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TEMPO
RIO — Encoberto o nublado om-
da lujeito a chuvas esparsa),
Temperatura estável. Ventos Sul
o Es'e a moderados. Máxima de
28.2 em Bangu e mínima de
19.5 no Alio da Boa Visla.

O Salvamar Informa que a
temperaturo aa água é de
24 graus fora e dentro do
barro. O mar eitá calmo
com águas correndo de Let*
te para Sul, Temperaturas
referentes às últimos 24
horos

* Temperatura referente àt úl»
limos 24 horos

(Mapas na pagina 32)

O JORNAL DO BRASIL
de hoje circula com dois
cadernos de Classifica-
dos,, Noticiário, Cad.
Especial, Cad. B, e Cad.
d» Quadrinhos, mais
Revista do Domingo.

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rie d» Janeiro
Dias úteis CrS 25,00
Domingos Cr$ 30,00

Mina* Gorais / São Paulo •
Espirito Santo:
Diasúteis CrS 30,00
Domingos CrS 35,00

RS, SC, PR, MS, MT, GO,
DF, BA, SE, AL, PE
Diasúteis CrS 40,00
Domingos Cr$ 40,00

Outros Estados
• Territórios:
Diasúteis CrS 50,00
Domingos CrS 50,00

510 ACHADOSE
PERDIDOS

GRATIFICASSE à quem encontrar
umo pasta tipo 007 deixada no
taxi TL no dia 12/03 às 21 hs.
próximo à R. Hugo Barreto em
Sena-ior Cornará qualquer inf.
ligar p/ 332-1544.

SÉRGIO
CAMPOS
perdeu a
CREAoo
çáo do
quem os
trégua à
550 sala

SCHIRMER CUNHA
Comunico que,

Cart. <h anotação do
Cartão de Identifica-
CREA. Solicito-se à
encontrar qua os en-

R. Visconde Piroió,
2104.

200 EMPREGOS

210 TOMÉ8TIOOB

A AGENCIA DOMESTI-
CA "PROLAR" Of. cozi-
nheiros babá copeiro(a)
acompanhantes gover-
nanta mordomo. Todos
referenciados "ih loco"
refs. acima 4 anos. Da-
mos prazo adaptação,
termo permanência.
255-7744. 237-0197.

A ASSOC. ASSIST. Sa
CIAL — NAO COBRA
TAXAS DA PATROA —
Of. as melhores do-
mestiças do R» d doe.
e ref. rig. sei. Atenção:
se a Sra. já se decep-
cionou d ag. ou gab.
experimente nosso sis-
tema e não pague na-
da por isso. Obs: Não é
ag. sistema americano.
Inédito no pais. Inf. pe-
lotei: 220-7533. A Op-
ção inteligente.

ACERTE AQUELA EM-
PREGADA, BABA, ETC
— Psicólogos selecio-
nam sua empregada
através de testes psico-
lógicos, entrevistas e
comprovação de refe-
rências. GABINETE DE
PSICOLOGIA. A utiliza-
ção do método científi-
co possibilita visão
aprofundada da candi-
data proporcionando
atendimento seguro à
mulher que estuda, tra-
bolha e a dona de ca-
sa, concretizando expe-
riência pioneira no Bra-
si|. Aprov. 385 Secr.
Saúde. Taxa fixa 5 mil.
Garantia 6 meses. 257-
9784 — 235-7825 -
236-3340. Nao temos
filial.

AGÊNCIA AMIGA DO tAR
— OnfOCe) OOlptOOOOOt
-oBpncnosos pora todos
os ssifvicps babás cari-
nhesas, toihshoiwii ga-
bontodas, ocofnponnon-
los pocwfitos. nwlonsios
atenciosos, caesiros. •4c.
com rsfs. idonoai. Go-

. rantimos f tcorern 6 ms*
sés «m contrate. Tsl.
2*7-3915 • 247-3197.

AGÊNCIA SIMPÁTICA
rr 240-2801 e 240-
3401. Deixe p/ conta da
Simpática o s/ proble-
ma doméstico d fixas
ou diaristas. Atendi-
mento imediato. Rua
Evaristo da Veiga 35 sl
1412. 

AGÊNCIA MINEIRA —
Tom domésticas para oo-
pa, cozinha f babas pratt-
cas o stPocwUiodos, on-
Tormoiras, oojvofnantas,
cnofof, casoiros, otc* com
referência* checadas.
Damos prazo cVs adapto-
cão. Garantimos fica-
rem. Tel.: 236-1891,
256-9526.

Walesa fará
7 exigências
em Varsóvia

O líder sindical da Polônia,
Lech Walesa chefiará a delega-
ção de quatro dirigentes da Con-
federação Solidariedade e sindi-
calistas de Bydgoszcz que irá
hoje a Varsóvia negociar com o
Vice-Primeiro-Ministro, Miec-
zyslaw Rakowski. Fará sete exi-
gências, inclusive as demissões
do Vice-Governador, do Chefe de
Polícia e do dirigente comunista' em Bydgoszcz. i

A União Soviética advertiu,
indiretamente, a Polônia de que
sua situação se tornou "se-
riamente complicada". A agên-
cia Tass divulgou a mensagem
numa notícia que cita fontes
de Varsóvia. É uma tentativa
de evitar que o Ocidente denun-
cie qualquer tipo de interven-
ção nos assuntos internos da Po-
lônia, comentou o corresponden-
te Noênio Spínola. (Página 16)

Tevê inglesa
acha suspeito
de deter Biggs

Uma equipe de televisão inglesa localizou
um dos principais suspeitos do seqüestro de
Ronald Biggs em Barbados, nas Antilhas—John
MeKlllop — que .negou qualquer participação na
operação. Porém, informações de Barbados dão
conta de que MeKlllop mantém contato radiofò-
nlco permanente com o late Naucânia, a bordo
do qual Biggs estaria sendo mantido.

