, a partir das 13hl5m (18 anos). Aqui-
les, um jovem descendente de tradicional
família, vê-se cheio de dívidas, recorrendo até
oo estelionato. Ao ler em um jornal a notícia
da morte de três genros de um milionário,
planeja um grande golpe. Reapresontação.

BRUCE LEE, O DRAGÃO SELVAGEM (Storming
Attacks), de Young Kuen. Com Ho Choung
Tao, Chag Wu Lang, Chang Lei, Dana e.Han
Ying Kit. Programa complementar: Viúvas
Precisam de Consolo. Orly (Rua Alcindo Gua-
nobara, 21): de 2o a 6o, às lOh, 13hl5m,
16h30m, 19h45m. Sábado e domingo, a
partir das. 13hl5m(14anos). Produção chino-
sa de Hong-Kong. Rsapreuntacão.

BELA CHINESA EM SANGRENTA LUTA (Ridor
of Raveng.), de Hsiung Ting Wu. Com Shan
Kuan, Ling Fung e Ti.n Peng. Programa
complementar: Erotismo nos Escritórios. Rox
(Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-8285): de 2o a
6°, às 12h, 15h35m, 19hl0m. Sábado e
domingo, às 13h55m, 17h30m, 19h35m (18
anos). Produção chinesa de.Hong-Kong. Roa-
presoirtaçõo.

Extra
*****

O CINEMA INTIMISTA DE INGMAR BERGMAN
— Exibição de Cenas ds um Casamanto
(Sconor ur olt Aktonskap), de Ingmar Berg-
man. Com Liv Ullmann, Erland Josephson,
Bibi Andersson, Gunnel Lindblonn. Hoje, às
21 h, no Planetário, Ruo Padre Leonel Franca,
204. Antes da sessão análise do obra por
Jorge Monclar e Nelson Hoineff (18 anos). A
desintegração de um casamento-modeio, os
conflitos, os dúvidas, os reencontros de mari-
do e mulher antes e depois do divórcio. Seis
episódios totalizando 168 minutos realizados
para a televisão sueca, com participação,
basicamente, de doi» atores (Ullmann e José-
phson).

ÚLTIMA APRESENTAÇÃO DA SELEÇÃO DE
CLÁSSICOS DO CINEMA DE ANIMAÇÃO —
Exibição de O Hotel Elétrico (El Hotel Elodri-
co), de Secondo de Chomon, Um Drama Entre
os Fantoche» (Un Drarrto Crwz les Fantoeho»),
de ÉmileCohl, A Viagem de Papai Para Marro
(Pa's Trip to Mars), de Charles B. Mintz, A
Batalha (Th. Bcrtllo), de Max Fleischer, O
Gato Folix na Idad. do Osso (Folix tf» Ca» in
Prohistoric Past), de Pat Sullivan, O Murou do
Bctty Boop (Bofty Boop's Mussum), de Dave
Fleischer, A Grande Estréia (Mkko/s Gala

Premier.), de Wolt Disney, Uma Noite no
Monto Calvo (Une Nuit Sur I. Mont Chauvo),
de Alex Alexeieff e Clare Porker, A Alegria do
Viver {ia Js!« d. Vivre), de Hector Hoppin e
Anthony Gross e A Dancu do Arco-iris (Rain-
bow Dance), de Len Lye. Hoje, às 16h30m, na
Cinemateca do MAM, Av. Beira-Mar, s/n°.

ÚLTIMA APRESENTAÇÃO DE O PECADO Ma
RA AO LADO (Th. Seven Yoar rteh). de Billy
Wilder. Com Marilyn Monroe, Tom Ewell e
Evelyn Keys. Complemento: O Segredo do Dr
Vulcan. 1 Io episódio do seriodo O Hom*m
Foguete (King of the Rock.t M*n), de Fred C.
Brannon. Hoje, às I8h30m, na Cinemateca
do MAM, Av. Beira-Mar, s/n°.

HOMENAGEM A CLAUDE AUTANT-LARA —
Exibição de L'Aub*rg. Rouge, de Claud.
Aurant-Lara. Com Fernandel, Carefte e Fron-
çoise Rosay. Hoje, às 2 In no Cirteclubo da
Maison d. Franc», Av. Presidente Antônio
Carlos, 58.

4- MOSTRA DE AUDIOVISUAIS — Exibição
de Espelho d. Minh'Arte, de Maria Cecília
Castro Pinto e Apenas o Começo, de Angela
Teixeira de Freitas. Hoje, às 12h30m. 15h,
17h30m, no Núcleo de Fotografia da Funarte.
Rua Araújo Porto Alegre, 80.

Grande Rio
NITERÓI
ALAMEDA (718-6866) — O Jeca • a Égua
Milagrosa, comMazzoropi. Ás 15h, I7h, 19h,
21 h (Livre). Até amanhã.

BRASIL — O Incrlv.l Monstro Trapalhão, com
Renato Aragão. Às I5h, 17h, 19h, 21 h (Livre).
Até amanhã.

CENTER (711 -6909) — Bonttinha Mas Ordirtó-
ria ou Otto Lara Rojendo, com Lucélio Santos.
Às 15h, 17h, 19h, 2lh (18 anos). Até do-
mingo.

CENTRAL — (718-3807) — O Jeca • a Égua
Milagrosa, com Mazzaropi. Às 15h, 17h, I9h.
21 h (Livre). Até domingo.

CINEMA-1 (711-1450) — Tudo Acontece em
Copacabana, com Ana Maria Kreisler. Às
14h50m, I6h30m, !8hl0m, I9h50m,
2!h30m (18 anos). Até domingo.

KARAl (718-3346) — Mowgli, o Menino-
Lobo, desenho animado. Às 14h50m,
16h30m, 18hl0m, 19h50m, 41 h30m (Livre).
Até domingo.

NITERÓI (719-9322) — Bonüinha Mas Ordl-
nãria ou Otto Lara R.s.nd., com Lucélio
Santos. Às 15h, 17h, 19h, 2lh(18anos). Até
domingo.

DRIVE-IN ITAIPU — Aeroporto 80 —O Con-
corde, com Alain Delon. Às 20h30m (14
onos). Até amanhã.

PETRÓPOLIS

DOM PEDRO (2659) — Bonttinha Ma* Ordl-
rvária ou Otto Lara Rosortds, com Lucélia
Santos. Às 15h, 17h, 21 h. (18 anos). Até
domingo.

PETRÓPOLIS (2296) — A Lagoa Azul, com
Brooke Shields. Às 15h, 17h, 19h, 21h. (14
anos). Até domingo.

TERESÓPOLIS

ALVORADA (742-2131) — Xanadu, com Ge-
ne Kelly. Às I5h, 20h, 22h (Livre). Até do-
mingo.

C

Artes Plásticas
ATEIIER DE ANTÔNIO PARREIRAS — Instru-
mentos e moterial de trabalho, estudos, dese-
nhos e quadros do pintor fluminense. Museu
Antônio Parreira, Rua Tiradentes, 47, Niterói.
De 3o a dom., dos 13h às 17h. Até dia 30 de
março.

RITA LOUREIRO — Pinturas Galeria Rodrigo
M. F. de Andrade, Funarte, Rua Araújo Porto
Alegre, 80. De T o 6o, das 10h às 18h Até
dia 6 de março.

PAULO NOBRE— Pinturas Galeria Mocunal-
ma, Funarte, Ruo Araújo Porto Alegre 71 De
2o o 6° das. I0h às 18h Ate dio 27

JANUÁRIO — Pinturas Galeria do Novotel,
proio de Gragootá Niterói Diariamente das
lOh às 22h

DENIRA — Desenhos e pinturas Galeria Sa-
ramanha, Rua Marquês de S. Vicente, 52/
165. De 2oa6o,dos 13hàs21h,sáb.,das 12h
às 18h. . '..'

CYBELE VARELA — Pinturas. Galeria Sérgio
Millíet, Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80.
De 2o o 6o, das lOh às 18h.

COLETIVA DE CARNAVAL — Pinturas de Ce-
leste Bravo, Constância Nery, José Tiago e
outros. Galeria J*an-Jacques, Rua Ramon
Franco, 49 De 3o a sáb„ dos 11 h às 20h. Até
dia 3 de março.

LITERATURA DE CORDEL — Mostra focalizan-
do o história da literatura de cordel, especial-
mente na Baixada Fluminense. Museu d*
Artes . Trodicóas Populares, Rua Presidente
Pedreira, 78, Niterói. De 3a o dom., dos 1 lh
às 17h. Até domingo.

ESCULTURAS — Obras de Irineu Garcia,
Jackson Ribeiro, Joaquim Tenreiro, Nicolas
Vlavianos, Sérgio Camargo e outros. Aktu.ll,
Av. Atlântica, 4 240. De 2o a 6o, dos 12h às
20h. sáb, das I5h às 19h.

COLETIVA — Obras de Sami Mattor, Aurélio
D'Alincourt, Holmes Neves, Evilásio Lopes,'
Manoel Santiago, Adelson do Prado e outros.
Galeria Eucataxpo, Av. Princesa Isabel, 350.
De 2o o 6°, das 8h às 18h. Até dia 4 de março.

BRASIL/CUIABÁ — PINTURA CABOCLA —
Exposição com 126 pinturas de 8 pintores.
Museu d. Art. Moderna, Av Beira-Mar, s/n°.
De 3o a domingo, das 12h às I7h30m. Até
dia 22 de março

COLETIVA DE FÉRIAS — Tapeçarios de Arlin-
da Volpato, Joana Moura e Sonio Moeller e
cerâmicas de Astrid Lisenmayer e Gelo Vicco.

Tapacart, Rua Visconde de Pirajá 595 — loja
104. De T a 6o, dos 1 Oh às 20h. Sábados, das
lOh às 13h.

BONECAS DE ONTEM — Mostra reunindo
bonecas do século XIX e início do século XX,
além de miniaturas de objetos e casas de
bonecos. Museu Histórico da Cidadã, Estrada
Santa Marinho, s/n°, Gávea De 3o a 6o, das
13h às 17h, e sáb. e dom., dos 11 h às 17h.

HOJE TEM MARMELADA — Exposição focoli-
zando aspectos do circo brasileiro. Museu do*
Teatros, Ruo São João Batista, 105. De 3° a
dom., das 13h às 17h. Até 30 de abril

ARTESANATO EM ESTANHO — Exposiçôc de
peças de estanhodos séculos XVII, XVIII e XIX.
Th. Rio P.wtor Shop, Rua Martins Ferreiro,
71. Até sexta-feira.

ÓLEOS — Reunindo obras de Milton Docosta,
Manabu Mabe, Loerpe Morta, Romanelli, Fu-
kuda, Fukushima, Ivã Freitas, entre outros.
Contorno Arte*, Ruo Marques de São Vicente,
52/lj. 261. De lOh às 19h. Até dio 25.