Seqüestro ou não, o roteiro do que esta
acontecendo com Ronald Biggs foi escrito por
ele próprio, por antecipação, e sai no livro
sobre sua vida que sera lançado dia 30 em
Londres. Sua versão de um seqüestro de que
teria escapado em 1979 coincide em inúmeros
detalhes com o que está acontecendo hoje: até
três dos seqüestradores são os mesmos. (Pág. 18)

PM ocupa Zona
Sul e procura
40 fugitivos

A fuga de cerca de 40 presos da 14a
Delegacia, no Leblon, ria hora do almo-
ço, mobilizou contingentes de dois Bata-
lhões da PM que, armados de metralha-
doras, escopetas e revólveres, ocuparam
as praias e várias ruas de Leblon, Ipane-
ma e Copacabana. Na confusão, muitas
pessoas que estavam na praia, apesar da
chuva, sem documentos foram detidas.

A 14* DP tem 170 presos e a fuga
foi imediatamente comunicada aos 19°
BPM, em Copacabana, e 2o BPM, em
Botafogo. A operação durou até o iní-
cio da noite, mas os policiais não sa-
biam informar ao certo quantos fugiram
— calculavam em 40. Muitos foram re-
capturados e um, pelo menos, foi recon-
duzúdo à prisáo, de táxi. (Página 18)

Onde está o
ouro do Brasil
Cinco andares abaixo do nivel

do solo, nos subterrâneos do Ban-
co Central, em Brasüia, as reser-
vas de ouro do Brasil, protegidas
por paredes de concreto capazes
de resistir ao impacto direto de
mísseis atômicos e um sistema
eletrônico que assinala até a pre-
sença de insetos, crescem enquan-
to sítios auríferos como Serra Pe-
lada produzem cada vez mais.

Atordoado com o' corre-corre
do dia-a-dia, o carioca náo perce-
be os belos exemplares de arquite-
tura art-déco que resistem nas
ruas de sua-cidade. Centro de dis-
putas de poder entre as grandes
potências, o Afeganistão é um ta-
buleiro de miséria e exotismo no
outro lado do mundo. Nos Cor-
reios, computadores e gente le-
vam cartas e encomendas ao des-
tino, com precisão.

Domingo

FIESP manda
estudar efeitos
da lei salarial

O presidente da Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo (FIESP), Luís Eulá-
lio Vidigal, não terá dúvidas
em propor mudanças na lei sa-
larial, se um estudo que enco-
mendou indicar que não nave-
rá prejuízos para os assalaria-
dos. Antes de tomar qualquer
posição, porém, discutirá o as-
sunto com os trabalhadores.

Depois de afirmar que in-
teressa aos empresários par-
ticipar das decisões do Gover-
no e do Congresso, Luís Eulá-
lio assegurou que não quer fa-
zer política partidária, mas po-
lítica empresarial. Ele conti-
nua apoiando o projeto de
abertura. Porém, acredita que,
antes de resolver os problemas
políticos, é" preciso resolver o
problema econômico. (Pág. 31)

Indústria de
eletrônica já
demitiu 20 mil

Desde janeiro, a indústria eletroele-
trônica demitiu 20 mil operários de um con-
tingente de 200 mil, informou o presidente da
Associação Brasileira da Indústria Eletro-
eletrônica, Firmino Rocha de Freitas, para
quem não há como negar a recessão no setor:"Hã quatro meses o crescimento é negativo."

Firmino Rocha de Freitas assegura que
muitas empresas não conseguirão atravessar
esta fase e vão desaparecer. Ele nào prevê
melhoras em março. Em janeiro, todos os
setores eletroeletrônicos — com exceção dos
aparelhos de ar condicionado, que tiveram
um crescimento de 33%, por causa do verão —
apresentaram quedas significativas. (Pág. 29)

Técnico da
Bolívia tenta
evitar "show"

O técnico boliviano Ruben Salda-
nha garante que sua equipe evitará a
todo custo "o show que o Brasil está
pensando em promover no Maracanã".
Telê Santana admitiu a possibilidade de
ganhar por goleada a partida desta tar-
de: porque o adversário terá de sair para
jogar—só a vitória lhe permitirá sonhar,
ainda, com uma classificação para a
Espanha — é porque ficou livre do pro-
blema da' altitude.

O autódromo de Jacarepaguá viveu
um dia agitado, com a chegada do todo-
poderoso presidente da FOCA, Bemnie
Eclestone, e das controvertidas Lotus-88
— elas foram proibidas de correr
em Long Beach, mas deverão ser a
maior atração do Grande Prêmio Brasil
de Fórmula-1. (Páginas 34, 37 e 38)

r
Jabor pretende

entender de amor
O cineasta Arnaldo Jabor con-

fessa que está com vontade de
entender o que acontece ao seu
redor em matéria de afeto. Por
isso, fez de seu sétimo filme, Eu Te
Amo, uma história de amor, com
Sônia Braga, Tarcísio Meira, Pau-
lo César Peréio e Vera Fishen "A
resistência de fazer um filme de
amor é grande na cultura brasilei-
ra, porque a tradição é participar
politica e socialmente.''