MÁSCARAS—DEVOÇÃO rFESTA-Reunín-
do exemplares usados em manifestações tro-
dicionais do povo fluminense. CtHtfro Cultural
Pa«choal Carlos Moano, Campo de Soo Ben-
to, Niterói. Dos HHàs 22h. Até dia 8 de
março.

ACERVO — Obros de Di Cavalcanti, Portinori,
Pancerti, Manabu Mabe, Aldemir Martins e
outros. Galeria Claud. Henri, Ruo Marquês
de São Vicente, 52 — loja 122. De 2° o 6°, das
14h àt 22h. Sábados, das 15h às 20h. Até'

fins de março.

Curta metragem
ARTESANATO DO SAMBA — De Vero Figuei-
redo e Zózimo Bulbul. Cinema: Ricamar.

UM GRANDE DESAFIO — De Sérgio Santos.
Cinema: Cinoma-3.

UMA BOLA, UMA PAIXÃO — De Celso da
Silva. Cinema: Bruni-Tijuca.

O LOBO SE ESTREPA — De Still. Cinema: Ilha
Autocin*.

MAM SOS — De Wolter Carvalho. Cinema:
Jacaropaguá Autocino-1.

INICIANDO 

um ciclo através
do qual pretende, uma vez
por mês, proceder a uma
análise da simbologia de
uma obra de arte e debatê-la

com o público, o psicanalista
junguiano Carlos Eyingtoh fará
hoje, às 21h, no Teatro Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63,
a interpretação do filme de
Stanley Kubrick. O Iluminado,
que não será exibido. Ingressos a
Cr$ 100 e Cr$ 50, estudante.

EXPOSIÇÃO SÉRGIO CARDOSO - Exposição
de fotos ilustrativas do carreira do ator, desde
sua estréia no Hamlst. Saguão do Teatro João
Caetano, Praço Tiradentes, s/n°. De 2o o sób.,
dos 14h às 17h. Até dio 12 de abril.

ACERVO — Obras de Bustomante Só, Carollo,
Gentil Corrêa, José Mario e Fernando P.
Romanelli. Galeria Roberto Alvos, Av. Prince-
sa Isobel, 186 — loja E. De 3o a sábado, 3õí
ISh às 22h. Ate dio 27.

ACERVO — Obras de Scliar,.Anno Letycia,
Márcia Borrozo do Amaral e Haroldo Barrosa
Galaria Gravura Brasileira, Shopping Cassi-
no Atlântico — loja 129 (subsolo). De 2° a 6°,
da* 13h às 20h. Até 6 d. março.

«, .•> * t 0> r% ~* •«.



CADERNO B ? JORNAL DO BRASIL ° Rio de Janeiro, segunda-feira, 16 de fevereiro de 1981 O PÁGINA 7

Televisão Teatro
Manhã

7.00 El — Telecurso 2o Grau.
15 J3 —TVE. Ginástica com

Yara Vaz.
45 [TJ — Ginástica. Com" Yara

Vaz.
0] —Telecurso 2o Grau.

8.00 g] —Sítio do Pica-Pau-
Amarelo. Hoje: A Saci-
zada (reprise).

15 O —Cozinhando com Arte.
30 00 — TV Mulher.

O — A Pantera Cor-de-
Rosa. Desenho.

50 [7] — O Despertar da Fé.

Noite Os filmes de hoje

-9.00 [TJ] — Boio. Humorístico.
20 DO — Mary Tyler Moore. Se-

riado.
30 O —Caçadores de Fantas-

mas. Desenhos.
50 LU _O Poder,da Fé.

10.00 O -Super Robin Hood
senho.
Mamãe Calhambeque
Gaguinho e Seus Ami>

gos. Desenho.
40 DD — Meu Amigo Tubarão.

10 L?J
30 o

11.00 DD —Cara a Cara. Novela.
[Q — A Turma do Pica-Pau,

Desenho.
30 O — Popeye. Desenho.
45 DD — Diseomania. Com M

Lima.

Tarde

12.00 L5 — Globo Cor Especial.
Hoje: O Homem Elásli-
co e Top Cat.

H] — Bozo, Humorístico.
15 DD —Bandeirantes Esporte.
30 O — Maguila, o Gorila. De-

senho,
DD — Primeira Edição.

1.00 0] —Globo Esporte.

DD — Programa Edna Sava-
get. Variedades.

O — O Elo Perdido. Seriado.

15 0] —Hoje. Noticiário.
30 O — Johnny Quest. De-

senho.

45 0] —Vale a Pena Ver de
Novo. Hoje: A Suces-
sora.

2.00 O —O Povo na TV. Varie-
dades.

DD —Aqui1^ Agora. Varie-
dades.

30 0] —Festival de Férias. Fil-
me: Uma Janela Para o
Céu.

4.30 LU —Ginástica. Com Yara
Vaz.

0] — Sessão Aventura. Hoje:
Batman.

45 DD —Biônicos. Cyborg.

5.00 DD —Telecurso 2o Grau.
0] —Show das Cinco. Po-

peye, Pernalonga e
Tom e Jerry.

15,2] —Turma do Lambe-
Lambe. Com Daniel''

i :Azulay.
25 0] — Globinho.
30 0] — Sítio do Pica-Pau-Ama-

relo. Hoje: A Máscara
; do Futuro.

45 DD —Atenção. Noticiário.
50 DD — O Meu Pé de Laranja-

¦ Lima. Novela.

6.00 0] — As Três Marias. Novela
de Wilson Rocha. Dire-
ção de Herval Rossano.-
Com Glória Pires, Nó-
dia Lippt e Maitê
Proença.

15 DD — Era uma Vez. Justino, o
Retirante.

DD —Atenção.
40 DD —Dulcinea Vai à Guerra.

Novela de Sérgio Joc-
kyman. Direção de
Henrique Marins. Com
Dercy Gonçalves, Rena-
ta Franzi e PauloHesse.

45 LU —Sítio do Pica-Pau-
Amarelo. A Santa do
Pau-Oco.

0] — Sessão Premiada. Ho-
je: Daniel Boone. Se-
riado.

0] —Jornal das Sete. Noti-
ciório.

De. 7.00 0] — Plumas e Paetês. No-
vela de Cassiano Ga-
bus Mendes. Direção
de Jardel Mello. Com
Ari Fontoura, Cleyde
Blota, José Wilker e Su-
ra Berditchevsky.

20 LU —João da Silva. Novela
didática.

25 DD —Jornal Bandeirantes.
45 DD — R°sa Baiana. Novela

de La'uro César Muniz.
Direção de David José.,
Com Nancy Wander-
ley, Jofre Soares e Wal-
ter Prado.

—Sessão Premiada. Ho-
je: Pica-Pau. Desenho.

01 —Jornal Nacional.

8.00 LU —A Conquista. Novela
didática".

O — Sessão Bangue-Ban-
gue Premiada. Seriado
Laramie,

15 0] —Coração Alado. Novela
de Janete Clair. Dire-
ção de Roberto Tal ma e
¦Paulo Ubiratan. Com
Tarcísio Meira, Walmor
Chagas, Débora Duarte
e Tetê Medi no.

40 LU —Sala de Espera. Se-
riado.

45 LU —Telecurso 2o Grau.
55 LU —Jornal da Copa.

9.00 LU — É Pwciso Cantar. Abre-
Alas I.

O —Sessão das Nove. Fil-
me: Sabota Adeus.

10 0] —Um Homem Chamado
Sloane.

LU — Atenção na Ronda da
Violência.

20 LU —Jornal da Copa.
25 LU —Supersessão. Os Aven-

' tureiros.

10.00 LU —1981. Jornalístico.
10 0] — O Astro. Reprise da no-

vela.
45 DD — Especial. Violão Século

20.

11.00 O —Sessão PoliciaJ. Hoje.
Os Novatos.

15 0] —Jornal da Globo.
DD — Rickie Brockelman. Se-

riado.
30 LU — A Valsa, Um Panorama

de Sua História.
35 0] —Classe A. Filme: Os Si-

cilianos.

Madrugada

0.00 [Q —Jornal da Noite.
15 DD —Cinema na Madruga-

da. Filme: Duelo de
Paixões.
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Cena de Os Sicilianos (canal 4, 23h35m)

Hugo Gomez

NASCIDO 

na Turquia,
Henrí Verneuil estreou
na direção em 46 com
um curta-metragem es-
trelando Fernandel e

desse primeiro contato nasceria
uma amizade que se transformaria
em lucrativa associação comercial,
sendo difícil dizer se foi o ator que
promoveu o diretor ou vice-versa.
Foram ao todo sete comédias, das
quais O Carneiro de Cinco Pàtas/oi
uma das mais engraçadas.

Vidas Sem Importância, de 65,
marcou o primeiro dos cinco filmes
que Verneuil rodaria com Jean Ga-
bin, então já firmemente estabeleci-
do como o maior ator de sua gera-
ção e considerado um monstro sa-
grado. Obra sem grande novidade,
na mesma linha de Gangsters de
Casaca, também com Delon, Os Si-
cilianos foi o último encontro da
dupla. Assistivel, o filme nada
acrescenta à carreira do grande
ator, que arites de morrer (em 76)
seria premiado {juntamente com
sua leading-lady. Simone Signoret)
por seu desempenho em O Gato.

Talvez para compensá-la por
não ter conseguido o papel de Scar-

let 0'Hara em ...E o Vento Levou —
a exemplo do que a Warner fez com
Bette Davis em Jezebel — Susan
Haywardfoi convidada para viver
em Duelo de Paixões um persona-
gem com muitos pontos de contato
com a famosa criação de Margaret
Mitchell. Pela atriz e o trabalho
sempre correto do diretor Henry
King, pode ser visto.

UMA JANELA PARA O CÉU
TV Globo — 14h30m

(Sky in the Window) — Produção
norte-americana de 1978, dirigida
por Harry Harris. Elenco: Roger
Kern, Linda Purl, Robert Hays, Ro-
bert Donner, David Huddleston, A.
Martínez, Cynthia Ávila. Colorido.
+* No Dakota, em 1876, a casa
dos Beaton é assaltada por índios' sob o comando de Circling Hawk
(Martínez) e um deles é tratado
pela mulher (Purl) do proprietário,
ganhando com isso a sua gratidão.
Tempos depois, o casal tenta sal-
var a mulher (Ávila) do líder indí-
gena das mãos de brancos encoleri-
zados. Feito para a TV.

SABATA, ADEUS
TV Studios — 21h

(Sabata, Adiós) — Produção his-
pano-norte-americana de 1970, diri-

gida por Frank Kramer. Elenco:
Yul Brynner, Dean Reed, Pedro
Sárichez, Gerard Herter, Andréa
Scotti. Colorido.

Para libertar o México do jugo
de um fanático coronel, Sabata
(Brynner) lidera grupo de revolu-
cionários com o objetivo de roubar
ouro transportado por soldados e
trocá-lo pelas armas necessárias à
derrubada do tirano.

OS AVENTUREIROS
TV Bandeirantes — 21h25m

(Les Aventuriers) — Produção fran-
co-italiana de 1966, dirigida por Ro-
berto Enrico. Elenco: Alain Delon,
Lino Ventura, Joanna Shimkus,
Serge Reggiani. Colorido.

* Dois aventureiros (Delon,
Ventura) convidam uma escultora
(Shimkus), a quem amam, mas vè
neles apenas bons amigos, para
acompanhá-los à África num iate.
Seu objetivo é recuperar fortuna
no fundo do mar, que criminosos
ambiciosos querem localizar antes
deles.

OS SICILIANOS
TV Globo — 23h35m

(Le Clan des Siciliens) — Produção
francesa de 1969, dirigida por Henri
Verneuil. Elenco: Jean Gabin,
Alain Delon, Lino Ventura, Irina
Demick, Amedeo Nazzari, Sydney
Chaplin, Elisa Cegani. Colorido.
*• Fugitivo de penitenciária
(Delon) propõe a um siciliano (Ga-
bin) roubar jóias em exposição em
Veneza. Este concorda e chama um
velho amigo (Nazzari) para ajuda-
los. Juntos planejam um golpe es-
petacular: seqüestrar um avião
que transporta as peças.

DUELO DE PAIXÕES
TV Bandeirantes — 0hl5m

(Untamed) — Produção norte-
americana de 1955, dirigida porHenry King. Elenco: Tyrone Power,
Susan Hayward, Richard Egan,
John Justin, Agnes Moorehead, Ri-
ta Moreno, Hope Emerson, Brad
Dexter, Henry 0'Neil. Colorido
*• Líder (Power) de grupo que
pretende fundar um Estado holan-
dês em território dos zulus, na
África do Sul, conhece na Irlanda
uma jovem (Hayward) com quem
mantém um romance tempestuoso,
mas retorna sozinho. Ela se casa
com outro homem (Justin) e emi-
gra para o continente africano, on-
de volta a despertar paixões.

Novelas
Resumos das novelas apresentadas pelas emissoras do Rio

As Três Marias, TV Globo, 18h —
Ramiro, depois de relatar um pou-
co, aceita ir a Paquetã com Júlia:
Jò e Guta fazem as pazes e esta
avisa que Lucas a está esperando
para conversarem. Jò aceita o con-
vite. Afonso prepara sua mudança
para a casa de Glória, mas esta o
repele dizendo que ainda não estão
casados e fica desconfiada ao saber
que ele está recebendo Cobranças
do banco. Fernanda fica atônita ao
descobrir que Ramiro foi fazer um
piquinique com Júlia. Jô encontra-
se com Lucas em um bar e os dois
decidem ir à casa dele. Guta chega,
diz que Aluísio teve uma crise e que
está chamando por ela. Júlia pede,
desesperada, que Ramiro volte pa-
ra ela.
Plumas e Paetês, TV Globo, 19h —
Gustavo e Bruna aconselham Ed-
gar a esquecer Marcela e voltar
para Cláudia, mas ele se recusa.
Veroca telefona para Jorge queren-
do saber o que ele fez à noite e este
diz que saiu com a Melina. Veroca o
desmente, e arrisca, dizendo que
passou a noite com a Nadir. Jorge
não confirma. Sandra procura
Amanda comentando que gostaria
de se encontrar com Ângelo e esta a
aconselha a procurá-lo. Gino é sus-
penso por não ter levado o atestado
médico para Márcio. Nadir diz a
Jorge que está com medo que seus
pais descubram tudo e este marca
um encontro, apaixonado, no final
do expediente. Rebeca fica saben-
do da suspensão de Gino e a retira.
Gustavo vai até a casa de Marcela a
sua procura.
Coração Alado, TV Globo, 20hl5m

— Leandro confessa a Vivian que
Dudu é filho dos dois e que o filho
de Jucá nasceu morto. Leandro pe-
de Vivian em casamento mas esta
nâo aceita. Alexandra vai para o
convento levada por Cláudio, que
afirma que vai esperá-la. Vivian diz
a Mel e a Carmem que o garoto é
mesmo seu filho, deixando as duas
boquiabertas. leda conta a Piero
sobre a decisão de Alexandra e es-
te, aborrecido, pede o endereço do
convento. Gerson cai da moto. Von
Strauss é ameaçado de morte por
causa de seus conselhos e foge. Ga-
briel fica contrariado ao saber do
romance de Luciana e Anselmo,
achando, como Gamela, que este só
quer descobrir os seus segredos.
Vivian faz uma cártà para que Mel
entregue a Catucha e fica a sua
espera no carro.

O Meu Pé de Laranja-Lima TV
Bandeirantes, 17h55m — Ariovaldo
diz a Gabriela que irá à cidade
buscar um remédio para Raul e
conta que Jandira está com o Padre
Rosendo e Raul. Este coloca um
sonífero no café de Padre Rozendo
para poder ficar à sós com Jandira.
Gabriel, escondido, vai à casa de
Padre Rozendo para ver o que está
acontecendo. Jandira passa a mão
na testa de Raul e ele mexe um
pouco o braço que finge estar para-
lisado. Raul diz a Jandira que foi
sua presença que fez com que ele
começasse a se recuperar. Jandira
volta para casa, Gabriel a vè saindo
e percebe Raul se espreguiçando, o
que o espanta. Gabriel conta a Cae-
tano o que vira. Ricardo vai se
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PROJETO SEIS E MEIA —Show do compositor
e instrumentista Antônio AdoHo e;do cantor
Emílio Santiago acompanhados de conjunto.'
Direção de Sérgio Rocha. Tootro João Caela-
no, P;a. Tiradentes (221-0305). De 2° a 6°, òs
18h30m. Ingressos a CrS 60. Até sexta-feira.

PROJETO SOCIALIZARTE — Apresentação do
cantor Paulo Moia. Teatro do Seic da Ti jucá,
R. Barão de Mesquita, 539. Hoie e amanhã,
às 21 h. Ingressos a Cr$ 100 e Cr$ 30, sócios.

BAFO QUENTE —Show do grupo formado por
Bena Roberto (voz e percussão), Marcelo Bessa

(vocal è guitarra), Pedro Leão (baixo), Glucos

(teclodos) e Paulo Jorge (bateria). Teatro Ipa-
nemo, Rua Prudente de Morais, 824. Hoje às
18h30m. Ingressos a CrS 150.

SEIS E MEIA ZONA SUL — Show da duplo
Sivuca (sanfona) e Glorinha Gadelha (voz).
Direção de Albino Pinheiro. Teatro Villa Lo-
boi, Av. Princesa Isabel. 440. De 2° a 6o, às
18h30m. Ingressos o CrS 100. Até sexta-feira.

NOITADA DE SAMBA — Apresentação de
Baianinho, Xangô da Mangueira, AAariuza,

conjunto Exporta Samba, Zeca da Cuíca e

passistas. Convidados de hoje: o cantora
Milena e o conjunto Nosso Samba. Teatro
Teresa Raquel, Rua Siqueira Campos, 143
(235-1113). Todas òs segundas-feiras, òs
21h30m. Ingressos a Cr$ 400 e Cr$ 300
estudantes.

BEUA-FLOR DE NILÓPOLIS — Show com
apresentação da escola de samba. Morro do
Urca. Todas as 2°. às 21 h. Ingressos a CrS
500.

O Projeto Seis e
Meia apresenta

- esta semana a
dupla Emílio

Santiago (cantor)
e Antônio Adolfo

(pianista e
compositor)

llffk 7 ^

LIBERDADE, LIBERDADE — Coletõnea de Mil-
lar Fernandes e Flávio Rangel. Dir. de Roberto
Azevedo. Dir. musical de Zé Zuca. Com Fred
Gouveia, Gé Menezes, Irema Nascimento,
Neca Terra, Otocílio Coutinho, Rodney Maria-
no, Suli. Teatro Ipanema. Rua Prudent» d»
Morais, 824 (247-9794). De 6o a dom., às
24h; 2°-feira, às 21h30m. Ingressos a CrS
300 e CrS 150 estudantes. Temporada de
despedida da sempre atual antologia de
textos e músicas dedicada ao temo do liber-
dade. Até dia 23.

DOCE DELEITE — Ato variado em 12 quadros
de Alcione Araújo, Mauro Rasi e Vicente
Pereira. Dir. de Alcione Araújo. Mús. e dir.
musical de John Neschling. Com Marilio Pêra,
e Marco Nanini. Teatro Vanucci, Ruo Marques
de S. Vicente, 52 (274-7246). Às 2as. e 3as.-
feiras, às 2!h30m. Preço único CrS 500.
Através dos 12 quadros, inteligados por músi-
cas e danças, aparecem diversas formas de
humor e diversos assuntos do cotidiano ca-
rioca.

DENISE STOKLOS — Recitol de mimica em
vónos quadros, dondo ênfase ò condição da
mulher no sociedade contemporânea. Teatro
Gláucio Gill, Praça Cardeal Arcoverde (237-
7003). Às 2°s e 3°s-feiras, às 21 h. Ingressos a
CrS 200, e Cr$ 150. Até dia 24.

O LOLÓ DA DONA LOLÓ — Texto de M.
Cena. Dir. de Marcondes Mesqueu. Com Edié-
lio Mendonça, Edson Monteiro, Marino Lira,
Paulo Renato. Café Concerto Camily Schlnittl,
Rua Voluntários da Pátria, 2.4. Às 6°s e íáb.,
ás 21h30m, dom. às 18h30m e 2°s, às 21h.
Preço único CrS 200. Comédio-postelão, com
forte dose de erotismo, refletindo a imoralida-
de das repressões que as pessoas sofrem no
seu dia-a-dia.

encontrar com Raul e se espanta ao
vè-lo curado.
Dulcinea Vai à Guerra, TV Bandei-
rantes, 18h45m — Carolina faz um
sinal a Marcelo, que percebe e finge
não conhecè-la, Marcelo e Mila se
apresentam a Lucrécia como sendo
advogados de Dulcinea e a aguar-
dam, enquanto Demóstenes vai
chamá-la em seu quarto. Múrcia
percebe que algo está diferente no
comportamento de Ludmila e lhe
pergunta o que a transformara tan-
to na casa de Lucrécia. Ludmila diz
a Múrcia que encontrou sua perdi-
ção na casa de Lucrécia, mas.que
prefere não falar no assunto. Cami-
Io conversa com Perla, fne diz que
ela fica melhor sem óculos, os tira e
a beija. Ela se entrega totalmente a
ele, Mariana tenta iniciar a aula de
cultura geral para Dulcinea.
Rosa Baiana, TV Bandeirantes,
19h45m — Rosa quer saber por que
Ivan acha que Orestes deve saber
tudo sobre seu passado. Ivan lhe
diz que acha que ele deve saber
para lutar para que o assassino de
seu pai seja levado preso. Walter
conta a Nabuco que sua mulher,
Matilde, pensa que ele passa 20 dias
trabalhando, o que não é verdade,
pois durante sete dias do mês ele
fica com suas amantes. Rosa acon-
selha Ivan a não continuar a invés-
tigar a morte do pai de Orestes.
Agenor diz a Nathália que lhe dará
o que ela quiser, mas ela confirma
que não sairá da casa onde faz
ponto. Ivan se decide a localizar a
irmã de Orestes que vive no Ama-
zonas.