Delegados de policia dizem co-
mo vêem .Copacabana, um bairro
de 650 mil habitantes que recebeu,
nas férias, um reforço de 400 mil
turistas, e onde tudo pode aconte-
cer. A coluna do Zózimo mostra,
com fotos, que o decote exibido
por Lady Diane, em sua primeira
apresentação como noiva do Prin-
cipe Charles, é exatamente igual
ao que a Rainha Elizabeth mos*

. trou em 1952.
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Mimmm* <#
Dom Avelar Brandão desce do altar, na
basílica do Senhor do Bonfim, e beija
a viúva do Tenente da PM Valmir Alcân-
tara dos Santos, logo depois de realizar a
missa de 7o dia que, contrariando o Co-
mandante da VI Região Militar, General
Moraes Rego, e o Comando da PM da
Bahia, rezou na basílica e não na capela
da Vila Militar dos Dendezeiros. O PM
Valmir dos Santos morreu no conflito
de há uma semana entre sua corporação e
os fuzileiros navais. Oficiais e praças da
PM lotaram a igreja, seguindo o roteiro
feito pelo capelão militar. Compareceram
o General Moraes Rego e o Comandante
da PM. No sermão, Dom Avelar recomen-
dou que "se desarmem os espíritos", pediu
ao Governador que atenda às reivindica-
ções e elogiou a conduta do General Mo-
raes Rego, que, esta semana, devolve o
comando operacional da PM (Página 21)

Bruno libanrti
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Receita tira as
60 maiores dúvidas

O primeiro prazo para apresenta-
ção das declarações de Imposto de
Renda esgota-se sexta-feira, dia 27: é a
vez dos contribuintes, pessoa física,
com direito a restituição. Como a Re-
ceita sofistica cada vez mais sua fisca-
lização, as dúvidas são muitas, na hora
do preenchimento. Restituição do ano
anterior é tributável? Autônomo tem
direito a desconto padrão?

A Receita fez um manual conten-
do 950 dúvidas mais comuns. Sessen-
ta delas, no entanto, assaltam com
mais freqüência o contribuinte nesta
hora difícil, especialmente agora que
a fiscalização pegou em falta 14 mil
entre 392 mil declarações só na área
médica. O mercado de capitais acon-
selha: "Se você não almoçar o leão
agora, depois ele janta você." (Pág. 24)

Â~AG_ICtA HACHUáÕ — Há
46 ara ««vindo o RJ, óhmce:
Wfyanrm, mi, t. serv, babos,
diari«to», Mc Tel»: 231-3191 e
224-7485.

ÃG_KU S.to AOTÔtflO — Of.
coi. bobas atr. diaristas fax d
ref. garantias alta seleção. Tol.:
284-5324.

ACOMPANHANTE — Preciso-se
d mais de 40 anos, só d refe-
rências. R. da Laranjeiras, 40/

.703.

ACOMPANHANTE — O refs.,
direto, preciso. Rua Pompeu
loureiro, 98 apt° 501. Copoco-'
bana. Continuação de Tona-
lero.

A COZMHEffiA— Passar e bo-
nheiros. 9:30 à» 15:30 h. de 2a
à 6o f. CrS 360,00 pl dia. Cart.,
doo., refs. Gávea. 274-5410.

ACCOIMHÍlRAEAARRUMADfl-
RA — Preciso os duas, peço
refs. e cart. Trotar 399-3187.
São Conrado. Pogo bem.

aouz mwtõíWBWSm
Precisa-se de ótimas bobós d
ref. doe ótimas salários acima
15 mil. R. Cde. Bonfim, 297 sl.
804.

A DOMÉSTICA-CrJ 12.000 —
troar doa. Rofs. recente* —
Rua Barata Ribeiro, 774/ 710

¦ folgo o combinar.

*%

A EMPREGADA — Com bom
humor e boa vontade. Todo o
serviço. Sal. 8.000 e folga
quinpnal. Tel. 287-9872.

¦*?

A TOPHRÂJr ARRUMADEIRA-
Cl prática e referências. CrJ 6
mil. Rua NoKimenta Bitencourt
67/ 201. Jardim Botânico 286-
3020.

A BOA CO-NHHRA — P/ lodo
serviço 3 pessoal, goste crian-
ço, sonegado, d rerfs. doe Sal.
9000. T: 235-5381.

À COZINHEIRA—preci so-se que
love o máq. prático e refs. ord.
CrJ 11.000,00 — Bar. Ribeiro,
774 ap. 709 — Copocobana.

A COBWMfilRA — Trivial fino,
com experiência. Documento e
referências mínimas de um
ano. Folga aos domingos. Saló-
rio CrS 8.000,00. Tratar 2a feiro
das 14:00 às 19:00hs à Rua
Borges de Medeiros, 51—3»
andar.

A EMPREGADA — Maior 25
ano* referências mínimas 1
ono. Cozinhando o trivial. Po-
go-se bem. Trotar pelo telefo-
ne, 246-6513 — pela manhã
com Q, Vera.

A BABÁ — O 
'referências.

se bem inicial ord. 12.000,
Vir. d prático à Bar. Ribeiro,
774/ 710 Posto 5 (Copoco-
bana).

A BOA COZMHBRA — Triv. va-
riodo. dorm. empr. pl lodo ler-
viço. d ref. sol. 12.000,00 Jo-
corepoguá. Tel: 342-4161.

A EMPREGADA — CrS 8 mil
Cozinhar, arrumar, dormir no
emprega Refs. Tr. R. Rodolfo
Dantas 26/601. Tel. 542-3804.

¦«fcçr1-

A COZINHEIRA — Para trivial
fino cr does. • rüTV AprMonto*
vel. pode dormir. CrS 12/ 14
mil. R. Redentor, 32/ 401 —

A EMPREGADA —Todo serviço.
coz. triv. fino pl 3 pese. Refs. e
dodos. 8.000,00. R. Barão de
Ipanema; 152/101, partir 13h.

A EMPREGADA pl lodo serviço,
durma emprego d rof. o doe
pooa-M bem, R. das laianjkji-

. ra», 457 ap. 302. BI. B.
—atei

SNI tem 250
mil fichas e
Cr$ 700 milhões

Criado em 1964, o Serviço Na-
cional de Informações tem uma
seção dé biografias que reúne da-
dos sobre a vida de 250 mil pes-
soas. Seus dirigentes procuram
desfazer a imagem de uma onipre-
sente polícia política, revelan-
do que, para este ano, contam com
um modesto orçamento: Cr$ 700
milhões. Não tem mais que 2 mil
funcionários, dos quais 62% são
civis.

A estrutura administrativa do
SNI compreende a chefia do Servi-
ço, na qual está o gabinete do
Ministro-Chefe Octávio Medeiros,
que coordena a Agência Central,
chefiada pelo General Newton
Cruz; e mais 13 agências regionais
nos Estados. Seus quadros são
treinados pela Escola Nacional de
Informações.

Ninguém do SNI fala sobre a
escuta telefônica. Sabe-se, porém,
que Carlos Marighela foi localiza-
do pelos órgãos de segurança, por-
que o telefone qué utilizava estava"grampeado". Outra história pas-
sou-se com o ex-Ministro Said Fa-
rhat, que, numa conversa com o
Presidente Figueiredo, disse um
palavrão.

No dia seguinte, recebeu um
bilhete de advertência do Gene-

. ral Danilo Venturini, Chefe do Ga-
binete Militar da Presidência,
aconselhando-o a não usar expres-
soes daquele tipo ao conversar
com o Chefe. O próprio Presidente
atende às recomendações do SNI:
há meses, deixou de inaugurar
uma ponte em São Luís do Mara-
nhão, que levava o nome de um
poeta morto, porque descobriram
que o homenageado era um dos
250 mil "fichados". (Págs. 12 e 13)

Lula responde
a Abi-Ackel
com ironia

— O Ministro da Justiça não é o Petrô-
nio Portella? — indagou o presidente do
PT, Luis Inácio da Silva, para ironizar a
declaração do Ministro Ibrahim Abi-Ackel
de que o dirigente do Partido náo era ele.
Lula, mas seu secretário-geral, Jacó Bittar.
Lula acredita que Abi-Ackel "foi repreendi-
do" por anunciar que o receberia para
dialogar sobre o Estatuto dos Estran-
geiros.Em Belo Horizonte, p Ministro ad-
mitiu o engano mas, em nenhum momen-
to, abriu a Lula as portas de seu Ministé-
rio: "Já conversei com o Deputado Aírton
Soares", lider do PT na Câmara. E depois
afirmou: "Quando o objeto é especifico
e o alvo visualizado, precisamente o da
elaboração legislativa, nós temos que
conversar com aquelas pessoas que tém
representação no Congresso." (Página 3)

Japão corre para
o primeiro lugar

Quase tão certo quanto o fato
de que, se náo houvesse barreiras
alfandegárias no mundo, o Japáo
seria capaz de vender quantos car-
ros, televisores e — no futuro —
circuitos integrados quisesse, ele
deverá chegar ao final da década
como a maior economia, acima
dos Estados Unidos. Até lá, preci-
sara reforçar sua politica militar
de autodefesa, adotar uma diplo-
macia mais agressiva e passar a
ser um inovador de tecnologia.

A professora Maria Victória
Benevides estuda casos de lincha-
mento ocorridos desde 1979 no
Brasil. Dos Estados Unidos, Silio
Boccanera analisa o caos político
de El Salvador, e Adam Smith
lança o livro Paper Money sobre
a crise energética, o poder dos
árabes e os crescentes riscos dos
banqueiros.
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Especial

A BABÁ PÁRA BEBÊ -
Pogo Ci$ 16.000,00 po-
IO QWffKMf Mo4 CM A
imMt ptço raft-fWKio
Av. Copocobana, 583
Ap.806.

ÀCKTÍ QUEM FACILITA A
TAXA, 227-3098 -
Cozl, bobos, COpa Of.,
todo *wvM comícos o mo-

AHSJMADHRAPmdsa-saàlSKi
Gustavo Sampaio, 167 apP
1.201 Pogo-so bem.

A EMPSfGADA — tesp. po.
peq. fam. rof. min. 1 a., 30150
a. Tr. var. Tratar. Sen. Verguti-
ro. 192/402. (2o f.) ou 226-
6309 (dom.).

AEM«tH3ADA_l>mciaoH>.io.
do serv., saiba cozinhar, d refs.
+1 ono. Goste de criança, ord
Cri 12 mil Tr. 295-3578 R.
Otávio Correio 27 — Urca. .

© H
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Coluna do Castello

Aguda a crise
do PP em Minas

Brasília — O Senador Tancredo Ne-
ves tomou a iniciativa de definir a situa-
çáo interna do PP em Minas, comuni-
cando ao Deputado Magalhães Pinto
sua disposição de levar à Convenção
como candidato a Governador o nome
do Deputado Renato Azeredo. Ao mes-
mo tempo insistiu com o ex-Governador
de Minas para que aceitasse cândida-
tar-se ao Senado. A resposta do prèsi-dente de honra do PP, a guemiguálmen-te o Sr Azeredo comunicara a disposi-
ção de disputar a candidatura na Con-
venção, foi que tem compromisso com a
candidatura do ex-Deputado José Apa-
recido de Oliveira, se ele efetivamente
ingressar no Partido e dispusér-se a
aceitar a apresentação do seu nome.
Quanto ao Senado, o Sr Magalhães Pin-
to disse considerar conveniente reser-
var a vaga para negociação com o
PMDB, sugestão que nâo sensibiliza o Sr
Tancredo Neves, notoriamente hostil ao
Senador Itamar Franco.

A atitude do presidente do Partido
foi interpretada como traduzindo uma
posição de força dentro da secção mi-
neira do PP, na qual organizou a maio-
ria dos diretórios e cuja Convenção de-
verá realizar-se sob seu controle. Há
quem admita que, se o PDS lançar um
candidato de colorido udenista, o pró-
prio Senador Tancredo Neves se candi-
dataria a Governador na certeza de queos pessedistas do Partido oficial mar-
chariam com ele em todo o Estado. Dos
antigos lideres pessedistas ele ainda é o
mais expressivo.

A colocação do problema pelo presi-
dente do PP mineiro ao seu rival no
tomando do Partido torna aguda a cri-
se latente dessa agremiação. O Sr José
Aparecido aparentemente manobrava
no sentido de, mediante a união dos
Partidos oposicionistas, apresentar-se
ao PP como o candidato que uniria as
diversas forças antigovernistas do Esta-
do. Essa intenção, se é que efetivamente
existia, não se consumará depois da
decisão adotada pelo grupo Tancredo
Neves. O ex-Deputado está obviamente
em dificuldades e dois caminhos lhe
restam: ingressar no PP e admitir a
candidatura do Sr Magalhães Pinto a
Senador, o que eqüivale à eliminação
da sua própria candidatura, ou ingres-
sar no PTB e sair candidato por esse
Partido com o apoio do PMDB.