Marília Pêra e Marco
Nanini em Doce Deleite,

espetáculo de dança,
música e humor

Milena é a cantora convidada
para a Noitada de Samba do

Teatro Teresa Raquel

Rádio Jornal
do Brasil

AM — 940KHz
9h05m — Debate: Poesia Terá-
pia, com Dra. Silene Medeiros.
De 2" a 6a, com apresentação de
Orlando de Souza. Participação
de Marcos Reis e apoio do De-
partamento de Radiojorna-
llsmo.

FM Estéreo
99,7MHz

HOJE
ê

20—Transmissão Quadrafô-
nica — SQ — Sinfonia n° 3,
em Ré Maior, de Tchaikovs-
ky (Muti — 43.23); Sonata n°
3 para Violino e Piano, de
Delius (Wilkomirska —-
17:56); O Mar, de Debussy
(Karajan — 25:26).

21h35— Stereo, 2 Canais
— Sonatina, de Ravel (Arge-
rich —10:32); Serenata n° 11,
em Mi Bemol, K 375, de Mo-
zart (Collegium Aureum —
25:55); Concerto n° 1, para
Piano e Orquestra, de Bar-
tok (Serkin e Szell — 23:44);
Salve Regina, em Sol Menor,1
para Solistas, Coro e Or-
questra, de Haydn (Rei-
nhardt — 19:45).

AMANHÃ

20h — Prelúdio, dos Tróia-
nos em Cartago, de Berlioz
(Davis — 5:37); Sonata para
Flauta, Viola e Harpa, de
Debussy (Dwyer, Fine e Hob-
son — 17:01); Suíte n° 1, em
Ré Menor, Op. 43, de Tchai-
kovsky (Dorati — 42:30); So-
nata n° 34, em Mi Menor, de
Haydn (Eschenbach —
11:52); Serenata n° 1, em Ré
Maior, Op. 11, de Brahms
(Kertesz — 46:00); Trio em
Ré Menor, para Piano, Violi-
no e Violoncelo, Op. 120, de
Fauré (Pro-Arte — 20:00);
Concerto a Quatro, em Fá

. Maior, Op. 11/ 5, de Bonporti
(I Musici — 12:15); Canto dos
Adolescentes, de Stock-
hausen (Estúdios de música
eletrônica da Rádio de Colo-
nia — 13:00).
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ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA *^B

OS OBSERVATÓRIOS
SOLARES NA

ILHA DA PÁSCOA
Ronaldo Rogério de Freitas Mourão

Coordenador de Astronomia do Observatório Nacional

Osituado pró

S templos do primeiro período, além de
estarem cuidadosamente orientados tendo
em vista os movimentos anuais do Sol, eram
associados ao observatório solar que se en-
contrava no cume do vulcão Rano Kao,

situado próximo à cidade cerimonial de Oronzo. Eles
foram elaborados com um cuidado estatístico todo espe-
ciai. Não possuíam, entretanto, a solidez necessária para
suportar as enormes estátuas tão características das
ilhas de Páscoa. Uma especial atenção dos seus çonstru-
tores parece ter sido dirigida para a face anterior, que se
encontrava voltada e orientada de maneira á acompa-
nhar os movimentos do Sol. Muito lisos e planos, esses
muros eram compostos de blocos megalíticos de diferen-
tes dimensões, supergastos de modo irregular e formas
heterogêneas. Além de bem-esculpldos e muito bem-
polidos, ajustavam-se tão-bem que era impossível detec-
tar o menor traço de irregularidade, tais como falhas ou
buracos.

A orientação solar desses templos, assim como a sua
ligação com o antigo observatório solar e altar do vulcão
de Rano Kao, fazem supor que eles possuíam uma
função muito semelhante aos dos templos do antigo
Peru, tendo sido construídos de acordo com uma técnica
muito parecida.

Uma tal associação entre a heliolatria dos antigos
peruanos e a dos primeiros habitantes da ilha de Páscoa
é muito aceita atualmente se além da proximidade
geográfica dessas duas culturas, consideramos que em
nenhuma parte do Pacífico se encontra uma estrutura
religiosa semelhante, totalmente voltada para o Sol e
com os monumentos construídos com uma orientação
solar e uma técnica tão análoga. De acordo com as
pesquisas do arqueólogo norueguês Thon Heyerdahl,
durante a expedição de 1955-56, parece que os ahu
pascoais do período histórico nada mais seriam do que
uma reconstrução dâ mesma instituição peruana na ilha
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da Páscoa. Por outro lado, verificou-se que todas as
estruturas religiosas do Período Antigo foram abandona-
das e consideravelmente gastas pela erosão.

Os novos arquitetos que chegaram por volta do
século XII d.C. além de introduzir novos planos de
construção e novos conceitos religiosos não tinham
nenhuma preocupação de orientação astronômica nem
procuraram atingir uma apresentação estética particu-lar. Parece que a preocupação desses novos habitantes
era o de construir fundações muito sólidas e resistentes,
onde pudessem colocar as grandes estátuas que fossem
sendo construídas.

Assim parece que o culto solar do Período Antigo foi
substituído no Período Médio por uma nova religião
inteiramente consagrada ao cultor das estátuas gigan-tes. O significado dessas enormes estátuas não foi até
hoje bem esclarecido. A afirmativa muito difundida
segundo a qual essas enormes cabeças pascualinasolham para o mar é totalmente errônea. A ereçâo desses
monumentos parece estar associada à glória dos ances-
trais. Aliás, desde a passagem do Capitão Cook, no
século XVIU, que se sabe que elas foram ediflcadas em
memórias dos chefes ou pessoas importantes. Com efei-
to, Cook e Foster, dois dos primeiros viajantes queestiveram na ilha, relatam que várias dessas estátuas
possuíam ainda nomes de pessoas aos quais os indígenas
associavam ao termo polinesiano ariki que significa rei
ou chefe. Segundo alguns atores, existiu na ilha uma
corporação de fabricantes profissionais organizados co-
mo os pescadores e agricultores.

Uma importante observação sobre o significado des-
sas estátuas foi relatada por Roggeveen e seus compa-
nheiros, que estiveram, em 1722, na ilha, antes dos
últimos massacres de tribos. Segundo a descrição de
Roggeveen, os insulares acendiam fogueiras diante dos
monolitos e faziam reverências com os corpos voltados
para o Sol nascente. Uma tal notícia parece evidenciar
que o culto solar do Período Antigo e o culto dos
ancestrais no Período Médio permaneceu dando origem
a um sincretismo religioso, pois talvez acreditassem
também que os seus ancestrais descendiam do Sol. Por
outro lado, quando Cook chegou na ilha em 1774, após o
último massacre e antes que as últimas estátuas fossem
derrubadas, não registrou nenhum culto associado ao
ahu. Observaram que os indígenas náo gostavam que os
estrangeiros se aproximassem dos ahu, onde se encon-
travam crânios e ossos largos que sugeriam que ahu
tivessem sido utilizados como uma plataforma funerária
embora-não tivessem sido concebidos para um tal objeti-

* vo. Neles náo se encontrou nenhuma câmara mortuária e
as cavernas existentes parecem ter sido construídas nos
fins do Período Médio.

Existem poucas evidências de um culto lunar. A
única representação lunar na cultura pascalina é uma
placa que se usava no peito dependurada por um colar.
Seus dois rei-miro (rei = ornamento de pescoço + miro
= madeira) e rei marama (marama = lua) parecem
definir a sua utilidade. Segundo os nativos da ilha, essas
peças decorativas, representativas do crescente lunar
eram usadas por ocasião das cerimônias religiosas que
ocorriam quando da plantação da kurama (batata-doce).

Realmente a falta de maiores detalhes históricos
sugerem que os conhecimentos astronômicos dos povos
da ilha da Páscoa, além de muito rudimentares, estavam
no início, voltados exclusivamente para a heliolatria.
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LOGOGRIFO
JERONIMO FERREIRA

PROBLEMA N° 614"s T

F
R L C

1. barbeiro (6)
2. defrontar (6)
3. despenhadeiro (5)
4. durar (5)
5. enganar (7)
6. esbraseada (6)
7. filete (5)
8. fúnebre (5)
9. locução (5)

10. má figura (6)
11. .pantomima (5)

12. peralta (7)
13. pescar com arpão (6)
14. que faz flocos (7)
15. que tem falácia (9)
16. quebradiçp (6)
17. respiração (6)
18. sem força (5)
19. serradura de madeira (6)
20. tocador de fole (7)

Palavra-chave): 12 lotras

Soluções do problema n'613: Palavra-chave: ANTROPOMORFISTA
Parciais: amontoar; amofinor; arrimo; atirar; afonoso; amistar;
animai1; amorfia; opontoar; amatório,- atrito; ofito,- anosmio; ato-
mista; amoroso; amparo,- atraso; aspirar; amornar; afronta.

Consiste o LOGOGRI-
FO em encontrar-sè de-
terminado vocábulo,
cujos consoantes já estáo
inscritas no quadro aci-
ma. Ao lado, à direita, é
dada uma relação de 20
conceitos, devendo ser
encontrado um sinônimo
para cada um, com o
número de letros entre
parênteses, e todos' co-
meçados pela letra ini-
ciai da palavra-chave.
As letras de todos os si-
nónjmos estão contidas
no termo encoberto, e
respeitando-se as letras
repelidas.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — \ — designação de vários
máquinas paro levantar grandes pesos, espe-
cialmente um tripé, formado por três ponlaletes
unidos no topo, com roldona ou cadernol e
cordas; cábreo; indivíduo valentão ou provoca-
dor; 6 — em outro momento ou ocasião,- 10 ~
(ant.) estanho fino; 1 1 — caixilho retangular de
metal onde se engrada a forma tipográfica porá
deitá-la na prensa,- primeiras folhos que crescem
nas árvores após as primeiras chuvqs,- 12 —
pessoa que tem bossa ou corcova; 14 — festa
anual dos judeus, nos dios 14 e 15 do mês de
adar, que teve origem no sua salvação das
intrigas de Haman; 15 — rochedos encostados ò
terra firme e que quebram a continuidade da
linha arenosa das praias,- o alto grau de intensi-
dade do frio, do calor; 16 — relativo oo deus
Odin, na antiga religião escandinava; 18 —
extremidade de um conduto de chaminé, que se
liga em ângulo reto oo conduto vertical, munida
de onteparos que evitam o refluxo da fumaça
para o interior da chaminé; 19 — vaso de feitio
alongado, paro perfumes ou para óleos, entre os
gregos antigos; 20 — símbolo do prosiodimio,*
21 — variedade de ortoclasio usado em joalhe-
ria, e caracterizada pelo brilho de pérolo e por
opatescèncio; 24 — explosivo violento, de pre-
paração difícil e perigoso, 25 — interjeição
imitoliva de queda ou choque; 27 — diz-se do

mel ou melaço levado ao ponto de açúcar (pi.);
28 — unidode de medido de resistência elétrico,
no sistema MKS, que é a resistência elétrica de
um elemento passivo dum circuito no qual
circula uma corrente elétrica invariável de um
ampère quando existe uma diferença de poten-
ciai constante de um vo!t entre seus terminais;
29 — liquido transparente de cor amarelo
pálido que aparece no leite coalhado eé subpro-
dufo da fabricação de quijos (pi.); grupo de
esporôngios de criptógamos vasculares (pi.).