Embora sejam duas boas legendas,
nenhuma delas está suficientemente es-
truturada ainda, beneficiando-se ape-
nas da inclinação das grandes massas
urbanas de Belo Horizonte, Juiz de Fo-
ra, Governador Valadares, Uberaba-
Urbelândia e Montes Claros pelas pre-
gações oposicionistas. O candidato queusar com mais autenticidade a lingua-
gem da Oposição terá benefícios óbvios
naquelas áreas-chave. Mas há um pro-
blema para o Sr Aparecido: o Deputado
Magalhães Pinto não teria condições de
acompanhá-lo no PTB, Partido que aju-
dou a deslocar do Poder como chefe
civil do Movimento de Março de 1964, o
ex-Governador, se deixasse o PP, teria
dificuldades de acolher-se sob outra le-
genda e de levar consigo correligioná-
rios já comprometidos com a estrutura-
çáo, no interior, do Partido do qual é
presidente de honra.

Se se candidatar pelo PTB e pelo
PMDB, o Sr Aparecido teria como com-
pensação a presença ativa do Sr Jânio
Quadros na sua campanha, embora de-
vesse esmaecer a presença do Sr Maga-
lhaes Pinto na cobertura das suas aspi-
rações políticas.
Sarney e Ackel

Tanto o Senador José Sarney, presi-
dente do PDS, quanto o Ministro Abi-
Ackel negam que haja qualquer dificul-
dade de relacionamento entre ambos.
Sua convivência tem melhorado crês-
centemente, tanto mais quanto enfren-
tam, na frente interna, problema
comum.

O Sr Sarney não aceita a idéia de
que esteja pleiteando o que quer que
seja e diz que o Governo está perfeita-
mente informado de que nada disputa
mas apenas presta serviços, enquanto o
Presidente entender que possa presta-
los. E acrescenta: — Minha biografia
está completa e em matéria de política
estou em razões finais.

Sua coordenação partidária exer-
ce-se em função de seu posto e de missão
do Presidente da Republica. Se hâ ai-
guém mais credenciado a fazê-la, dis-
põe-se a passar a vara tão logo ò Presi-
dente indique o substituto.
Delfim era São Paulo

O Ministro Delfim Neto está toman-
do posição em São Paulo, não só am-
pilando sua presença na administração
financeira do Estado como ativando
seus contados políticos. Eleja tinha, na
Secretaria de Fazenda, o Sr Pastore,
por ele indicado, e mandou agora para
a presidência do Banespa o Sr Eduardo
Carvalho, até aqui secretário-geral do
Ministério da Fazenda.

*.

Os palestinos
O Ministro Ibrahim Abi-Ackel insiste

em que jamais conheceu no Brasil um
palestino e acha fantasiosa a cifra de 40
mil citada pelo Deputado Uequed.

Carlos Castello Branco

PMDB gaúcho ameaça romper acordo com PDT
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NOVA JERUSALÉM - PAIXÃO DE CRISTO
COM NORDESTE

RIO • GOV VALADARES • TEÒFIL0 0I0NI • VITÓRIA 0A CONQUISTA • JEQUIÉ ¦ FEIRA OE SANTANA ¦ MACEIÓ ¦ RECIFE •
NOVA JERUSALÉM • ARACAJU - SALVAOOR - PORTO SEGURO • VITÓRIA ¦ RIO SAÍDAS. 11 e 12 abril DURAÇÃO 13 das

CHILE - LINDO CHILE (AÉREA)
APROVEITANDO FERIADOS OA SEMANA SANTA E_0 DE TIRADENTES.

SAÍDA. 17 abril REGRESSO: 22 abril 
' 

Pagamentos em suaves prestações mensais de Cr» 6 3S0 00

SEMANA SANTA
1a ¦ POUSADA 00 RIO OUENTE - S DIAS EM CALDAS NOVAS DURAÇÃO: 7 DIAS - SAlDA: 15 dl Abril

• 2? SAO J0»0 DEL REY - TIRADENTES - 3 DIAS
¦ FOZ DO IGUAÇU-ARGENTINA-PARAOUAI - 7 dias 7! - PRAIAS E ÁGUAS PAULISTAS • 4 dias
. vale DO ITAJAÍ • 5 dias B.' - ROTEIROS DAS EGLUSAS - 4 dias
• CIDADES HISTÓRICAS E GRUTA DE MAQUINE - 4 dias 9? - CAMPOS DO JORDÃO - 4 dias

3?
4.'
S?
6.' • VITÓRIA-GUARAPARI-COSTA DO SOL • 4 dias 10' • CIDADE OAS CRIANÇAS - 3 dKs

GRANDE CIRCUITO PANAMERICANO
PERU 7- BOLÍVIA - CHILE - ARGENTINA - PARAGUAI - BRASIL

ROTEIRO Rio de Janeiro • Curitiba • foi do Iguaçu • Assunção • Pilcomayo • Sama Fe • CórdoDa - Mendoza -Los Andes • Santiago • La Sere-
na • Vallenar ¦ Copiago -Chanaral ¦ Antotagasta- Calama • San Pedto de Alacama • Iquique • Anca • Tacna -Arequioa • Nazca • Ica • Pisco •

Lima • Cusco - MactiuPicnu • Puno : Lago Tmcaca -Islã de los Uros ¦ La Paz • Rio de Janeiro
IDA E. VOLTA DE ÔNIBUS - IDA DE ÔNIBUS / VOLTA DE AVlAO - IDA DE AVlAO / VOLTA OE ÔNIBUS.

DURAÇÃO: 28 DIAS - SAÍDAS: 04 Abr. 05 Mil. ^

TODAS AS VIAGENS EM ÔNIBUS COM AR CONDICIONADO
ROTEIRO DAS MISSÕES isete quedas)
• BRASIL • ARGENTINA - PARAGUAI - Rio - S Paulo ¦ Curitiba • Uai
(Thermas) • Santo Ângelo • Rumas de São Miguel - São Borja -
Sanlo Tome ¦ Pousadas • Minas de San Ignacio Mim • Encafnacion
¦ Assuncion • Foz do Iguaçu Guaira (Sele Quedas) ¦ Maringá ¦
londrina • S Paulo * Rio.
DURAÇÃO 13 DIAS
SAÍDAS 04. 15 Abr 06. 16 Mai 11 e 18 Jul

FOZ - SETE QUEDAS - PARAGUAI - ARGENTINA • SUL 00 BRA-
SIL - MARAVILHOSA VIAGEM EM NAVIO FLUVIAL (EXCLUSIVI-
DADE DA URBI ET ORBI). Descendo o Rio Paraná ate Guaira e conti-
nu$ndo de ônibus visitando Sâo Paulo. Pres Prudenle • Guaira •
Sele Ouedas • Cataratas do Iguaçu • Pio. Pre». Slroessner Assun-
(3o • Lago Vpacaray • Argentina • Vila Veina • Ponla Grossa • Curi-
tiba • Rio

DURAÇÃO 15 DIAS
SAÍDAS 07 e 15 Abr 05 e 13 Mai 9 Jun 07 14 e 15 Jul

FOZ • PARAGUAI - ARGENTINA - ÔNIBUS COM AR CONDICIO-
NADO • Rio Registro • Curitiba • Vila Velha • Ponta Grossa • Guará-
ouava • Cataratas do Iguaçu ¦ Paraguai (Pto Pres Slroessner) ¦
Argentina (Puerto Iguaçu Missiones)

DURAÇÃO 7 DIAS
SAIDAS 05 12 13 16 e 27 Abr 01 11 e 18 Mai 05.08.13. 16
19 20 21 e 23 Jul

VIAGEM AO SUL A MAIS COMPLETA EXCURSÃO
AO SUL 00 PAlS abrangendo SANTA CATARINA - PARANÁ - RIO
GRANDE 00 SUL - REGIÕES 00 VINHO. UVA E 00 CAFÉ - Ida pelo
litoral Rio - volta nela Serra ¦ Sâo Paulo ¦ Curitiba • Paranaguá
Joinville • Blumenau • Vale do llaiai • Camboriu • Florianópolis • Cri-
ciuma ¦ Torres • Porto Alegre • Gramado • Caracol • Canela ¦ Camas
do Sul - Ganbaldi - Bento Gonçalves - Novo Hamburgo Lages
Vila Velha Ponta Grossa Londrina • SSo Paulo • Rio
DURAÇÃO 14 DIAS
SAlDAS 06 e 15 Abr 06 e 14 Mai 09 14 e 16 Jul

TRANSBRASIL - belem - brasilia - transama-
ZÔNICA • MANAUS (ZONA FRANCA) - NORDESTE - ÔNIBUS OE
LUXO C/AR CONDICIONADO. Rio Belo Horizonte Brasília Ana-
polis Goiânia Ceres: Transamazômca Rio Tocantins impera-
triz Belem • Manaus lOPCIONAL DE AVIÃOi Castanha) Capane-
ma Sla Inês Sâo Luiz 

'• 
Gruta de Ubaiaia Teresina Sobral

Fortaleza Mossoró Natal; João Pessoa Recite Olinda Nova
Jerusalém Maceió Aracaju • Salvador Itabuna • Ilhéus • Vitoria
da Conquista. Porto Seguro Vitoria Guarapari Campos Niterói
(Ponte) Rio
DURAÇÃO 25 DIAS
SAlDAS 01 02 e íD.ADr 04 05 e 16 Mai 02 03 e 16 Jun

SUL DO BRASIL COM FOZ 00 IGUAÇU-Rio Curi
tiba Paranaguá Joinville Blumenau Vale do llaiai Camboriu
Florianópolis Criciúma Torres Osório Porto Alegre Novo
Hamburgo Giamaoo Canela Cascata ijo Caracol Canas do Sul

Laies Rio Negro Curitiba Vila Velha Foz Oo Iguaçu Pio
Pies Stioessner (PARAGUAI) Puerto tguazu (ARGENTINA) Gua
rapúava Londnna Sâo Paulo Rio

DURAÇÃO 17 DIAS
SAlDAS 06e13ADr 07el3 Mai 07 Jun 05 08 11 13 14 e

Jul

BAHIA - ENCANTA00RA E CAMINHO 00 DESCOBRIMENTO
Rio de Janeiro • Costa do Sol • Saquarema • Araruama • Barra de

Sâo João • Rio das Ostras - Macae • Campos • Guarapari • Linhares
Teixeira de Freitas ¦ Monte Pascoal • Porto Seguro • Santa Cruz

de Cabralia • Salvador (4 DIAS) • Ilhéus • Ilabuna • Sâo Mateus -
Vitória • Vila Velha ¦ Rio de Janeno (regresso opcional de avião, da
cidade de Salvador no 8' (oitavo) dia da excursão
DURAÇÃO 10 DIAS
SAÍDAS 04 e 15 Aor 04 e 14 Mai II Jun

MATO GROSSO DO SUL E DO
NORTE - PATANAL 5 ESTADOS E BOLÍVIA. - Conheça o
mais misterioso Eslado do Brasil Rio ¦ Angra dos Reis • Parati ¦
Ubatuba • Caragualatuoa • S José dos Campos • S Paulo • Qun-
nhos ¦ Pies Prudenle • Pres Epitácio • Cuiabá • Campo Grande •
Corumbá • Puerto Suárez • (Bolivia) • Uberlândia • Ribeirão Preto •
S Paulo • Rio
0URAÇÃ0 14 DIAS
SAÍDAS 06 e 16 Abr 06 e 15 Mai 06 Jun 07 14 e 15 Jul