VERTICAIS — 1 —grande extensão de terra, em
que predominam ervas rasteiras,- campo consti-
tuído principalmente de subarbustos, arbustos
baixos e gramíneas, que reveste sobretudo as
serros arenosas do Planalto Central, perde as
folhas durante a estação seca e apresenta gron-
de copio de belíssimas flores; 2 — instrumento
de cordas, semelhante à guitarra, usado desde o
Antigüidade,- pequeno barco de pesca; 3 —
defender com barreira improvisada com borricas
cheias de terro, estocgs, pedras das calçados,
sacos de areia etc, poro defender entrada de
uma rua, porto ou. qualquer passogem; 4 —
trotar algum assunto sem seriedade; 5 — des-
gostos, dissabores, 6 — homem do roço. sem
instrução, trabalhador dos estradas de rodagem
ou das de ferro, 7 — pacote de papeis velhos

que simulam papel-moeda, geralmente cobertos
por uma nota verdadeira, e usado pelos vigohs-
tas ao passarem o conto-do-vigário; 8 — infla-
moção na articulação do espádua (pi.); 9 —
(ant.) sua; 13 — combinação do oxido nicólico
com uma base salificável,- 17 — cheiro que sai
do estômago quando há indigestão,- 20 — diz-se
de uma obra que é excelente ou a primeira no
seu gênero, 22 — ser propenso oo amor ou
capaz de ornar; 23 — qualquer objeto de
bronze, cobre ou latóo; 26 — interjeiçào que
exprime ofetos vivos Léxicos: Morais; Melhora-
mentoe; Aurélio • Caianovas.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — estorne; arni; oto, afim, cami-
na; imo; omocefalos, retóricas; amo; agadas, d';
uroco; imatura; en; ca; cajuas,- alomares.

VERTICAIS — escora; tomatada; atico, monero;
ofilada; rrimosacea, imos; amem; afigurar; oca-
roje, sonsa,- it; ica,- rnaij uco,* us.

Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57
ap. 4 — Botafogo — CEP 22270.

I 2| 31 4| 5V H 6] 71 . 8| 9
~~TD II 

12 13 ¦¦"TT"B"T". f '""¦
16 17 BH T8^^_B~" -------l/l—L
11 m ~ " ^^ ™

j r
tt: L~~~

<50/ figS&WtiO. UA-SCI L—
N/0 &2A<Z\l WZr\ &OkX*4[ZA&

KJA \f\rW^l

4ffl__i

HORÓSCOPO MAX KLIM

ÁRIES — 21/3 a 20/4

Nesto segunda-fejra o ariano deve procurar controlar
seus gastos e dispèndio. evitando o euforia da
compra de impulso corri base em novos ganhos. Bons
aspectos financeiro». Participação social. Clima fomi-
liar com indicações de momentos de ligeiro tensão
Risco de pequeno» atritos. Aspectos favoráveis ao
amor, com disposição receptivo a compromissos
duradouros. Saúde regular.

TOURO — 21/4 o 20/5
O taurino deve procurar controlar mais efetivamente
suas reações de tensão e irritação em relação o
colegas de trabalho. Bem indicado» os negócios
novos hoje iniciado». Novos fato» ligado» a teus
relacionamento pessool tendem a ocorrer hoje. Procu-
re pensar calmamente ao se decidir sobre assunto
doméstico de certa importância. Neutras indicações
para o amor. Problema» nervosos.

GÊMEOS — 21/5 a 20/6

Hoje o geminiano deve ocautelar-»e em relação ao
seu trabalho, negócio» e finança», influenciados
desfavoravelmente pela negativa quadratura de
Mercúrio e Urano. Evite qualquer viagem. Clima de
certa neutralidade no relacionamento familiar e
amoroso que devem sofrer direta influência de seu
estado de ânimo, refletindo-o. Saúde em bom perío-
do. Cautela na aulomedicação.

CÂNCER —21/6 a 21/7

Esta segunda-feira apresenta aspectos altamente
positivos para o canceriano no trato de questões
referentes ao »eu trabalho, principalmente se ligado
ao comércio ou indústria de tronsfomaçãq. Momentos
de recompensodora convivência em família. Tarde
indicada para negociações com imóveis para morada
própria. Acontecimentos inesperados e gratificontes
em relação ao amor. Saúde em fose neutra.

LEÃO — 22/7 a 22/8

Neste início de semana o leonino ainda vive o»
reflexos de bons momentos em relação ao seu
trabalho e negócios com ligeiro favorabilidade para
a assinatura de documentos e o troto de questôe»
judiciais. Apoio e muita compreentão em relação à
família que deverá se constituir em ponto de sua
segurança no» próximo» dias. Clima benéfico para o
amor. Saúde ainda em fase neutra. •

VIRGEM — 23/8 a 22/9

O virginiano se mostrará hoje sensível à negativa
disposição aitrológica de Mercúrio em quadratura
com Urano, desaconselhando viagens, excursões e
mudanças de residência. Procure adotar posiciona-
mento mais introspectivo com recolhimento junto ò
família que deve mostrar-se em momento de troto
afável. Clima neutro em relação ao amor. Saúde em
momento de grande vitalidade.

LIBRA — 23/9 a 22/10

Hoje o libriano deve evitar manifestaçôe» de desa-
grado em relação à monotonia do trabalho rotineiro,
posicionando-se de forma mais íimpótico no» conta-
tos com colegas e superiores. Procure maior contato
com amigos e parente» próximos. Plano sentimental
em fose de relativa desfavorabilidade com possívei»
ocontecimentos desagradáveis relacionado» à pessoa
amada. Saúde regular.

ESCORPIÃO — 23/10 o 21/11
Período de neutros indicações ostrológicas paro o
nativo de Escorpião que deve posicionar-se de forma
mais justa ao dividir os positivos resultado» de
trabalhos executados com êxito. Bon» momentos para
negociações com objetos de antigüidade. Fovorabili-
dade para o trato »©cial. Clima de ten»ão e descon-
tentamento em relação à família. Clima neutro para
o amor. Saúde boa.

SAGITÁRIO — 22/11 o 21/12
Procure, nesta »egunda-feiro, analisar detidamente
todos os documentos que ossinor, evitando compro-
missos que lhe pareçom nebulosos ou de complicada
explicação. Plano ostrolígico ligeiramente desfavorá-
vel para negócios novos. Disposição afetiva em
relação à fomílio e ao amor em momento de
vitalidade e notável presença de todo a sua sensibili-
dade. Alegria e satisfação. Saúde regular.

CAPRICÓRNIO — 22/12 a 20/1
Ne»to fase neutra em teu» aspecto» astrológicos, o
capricorniano deve buscar a aplicação em seu traba-
lho de nova» e arrojada» idéios e plano», evitando
tornar dispersivas a\ suos tarefas rotineiras. Uma
pessoa idoia, amigo ou parente próximo, poderá
ajudá-lo bastonte nò solução de problema complica-
do relacionado ò fcjmília. Clima de favorabilidade
paro o amor. Saúde em fase neutra.

AQUÁRIO — 21/1 o 19/2

Esta segunda-feira, paro o aquariono, náo se mostro
muito positiva em relação a sua profissão; Muita
cautela ao lidar corrj eletricidade ou eletrônico.
Quadratura desfavorável de Mercúrio e Urano dispõe
negativamente a parte da tarde e a noite. Procure
maior aproximação com pessoa amigo que vem
interessondo-se por você. Harmonia no relaciona-
mento doméstico e amoroso. Saúde em boa fase.

PEIXES — 20/2 o 20/3
Você pode hoje candidatar-se a novo emprego ou
função, com boas possibilidades de êxito, em climo
astrológico que lhe favorece grandemente na inicio-
ção de novas atividades de caráter profissional.
Neutros aspectos em relação q negócios e quanto oo
trato doméstico. Uma novidade relacionada à pessoa
amada deverá influenciá-lo de formo marcante.
Soúde em período regular.
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MAIS EXECUTIVOS DO QUE ARTISTAS
CANNES 

— Na realida-
de o Midem — Mercado
Internacional do Disco
e da Canção — teve
sempre suas costas im-

prensadas entre duas cadeiras. Ê
um mercado, um salão reservado
aos profissionais. Como há salões
da maquinaria agrícola ou da, ali-
mentação. Mas, enquanto estes úl-
timos são acompanhados por um
pequeno número de jornalistas
multo especializados, viajam para
Carmes, a cada ano, 700 represen-
tentes de jornais, rádios e televi-
soes. m

Evidentemente, Carmes, em Ja-
neiro, tem argumentos climáticos
nada desprezíveis. Mas o Midem
permanece sedutor, antes de tudo,
porque, através da compra de dis-
cos promocionais, de cassetes e de
fitas de 1 mil 176 companhias vin-
das de 53 países, supõe-se ter nas
mãos as músicas que serão tocadas
e sucesso nos próximos meses ou
mesmo anos. E Isto náo impede
que, para alimentar a cobertura e
dar o frisson. haja estrelas, Ídolos,
plumas e paetês. Um advogado in-
ternacional — e eles são hoje tão
numerosos na Croisette quanto as
pessoas do meio artístico — pode
ser apaixonante, mas raramente se-
rá sexy. Carmes esqueceu um pou-
co as estrelas, nestes últimos anos,
porque Bernard Chevry, 59 anos,
comlssário-geral e Criador deste
mercado, depois de ter passado pe-
los Correios, pela livraria e pelos
congressos, cometeu o erro de con-
ter muito com os outros para lhe
fornecer estrelas e purpurina para
os olhos.

Este XV Midem foi a ocasião,
para ele, de repensar tudo. Chevry
compreendeu ter chegado a hora
dele mesmo montar os palcos, des-
cobrir os ídolos de amanhã, promo-
vê-los e prestigiá-los. Os outros não
farão mais este serviço para ele:
estão de acordo em fazer a colheita,
não em semear.