BRASÍLIA - CALDAS NOVAS (4 DIAS) ARAXA - TRIÀN
GULO MINEIRO - Rio - Juiz de Fora - Barbacena - Belo Horizonte
Três Manas • Cristalina • Cidade Livre • Cidades Satélites • Anápo
lis ¦ Goiânia • CALDAS NOVAS (Pousada do Rio Quente) • Uberlân
dia Uberaba • ARAXÃ • Ribeirão Preto • Campinas • Sâo Paulo
Rio '
DURAÇÃO 11 DIAS
SAÍDAS 20 Mar .03. 09 e 18 Abr 08. 15. • 20 Mai 05 • 19 Jun
03.. 10 17 e 20 Jul

ARGENTINA - SUL DO BRASIL - URUGUAI - Rio - Sâo
Paulo • Curitiba • Paranaguá • Joinville • Blumenau • Vale do itaiai •

Camboriu • Florianópolis • Torres • Gramado ¦ Canela • Caracol ¦

Novo Hamburgo Caxias do Sul • PortD Alegre • Pelotas •' Ctiui •

M0NTEV1DÉO PUNIA DEL ESTE ¦ BUENOS AIRES (5 DIAS) Tygre

y Delta Del Paraná La Plata Mar Del Plala
DURAÇÃO 19 DIAS
SAlDAS 10 Abr 10 Jul'

CHILE- 00 ATLÂNTICO AO PACÍFICO • Rio - Cunliba Foz
Assunção Santa Fe Córdoba Travessia dos Andes Santiago
Vina Del Mar - Região dos Lagos Chilenos Banloche • Bahia Bran
ca Mar uel Plata - Buenos Aires Montevideo Punia Del Esta
Porto Alegre Curitiba Rio
DURAÇÃO 25 A 30 DIAS .
SAÍDAS 02 e 05 Abr 02 Mai 02.Jul

BARI LOC HE • ÔNIBUS - NAVIO - AVlAO • Rio ' Curitiba
Porto Alegre Monlevideo Punia Del Esle Buenos Aires La

Plata Mar Del Plata Bania Branca Neuguem Vila Rosário
Santa Fe Resistência Pilcomayo Assunção Fo; Pto Pres
Slroessner Curitiba Rio IDA E V0LTAJDE ÔNIBUS
DURAÇÃO 21 DIAS
SAlDAS 06 Abi 11 Jul

EXCURSÕES INTERNACIONAIS
PÁSCOA NO CHILE — 6 DIAS
Saída ABR. 17 .
LIMA/CUZCO/MACHU—PICCHU — 6 DIAS
Saídas 3". 6a e Domingos
EUROPA DE CLASSE — 26 DIAS
Saída ABR. 12
AVENTURA PERUANA — 9 DIAS
Saídas 3a, 6a e Domingos
MARAVILHAS DA FLORIDA — 15 DIAS
•Saída ABR. 1°
EXCURSÕES NACIONAIS
VITÓRIA/GUARAPARI — S. SANTA
Saída ABR. 16
CIDADES HISTÓRICAS — S. SANTA
Saída ABR. 16
CIDADE DA CRIANÇA — 3 DIAS
Saídas MAR. 27 ABR. 10 e 16
FOZ/ARGENTINA/PARAGUAI — 8 DIAS
Saídas MAR. 24 ABR. 14 e 23
BRASÍLIA/POUSADA DO RIO QUENTE — 9 DIAS
Saídas ABR. 13 MAI. 01
ILHAS TROPICAIS
Saidas de 3as à Domingo
MERGULHO — ARRAIAL DO CABO
DOMINGUEIRAS
FRIBURGO/ANGRA-PARATI/ITATIAIA/PETRÓPOLIS

ff\S5QBRA
AGÊNCIA DF VIAGENS f TURISMO
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Rio de Janeiro: Av. Erasmo Braga, 299 - 7? andar - Tel.: 224-4166
Tele* (021) 21308 - PAUT - Embratur 080048800.8
São Paulo: Rua Libero Badaró, 425/22? andar - Tel.: 36-6392
Telex (011) 24704 - Embratur 080048801.6 J

Porto Alegre — Deputa-
dos do PMDB ameaçaram
romper o acordo feito há 10
dias com o PDT, que possi-
billtou a eleição do Depu-
tado Aldo Pinto para a
Presidência da Assembléia
Legislativa gaúcha, caso
os partidários do ex-
Governador Leonel Brizo-
Ia usem a estrutura admi-
nistrativa da Mesa em be-
nefício exclusivo de seu
Partido.

Representantes do PDT
reagiram à atitude de des-
confiança dos pemedebis-
tas, acusando o ex-
Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado
Carlos Giacomazzi, de ter-'
se valido da Mesa para
montar "uma máquina a
serviço do PMDB". Como
o PDT já controla a Cama-
ra Municipal de Porto Ale-
gre, os pemedebistas te-
mem que o mesmo ocorra
na Assembléia.
FISCAIS

A disputa pela presidên-
cia da Mesa entre os 18
deputados do PMDB e os
13 do PDT — que precisa-
vam coligar-se para derro-
tar a bancada de 25 mem-
bros do PDS — teve dois
motivos principais: o pres-
tígio do cargo e as possibi-
lidades de uso da adminis-
tração da Assembléia para
a organização partidária.
Depojs de exaustivas ne-
gociaçôes, o PDT acabou
ficando com a presidência
— que dispõe de 31 cargos
para nomeação direta; três
automóveis para uso livre;
número irrestrito de via-
gens e diárias; franquia de
telefone, telex e franquia
postal; locação livre de au-
tomóveis e aviões, entre
outras.