Hoje, quase 70% - do mercado
mundial do disco estão nas mãos de
três multinacionais: a Warner (au-
sente este ano), a Polygram (ausen-
te este ano) e a CBS. Os serviços
destes monstruosos conglomerados
tornaram-se, com raras exceções,
burocratizados, pesados. A imagi-
nação escapou e é nos 30% restan-
tes do mercado que é preciso invés-
tir, procurar a criatividade. Mesmo
se não é fácil separar o melhor e o
pior, neste fauna irritante e fasci-
nante, o futuro descobridor dos no-
vos Beatles do vendedor de limo-
nada.

Ora, é neste mercado tumultua-
do que poderá surgir a música de
amanhã. Estamos de acordo com as
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reuniões de tecnocratas engravata-
dos, que dividem entre si os satéli-
tes, os cabos, os videogramas, mas
que possamos escutar, também, a
música! Chevry compreendeu isto.
E marcou 1982 para o próximo Mi-
dem. Que será no suntuoso Palácio
dos Festivais, se este estiver termi-
nado a tempo. Atualmente em
construção, os 370 operários do
canteiro de obras estão em greve.
Reclamam melhores condições de
alojamento, de higiene, de segu-
rança.

O Midem, negócio e criação pu-
ramente franceses, dá trabalho a
várias centenas de pessoas, faz en-
trar milhões em divisas. E por que
há ainda tantas coisas erradas?

Não é normal que se veja apenas

uma meia dúzia de vedetes france-
sas na Croisette. Também não é
normal que Charles Aznavour e,
depois, Mireüle Mathieu, tenham se
recusado, no último momento, a
participar da noite de gala de varie-
dadés que deveria ter sido filmada
em Cannes para a televisão. E que
outro canal tenha decidido, então,
não filmar. Aznavour e Mathieu são
facilmente substituiveis, e os canto-
res anglo-saxões estavam prontos a
comparecer porque eles são artis-
tas e não divas. Também náo é
normal que a France-Inter 3 apre-
sente em Palm Beach um espetácu-
Io que foi um fracasso para os com-
pradores estrangeiros e que reunia
um cantor de Quebec, um cantor
belga e alguns iniciantes franceses

que ainda têm muito a provar no
plano regional.

Também não é normal que uma
grande empresa de discos francesa,'
com o apoio de uma rádio de au-
diência nacional ou periférica, não
tenha aproveitado a presença em
Cannes de 4 mil profissionais para
montar um show de classe e tentar
vender no estrangeiro alguns artis-
tos que se possam eventualmente
exportar. Também não é normal'
que estas mesmas rádios de língua
francesa continuem transmitindo
numa louca cadência a música an-
glo-saxônia, condenando ao desem-
prego toda uma geração de artistas
que se exprimem nos ritmos atuais
mas, crime, em francês! E que as
discotecas sigam o mesmo movi-

mento sob o pretexto de que o
público quer isto. Seria suficiente
um esforço de três meses por parte
dos disc-jockeys, para que as pes-
soas começassem a dançar músicas
francesas.

Também não é normal, enfim,
que fosse necessário um ano para a
comissão escolhida por Jean-
Phillppe Lecat, Ministro da Cultura
e da Comunicação, reconhecesse
que a cópia pirata provoca uma
fabulosa hemorragia nos direitos
autorais dos criadores. Um ano de
conversações e nenhuma solução,
nem mesmo a cobrança de uma
taxa sobre os cassetes virgens, foi
adotada. Um ano durante o qual os
franceses compraram 50 milhões de
cassetes virgens.

Mais strcss que strass, no Mi-
dem 1981. Após um longo período
de louca expansão, de saltos de 15 a
20% a cada ano, a indústria do
disco marca passo. Outros suportes
— vídeo-discos, satélites, cabos, es-
tão chegando. A imagem está co-
meçando a ganhar. Isto foi visto em
Cannes, neste ano, nas discotecas,
no Studlo Circus ou no Uísque a
Gogó, onde os dançarinos queriam
mexer-se vendo a imagem dos artis-
tes projetada em telas gigantes.

Murmura-se que este Midem foi
o da estabilização, o da reflexáo.
Tinha-se a impressão que alguns
chefes de multinacionais estavam
reunidos na Costa para dividir o
mundo de amanhã.

A DECEPCIONANTE "LILI MARLENE" DE FASSBINDER
(OU COMO TER TUDO NAS MÃOS E FAZER UM MAU FILME)

WiUiam Waak
Correspondente

ONN — Pela lógica, qualquer um diria que
juntando um jovem, inteligente e experiente
diretor (Reiner Werner Fassbinder), uma atriz
talentosa, bonita e na moda (Hanna Schygul-
Ia), um material dramático altamente expio-

sivo (a vida artística no m Reich) e uma lenda que
sobrevive a várias gerações (a canção Lili Marleen), além
de muito, muito dinheiro, sairia um bom filme. Pois a
lógica não funcionou.

Há duas semanas em cartaz na Alemanha, o último
filme do festejado Fassbinder — Lili Marleen — decep-
cionou profundamente a critica e está desagradando
também ao público. O sucesso foi garantido através de
uma enorme campanha publicitária e o lançamento
simultâneo em mais de 100 salas alemãs, mas é difícil
encontrar alguém que saia do cinema satisfeito. Os
críticos acham que os 5 milhões de dólares gastos na
produção, a mais cara até agora do cinema do pós-guerra
alemão, foi dinheiro jogado fora.

Fassbinder vinha de um estrondoso sucesso com seu
Casamento de Maria Braun (Hanna Schygulla é também
a atriz principal), a maior prova da capacidade do diretor
e do vigor do cinema alemão. Outra realização recente de
Fassbinder — a difícil adaptação e filmagem, para televi-
são, da novela Berlin Alexander-Platz, de Doeblin —
causou polêmicas entre telespectadores acostumados
aos enlatados convencionais e críticos encantados com a
linguagem estética do diretor, mas ninguém atacou sua
qualidade.

Após a estréia de Lili Marleen os críticos se entrin-
cheiraram contra o diretor. As colunas especializadas
perdoaram pouca coisa. O crítico do diário Frankfurter
Rundschau, por exemplo, acha que o caráter de super-
produção já havia comprometido de antemão o filme.
Além disso, o enredo, as personagens, a encenação e as
intenções do diretor não convencem "O filme Lili Mar-
leen é como um mosaico colorido de vidro, por detrás
não há nada", sentenciou o jornal.

O Sueddeutsche Zeitung suspeite que Fassbinder
resolveu simplesmente ganhar dinheiro e afirma que não
áe pode fazer um filme que agrade ao mesmo tempo em
Kansas City e Cingapura. O Semanário Spiegel, que
pretendia até mesmo dedicar uma capa ao fume, vai
ainda mais longe: Fassbinder comete o grave crime de
negligenciar o terror do nacional-socialismo, transfor-
mando os 12 anos de opressão hitleristo em um água-
com-açúcar colorido, cheio de plástico, lantejoulas e um
pouco de erotismo, misturado a campo de concentração,
Gestepo e muito suástica.

O roteiro de Lili Marleen é baseado no livro Viver
com uma Canção, de Lale Anderson, a intérprete da
gravação original imortalizada nas frentes de batalha no
deserto, no Atlântico, na França ou na União Soviética.
A música melosa e simples, composta em 1916 por um
cabo alemão apaixonado por duas moças (Lili e Marleen)
e assustado com sua iminente transferência para a
frente, virou o maior sucesso da segunda guerra. Traduzi-
dos para mais de 50 línguas, os versos iniciais,—"Vdr der
Kaserne, vdr dem Grossen Tor" — são lembrados até
hoje.
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Fastsbuider: retumbante fracasso

Sobre os motivos há diferentes versões. A cantora
alega em seu livro, no qual é difícil separar ficção e auto-
biografia, que a Gestepo havia descoberto sua participa-
ção num grupo de resistência, divulgando material sobre
crueldade cometidas em campos de concentração queLale recolhia de células clandestinas em tournées pelaPolônia ocupada. Litte Anderson, a filha da cantora, está
editando agora os diários da mãe e afirma que o motivo
real para a súbito proibição de apresentar-se em público,imposto pelos nazistas, devia-se a cartas da cantora a um
amigo em Zurique — um empresário teatral judeu —
pedindo um emprego na Suíça. Na verdade, Lale Ander-
son nunca visitou guetos Judeus ou contrabandeou foto-
grafias de atrocidades.

"Não deixe que a realidade estrague um bom enre-
do", pensou Reiner Werne Fassbinder. Usando de toda a
liberdade que a licença poética lhe concede, o cineasta
alemão não apenas alterou completamente esses deta-
lhes como também deu lustro novo a uma velha história
de amor contada por Lale Anderson. Em 1933, a cantora
se apaixonara por um judeu suíço de nome Rolf Lieber-
man — depois da guerra, diretor das óperas de Paris e
Hamburgo—sem que o romance se estendesse durante a
guerra.

No filme ficou tudo diferente. Hanna Lili Marleen
Schygulla representa uma jovem ariana perdidamente
envolvida com o rico e aventureiro Robert Mendelson
(Giancario Giannini), cuja atividade principal consiste
em contrabandear judeus (e seu patrimônio em jóias ou
divisas) da Alemanha. No melodrama montado por Fass-
binder não falte nenhum dos elementos típicos de uma
novela de televisão. Os dois amantes têm de enfrentar
primeiro a oposição do pai de Robert. um ancião orgu-
lhoso (Mel Ferrer) e de hábitos rígidos que consegue a
expulsão de Lili Marleen da Suíça.

A separação é agravada pelo início da guerra e pelo
súbito sucesso da canção. Robert, cortejado por uma
candidata a casamento escolhida pelo pai, já não sabe se
LUi continua do seu lado ou se entregou-se definitiva-
mente aos privilégios concedidos pelo regime. Ele segue
adiante com sua perigosa tarefa, faz uma viagem até a
distante Berlim só para encontrar-se com Lili e acaba
preso pelos carrascos da Gestepo — sem ter o menor
conhecimento de que a cantora já cooperava também
com um bizarro grupo de resistência.

Gravada em 1939, Lili Marleen teria ficado enterra-
da em algum arquivo não fosse o diretor de programação
da RADM, em 1941. Esse diretor achou que os metais no
final do arranjo dariam um ótimo fecho para a programa-
ção. Pontualmente, faltando três minutos para as 10 da
noite, os soldados de várias frentes se acostumaram a
sintonizar seuá receptores em buscar da suave melodia
falando da saudade de uma garote que podia ser a
namorada amante ou uma prostituta A partir daquela
data, Lili Marleen virou uma tradição entre ingleses,
alemães e mesmo soviéticos, apesar da proibição do
Estado Maior do Exército Vermelho.

Lale Anderson, a intérprete, saiu do anonimato e
passou a freqüentar os altos gabinetes da hierarquia
nazista ganhou uma casa de presente do próprio Hitler.
O Mirustro da Propaganda Joseph Goebbels superou
sua aversão inicial ("Essa música tem cheiro de cada-
ver"), e, diante do sucesso entre amigos e inimigos,

deixou que o disco continuasse sendo tocado as 21h57m,
mesmo quando Lale Anderson caiu em desgraça.

No meio desse drama de amor—o final é melhor nem
contar—Fassbinder encontra maneira de colocar bons e
maus nazistas, bons e maus membros da resistência e
sobretudo muito pompa e multa gala, tudo recheado por
cenários monumentais decorados com suásticas e sim-
bolos nazistas. Entre um diálogo e outro, Hanna Schy-
gulla castiga impiedosamente Lili Marleen — intercala-
da por cortes rápidos de explosões e soldados morrendo
— até que o público saia do cinema assobiando a.
melodia. Fassbinder encaixa até mesmo um pianista que
funciona como confessor da personagem central e seu
valoroso defensor em momentos de perigo.

EM 

matéria de pianista, tema musical, guerra e
amor impossível Casablanca não perde para
ninguém, mas é diante de filmes mais moder-
nos que Lili Marleen não resiste a compara-
ções. Já que náo convence como filme de açáo

ou história do amor (musical do gênero Cabaret não é),
poderia ao menos significar um interessante tratamento
estético do nazismo, ou talvez uma abordagem de quês-toes políticas de atualidade óbvia. É possível preservar a
arte num regime de terror e opressão? Em que medida
alguém se toma cúmplice do sistema pelo simples fato
de náo o combater?

Mais uma vez, em uníssono, os críticos levantam a
hipótese de que o cineasta talvez tenha-se deixado levar
demasiadamente longe pelas possibilidades cênicas cria-
das com a chuva de Marcos que se abateu sobre seu
estúdio." Fassbinder reconstruiu, por exemplo, o impo-
nente Falácio dos Esportes de Berlim, com milhares de
extras e toda a pompa do regime nazista. Num velho
teatro o diretor filmou orgias das tropas da Wehrmacht
que lembram as festas das SS. Só que alguém já fez Isso
antes dele, lembraram os críticos alemães, sem negligen-
ciar a realidade política também

Perto das obras de Visconü, Pasolini, Sybeberg
(Hitler), Liliana Cavani (Porteiro da Noite) ou até mes-
mo comparado ao Cabaret, o Lili Marleen de Fassbinder
fica bastante pobre. Não é suficiente colocar um tortura-
dor na tela para caracterizar a opressão de um regime e
multo menos uma Hanna Schygulla repetindo ad infini-
tum "mas eu só canto uma canção para mostrar a apatia
e acomodação de intelectuais e artistas. Consideradas
em si, as voluptuosas cenas de festas dos nazistas ou o
gigantismo dos cenários, só se pode mesmo dar razão ao
crítico do Spiegel, para o qual Fassbinder transforma o
3o Reich em algo "bonittnho e sexy".

Curioso é que Fassbinder Já não depende do quedizem os críticos para vender seu produto. Lili Marleen
tem consumidores garantidos, principalmente no exte-
riòr, e só depende da reação do público alemão a decisão
de mandar o filme ao concurso de Cannes ou não. O
cinema alemão transformou-se em produto de exporto-
ção. O New York Times dedicou-se recentemente a
analisar as possibilidades de mercado para filmes ale-
mães e descobriu que esta será a onda dos anos 80,
deixando definitivamente para trás no gosto dos espec-
tedores americanos as produções francesas e italianas.

A única questão ê saber de que maneira as audién-cias estrangeiras reagirão a Hanna Schygulla falandoinglês Para estrear em seu pais natal, Lili Marleen foidublado em alemão.
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A PUBLICIDADE ARTÍSTICA DE UMA CIDADE
Wilson Coutinho

R ECIFE — Um motorista de caminhão, ao
entrar semana passada na cidade do Reci-
fe, acabou exclamando: "Ué, antigamente
faziam propagandas que todos conhe-
ciam". Na velocidade do caminhão, o que

ele estava vendo era uma série de outdoors espalha-
dos pelas ruas, praças e avenidas que mostravam
uma interferência artística nos tradicionais retângu-
los publicitários e, conseqüentemente, algumas insó-
litas mensagens que normalmente não costumam
surgir nas 32 folhas que formam um outdoor.

Era a I Exposição Internacional de Art Door, que
está ocupando a cidade do Recife durante 15 dias. A
exposição começou a Io de fevereiro, com um happe-
ning em torno dos cartazes e quando alguns artistas
os pintaram.

Mas nem tudo era admiração e surpresa, como
aconteceu com o desprevinido motorista. O colunista
social do principal diário de Pernambuco amanhece-
ra, uma semana depois, com spleen e tristeza. Culpa-
va o tempo. A cidade passara uns dias sem chuva ou
sem ver sol direito. Citava na sua coluna diária o
poeta francês Baudelaire, achava-se melancólico e
recordava-se, com nostalgia, de uma pintura erótica
de Balthus, um'artista que vive solitário num castelo
na Europa, a milhas de distância do temperado clima
do Recife.

Essa idéia de intervir na cidade é um plano antigo
de Paulo Brusky e Daniel Santiago, que o acalenta-
ram durante 10 anos, aceito agora pelo Jovem e
intrépido Prefeito Gustavo Krause que, vivendo os
tempos descontraídos da abertura política, náo tem .
pudor de conversar com os artistas, durante seis
horas, num botequim da cidade.

Paulo Brusky, um pernambucano de 31 anos,
técnico em comunicação, há muitos anos tem tenta-
do surpreender a população da cidade do Recife. Em
1971, queria colorir o rio Capibaribe, utilizando-se de
uma tinta que serve para o reconhecimento de pilotos
e de pára-quedistas quando caem dentro dágua. Uma
outra idéia era de pintar as nuvens do Recife, bom-
bardeando-as com anilina vegetal, transformando-as
em volumosos picolés vermelhos, amarelos, azuis e
roxos. Em 1973, no I Festival do Parto da Música
Livre do Nordeste, inventou um trabalho que se
chamava Onomatopaico/ Ele Está Vivo ou a Dor do
Parto. Como na época trabalhava em um hospital,
registrou os ruídos de um doente e, no Festival,
emitiu esses sons acompanhado de um manequim
que era uma simulação de uma múmia amortalhada.

— Eu entrava em cena com o teatro — explica —
em blackout e ficava em silêncio. Depois havia baru-
lhos de carros, sirenas e começavam-se a ouvir vários
barulhos na platéia. Comecei a emitir os sons com-
postos com o paciente. Passados seis minutos, o
público vaiava, chorava e aplaudia.

Essa idéia de pregar súbitas surpresas no público
já lhe valeu também duas chamadas à polícia, des-
confiada, na época, do excesso de vanguardismo na
recatada Recife.

Agora, com os novos tempos, a Prefeitura resol-
veu bancar o projeto de Paulo e Daniel Santiago.
Foram chamados 600 artistas, alguns da Itália, Ja-
pão, Estados Unidos e Canadá, mas somente 140
participaram, ocupando uma área de aproximada-
mente 3 mil metros quadrados quê daria, segundo
Brusky, "para entrar num livro de recordes". Para o
organizador do evento foi uma ocupação bastante
razoável da área da cidade, atingindo mais de 50% da
população.

Sem contar o dinheiro que os cartazes recolhe-
riam em publicidade, o custo do projeto não saiu
caro, pouco mais de Cr$ 100 mil em papel e Cr$ 30 mil
em tinta. Mas é possível que esse custo aumente se a
Prefeitura editar o catálogo do evento, com fotogra-
fias coloridas, numa tiragem de 5 mil exemplares e
orçada em Cr$ 2 milhões. Houve também para essa
mostra a colaboração da firma Bandeirantes, que
controla 60% dos outdoors da cidade.

Mas, apesar desse apelo de uma arte que pode ser
dirigida para os olhares da população, os dois mais

Paulo Brusky, um dos idealizadores da I Exposição Internacional de
Art-Door, pinta um cartaz

conhecidos artistas da região não mostraram seus
, trabalhos. Nem João Câmara nem Brennand arrisca-
ram entrar na proposta de Brusky. O primeiro, talvez,
por ser um extremoso profissional, provavelmente
recuou diante da opção de executar um trabalho sem
receber nada. O caso da recusa de Brennand pode
estar ligado ao fato de que o artista é também
proprietário de uma conhecida fábrica de cerâmica
que vive em concorrência com uma outra, que cha-
mou vários artistas da região para trabalhar com ela

e cobra um preço mais barato por suas artísticas
cerâmicas. Essa fábrica de cerâmica deixou seu espa-
ço de televisão aberto para a publicidade da exposi-
ção de art-door. Comentava-se, também, que alguns
•artistas deixaram de participar, porque dois tiveram
seus trabalhos censurados. Também muitos artistas
do Sul não compareceram. Do Rio e São Paulo foram
chamados artistas como Antônio Dias, Rubem Guer-
chman, Antônio Manoel, Cildo Meireles e outros.
Barrio, por exemplo, enviou um trabalho como tam-

bém o internacional Christo, mas ambos não tiveram
sua obra grudada nos painéis de out-doors, por falta
de dinheiro para ampliá-los.

— Muita gente não participou — comenta Brusky
— para não enfrentar os problemas de ver seu traba-
lho visto por muitas pessoas. Essa foi uma exposição
que questionou muitos artistas. Até os pseudomura-
listas, os Siqueiros da vida, foram questionados.

Algumas idéias, por exemplo, de levar os traba-
lhos para a população foram frustradas. Brusky soli-
citara alguns ônibus que poderiam percorrer os pai-
néis, mas acabou não conseguindo os veículos, de
modo que os outdoors eram vistos sem uma prévia
ordem Era idéia que nesses ônibus ou em caminhões
alguns artistas participantes falassem dos seus traba-
lhos expostos. Mas houve, paga pela Prefeitura, a
intromissão sofisticada de um consultor de marke-
ting, que já. se propôs realizar a segunda exposição
internacional de art door por um preço cinco vezes
maior. Fato que Paulo Brusky lamenta: "A Prefeitura
acreditou mais num consultor de marketing do que
nos autores da idéia".

Mas, pelas ruas', avenidas e praças, o olho arrisca-
va ver nos outdoors alguns trabalhos. Entre uma
publicidade governamental pedindo poupança, um
artista preocupava,-se, num cartaz, com o sumiço e o
preço alto do feijão. Regina Vater também apoiada
numa crítica social fez um trabalho, Tempo Quente,
uma cobra fumando formando um cifrão, enquanto
Neide Sá preferia a organização de sinais visuais,
compondo um poema dessa tendência. Cláudio Bar-
roso preferiu o slogan antropofágico de Oswald de
Andrade — Tupy or Not Tupy — Introduzindo um já
passado tropicalismo nas folhas do outdoor.

• 1 O fato é que além de uma certa desorganização
(os fotógrafos da Prefeitura náo tinham, com a expo-
siçâo quase findando, tirado as fotos dos painéispara
serem entregues à imprensa) houve também, por
parte de muitos artistas, um relacionamento difícil
com o suporte proposto. Muitos deles aplicavam
desenhos ou pinturas aumentadas no imenso painel.
Já Brusky, que realizou um trabalho desconstruindo
uma publicidade da Philips, considerava a dificulda-
de da maioria dos artistas em participar de um
trabalho de rua. "Trabalhar com a cidade como
suporte acarreta uma série de problemas. O artista,
na rua, entra no Juízo Final. De repente, o artista
consagrado é obrigado a escutar a opinião popular".

Um censo da opinião pública sobre os art doors
estava sendo realizado, e parece que um dos mais
preferidos era um trabalho convencional: uma série
de expressivos rostos. Mas, de fato, apesar de esforços
de artistas como Paulo Brusky em movimentar a
cidade um certo convencionalismo invade a vida
cultural do Recife. Não é à toa que, subitamente, é
recordado, pelos artistas mais jovens, o Manifesto de
26, escrito por Gilberto Freyre e que defende os
valores tradicionais da região, passando da culinária
aos sobrados.

O problema é que a instituição ampliada desses
valores parece submeter alguns artistas a rígidos
cânones. E a cidade do Recife ainda convive com sua
mitologia típica. Tarciso, um mestre-de-cerimônias
da cidade, com apenas 23 anos, conta fabulosas
histórias do poeta Ascenso Ferreira a vagar pelos
bares e prostíbulos da cidade, perdedor inveterado do
bingo, pagos muitas vezes com inspirados versos.

Entre uma certa tradição e uma exposição que
assume as modificações de uma cidade, o poeta e
semiólogo Décio Pignatarl, um dos participantes de
uma série de debates que acompanhavam a mostra,
lembrava o fato de que, às vezes, mais do que nos
grandes centros, é a província que se universaliza.
Vieram à tona exemplos do século passado como os
do poeta Souzândrade, no Maranhão, e os de Qorpo-
Santo, no Rio Grande do Sul, valorizados e descober-
tos praticamente na década de 60. '

Sem ser um perfeito signo disto é até possível que
chegue a ser lisonjeiro, para a cidade do Recife, que
seu colunista social amanheça entendiado e falando
numa tristeza "quase baudelairena." Exatamente no
mesmo dia em que Rita Lee espargia no teatro local o
movimentado rastro do seu lança-perfume.

HOMONIMOS
FICOU MAIS LEVE O

PESO DE TER UM NOME
MUITO COMUM

Cleiisa Maria

TRINTA 

por cento dos
2 milhões 500 mil a 3
milhões de pessoas
que constituem o ca-
dastro do Serviço de

Proteção ao Crédito (SPC) são
homônimas. Inúmeros José e
João Silva, Antônio e Roberto
Ferreira, incontáveis Maria
Aparecida ou Maria José de tal
precisavam, até a semana pas-
sada, percorrer uma verdadeira
via-crucis, perder tempo e di-
nheiro, de cartório em cartório,
tentando provar que não eram
os homônimos despejados por
falta de pagamento, o estelio-
natário processado ou o crirni-
noso cumprindo pena.— Era de cortar o coração,,
diz o presidente do Clube dos
Diretores Lojistas, Sílvio
Cunha, ver pessoas necessita-
das, correndo de um lado para
outro atrás de uma certidão ne-
gativa. Enquanto isso o tempo
passava e não conseguiam
comprar sua casa, obter um fi-
nanciamento Ou abrir um cré-
dito.

Agora, de acordo com decre-
to assinado pelo Presidente
João Figueiredo, por sugestão
do Ministro da Desburocratiza-
ção Hélio Beltrão, as dificulda-
des parecem ter - chegado ao
fim. Qualquer pessoa física po-
dera comprovar su3 iüOí^ idade
com uma simples declaração,
contendo dados pessoais e do-
cumento oficial de identifica-

ção, firmada "perante órgão ou
entidade da adrninistração Fe?
deral em que deva produzir
efeito". .

Um rápido passar de olhos
pela lista telefônica pode dar
uma idéia do número de pes-
soas que terão a vida facilitada
com a execução da nova medi-
da. São 76 José Santos, 44 An-
tonio Oliveira, outros tantos
Antônio Pereira, 42 Jorge Silva,
37 Walter S. Cruz, 26 Manoel
Ferreira.

Ter, só no catálogo de telefo-
ne outros 75 homônimos, já
criou muitos problemas para o
cardiologista José Santos, mé-
dico da Rede Ferroviária. Mais
de uma vez, o médico teve de
provar sua identidade e idonei-
dade. Passou dois anos tentan-
do entrar para a Loja Maçônica,
enquanto procurava obter uma
certidão negativa. Teve proble-
mas para abrir um crédito, pois
um outro José Santos, mau pa-
gador, se colocou no seu ca-
minho.

— Por incrível que possa pa-
recer, conta ele, o nome da mãe
do meu homônimo era o mesmo
da minha. Levei meses para
provar que eu era outro.

Por causa de um outro José
Santos, ele quase perdeu um
depósito de Cr$ 90 mil na agên-
cia do Banco Nacional da Dias
da Cruz. Diariamente, ele exi-
bia o comprovante de depósito
para os funcionários do banco.
E só obtinha uma resposta: "O
dinheiro não está aqui". Havia

sido depositado na conta de um
homônimo.

Esperei uns 20 dias, preci-
sando sacar o dinheiro, até que
o outro cliente que havia retira-
do o depósito indevido repuses-
se a quantia. Com esse novo
decreto, começarei logo a to-
mar minhas providências, pois
tenho um nome a zelar.

O Tenente-Coronel-Áviador,
Jorge Silva, é um dos 42 homô-
nimos da lista telefônica. Diz
que carrega o problema de ter o
mesmo nome de outras pes-
soas, desde que nasceu. Não
gosta de comprar a crédito, não
aceita proposta de cartões e
cheques especiais, jamais reser-
va lugares em teatros ou res-
taurante em seu nome. Quando
não pode comprar à vista ou
tem de fazer uma reserva, usa o
nome de sua mulher.

Meu nome já virou um
complexo.

Os problemas maiores, po-
rém, surgiram na ocasião da
compra de seu apartamento no
Jardim Botânico. Havia um ou-
tro Jorge Silva processado na
Vara de Família, além disso ti-
nha falido e respondia a várias
outras ações.

Eu precisaria passar anos
de minha vida tirando certi-
does negativas, para provar
que não havia falido, que não
era estelionatário e daí por
diante.

Os aborrecimentos só termi-
naram quando o militar, que
era assistente do Subcoman-'
dante da Escola Superior de
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Guerra, conseguiu um doeu-
mento da ESG garantindo que
ele não era os outros.

Acho que até o EMFA
teve de intervir. Só assim con-
segui liberar o financiamento.
Mesmo assim já pensei até em
acrescentar o sobrenome de mi-
nha mãe ao meu. Mas também
seria muito trabalhoso. Agora
acredito que esse decreto possafacilitar a vida dos que carre-
gam o peso de terem um nome
muito comum.

O corretor de imóveis Ro-
berto Pereira tem 23 homôni-
mos — "eu mesmo fiz uma dili-
gência" — e já está cansado de
enfrentar problemas por isso.
Queixa-se do funcionamento
do SPC, pois, no seu entender, o
órgão informa apenas a exis-
tência de homônimos, mas não
tira dúvidas.

Moro em casa própria há
20 anos. Há, porém, na 19a Vara,
desde 72, uma ação de despejo
de um outro Roberto Pereira.

Toda vez que peço infonnaçóes
ao SPC fico sabendo que fui
despejado. O único cadastro
que funciona bem é o do Banco
do Brasil, me deu um cheque
especial por saber que eu era
Um dos 23 Roberto Pereira, po-rém não era um vigarista.

Sua vida é constantemente
prejudicada por homônimos.
Conta que um deles é ci_mmoso
e está preso. Há um outro, ex-
dono de um tipografia em Pa-
dre Miguel, que faliu. Eles estão
sempre se cruzando em seu ca-
minho.

— Outro dia, não pude ser
fiador da minha filha na com-
pra de uma passagem pela Va-
rig. Mostrei cheque ouro, escri-
tura de imóveis, mas a compa-
nhia náo aceitou. Minha filha
teve de procurar outro avalista.

Ele já pensou em mudar de
nome. Ainda não o fez, porqueisso implicaria a alteração de
inúmeros documentos como o,registro de nascimento dos fi-

lhos, escrituras de quatro imó-
veis. Levaria muito tempo e
consumiria muito dinheiro.

Esses problemas de no-
mes iguais atrapalham a vida
de todo o mundo. E o próprio
decreto sugerido pelo Ministro
Hélio Beltrão é burocrático. Eu
ainda não o entendi. Acho que
faltam esclarecimentos.

É diferente a opinião do pre-
sidente do Clube dos Diretores
Lojistas, do qual o SPC é
um departamento. Para Sílvio
Cunha, o decreto é um crédito
de confiança que se dá ao ei-
dadão.

Agora, o brasileiro precisa
aprender a aproveitar esse cré-
dito e não jogá-lo fora irrespon-
savelrhente, pois é uma oportu-
nidade dos homônimos dimi-
nuírem seus problemas diários.

Diz Sílvio Cunha que o SPC
sempre teve o maior euidado
com essa questão. O serviço,
segundo ele, procura resolver
os casos de homônimos, atra-
vés da apresentação de
documentos, carteira de identi-
dade, CPF, filiação. De possedesses elementos faz-se um
confronto de identidades.

A maioria dos casos con-
seguimos resolver assim. Mas
ainda há muitos problemas,
pois antigamente as fichas de
crediários não continham a
identificação completa do inte-
ressado. Assim acontecia tam-
bém nos cartórios.

Ele lembra que só a partir de
novembro de 75, a Lei 6 268
passou a exigir a identificação
completa de pessoas envolvi-
das em atos de protestos. Mes-
mo assim, muitos cartórios ain-da não cumprem as exigências.
Quando o SPC não consegue
identificar um homônimo com
dados pessoais e documentos,
pede uma certidão negativa.Mas nem sempre o cartó-
rio tem condições de fornecer
essa certidão. E aí dá até pena,
pois o interessado tem de fazer
uma peregrinação que exige
tempo e dinheiro. Acredito queo novo decreto irá facilitar mui-
to a vida dos homônimos. Pode
não resolver todos os casos,
pois isso só se verificará ria prá-tica. Ainda assim acho que asolução foi encontrada.