Embora sem dar fatos
concretos, os pedetistas,
desde o ano passado, aeu-
sam o ex-Presidente Car-
los Giacomazzi de ter usa-
do as facilidades do cargo
e a infra-estrutura da Casa
para a organização do
PMDB gaúcho. O Sr Car-
los Giacomazzi, porém, as-
segura ter administrado a
Assembléia com austeri-
dade e jamais ter utilizado,
sequer, automóveis da pre-
sidência para ir a concen-
trações partidárias.

Os próprios deputados
do PDT, embora náo fa-
çam declarações formais,
consideram que a Presi-
dència da Assembléia é
fundamental para a orga-
nização do seu Partido. O
Deputado Aldo Pinto, no
entanto, nega com ve-
emència que pretenda
usar o cargo em beneficio
do PDT. Assegura que
buscará o fortalecimento
do Legislativo como insti-
tuiçào, e que não é homem
preocupado com carros,
cargos ou contabilldades".

Os pemedebistas decla-
raram-se "fiscais" da ges-
tão do PDT na Presidência
da Assembléia. Garantem
que a maioria de cinco a
dois de que o PMDB dis-
põe será utilizada com ri-
gor na fiscalização dos
atos do Deputado Aldo
Pinto.

Eles afirmam ser preciso
evitar que o PDT repita na
Assembléia a manipulação
do poder que pratica na
Câmara Municipal de Por-
to Alegre. Os deputados do
PMDB acusam os pedetis-
tas de terem quadruplica-
do em dois anos o número
de funcionários, que já se-

i riam mais de 300.

COMPARE
0s preços a duração, a categoria dos hotéis,
as refeições, o íransporie a tradição de 20
anos. o bom serviço, o financiamento em 2
vezes s/juros ou em até 10 pagamentos com
pequena entrada ¦

y EXCURSÕES |
A viagem dos seus sonhos nós tornamos realidade

URBI et ORBI • Rua S José. 90 - Gr. 2003 - Tels. 242-0447 • 242-8300 • 252-0008 • 252-6156 •
232-0444 • 232-0455 • 252-8602 EMBRATUR OOgl 7-00-41-1 •• Filial Copacabana - Av. N.S. Co-
pacabana. 749 • Gr 705-Tels 236-0107 e 252-6156 •• EMBRATUR 00017-01-41-5 PAXTUR:
R. Visconde de Pirajá. 330 ti. 105 • Tels 287-0999 e 287-8949 EMBRATUR 08000151003 •
S0SSETE: Rua Conde de Bontim. 35 ¦ Lj 15 - Tels. 284-0096 e 254-0191 -EMBRATUR 0800286014

RODOVIÁRIAS
ÒIUIIU1COM

AR REFRIGERADO

SUL DO BRASIL DIFERENTE 14 diaa tm duraçio
Rio Angra doi Rm, Pamti Slo Paulo Caioba Joinvlllo Blum*
nau Cambonu Flor)an6po)n Tatmai do Gravata) Torrai Porlo
Altgra Gramado Canela Caaiat do Sul, Lagoa Curitiba Ipaimo
da trem terra úo mari 5Ao Bernardo do Campo Rio
Saídas: 3 e 11 de Abr. - 4 a 12 Mai - CrS 38.820

FOZ DO IGUAÇU E 7 QUEDAS DO RIO PARANÁ
Durm ,i(j 8 dias
Rio AnqradoiRfit Parati SloPaulo Londrina Guaira- 7Quidti
Cascavel Fof do Iguaçu. Argentina. Paraguai Guarapuava Ponta
Grona Vila Velha S Bernardo do Campo Cidade da Criança
AiMranda Rio j

Saídas: 23 Mar - 6 e 15 Abf- 4 a 1B Mai - Crt 24.780

OUTROS ROÍ LIROS Vanaa aaidaa
CHILE CIRCUITO SUL AMERICANO SUL DO BRASIL
URUGUAI ARGENTINA POUSADA DO RIO OUENTE

FOZ DO IGUAÇU VALE OO ITAJAI CIDADES HISTORI
CAS E BRASÍLIA

SEMANA SANTA
CIDADES HISTÓRICAS
B Hun/ontR. Gruta d« Maquine
Coiujonhns Ouro Prnto
Sabnrá Manaua
Saída 17 - Abril - 4 Dias - CrS 12.980
CAMPOS DO JORDÃO
l» Aosfí rio Campo Águas (te LinitoM Serra
Ncif.i Cardquatattitia. Ubaluha Parati
Saída 17 - Abril - 4 Dias - CrS 12.980
CIDADE OA CRIANÇA
Pai iti Ubatuba S Bernardo (Play Center)
Sii'ih.1 S.ilari S.inlus
Saída 17 - Abril - 4 Dias - CrS 12.980
Saída 17 Abril - 3 Dias - CrS 9.980

FOZ DO IGUAÇU COM SETE QUEDAS
Saida. 15 Abril B Dias - CrS 24.780

^^

^^PTj^F Copí»cabene

BRASIL NORTE/NORDESTE . .
Durado II dia>
SALVADOR RECIFE - NATAL
FORTALEZA BELEM- MANAUS.
Saidas: 23. 30 Mar • 6, 13. 20, 27 Abr.
4, 11. 18, 25 Mai CrS 91.880
NORDESTE Durado 1Z dia»
SALVADOR RECIFE • NÀTAl
FORTALEZA
Saldas: 23, 30 Mar - 6, 13, 20, 27 Abr
4,11,18, 25 Mai CrS 62.380

Out rea saidaa
MANAUS SDIAS -Sábados
RECIFE SALVADOR - 9 DIAS abadoi
SERRAS GAÚCHAS j 4 DIAS quinta» fura»
FOZ DO IGUAÇU 2.3.40U 6 DIAS SEMANAIS
8ARILOCHE BUENOS AIRES 7 dias
CHILE/LAGOS ANDINOS - 11 dias.

SEMANA SANTA
MANAUS - Saída IS - Abril -
MACEIÓ - Saída 10 - Abril CrS 41.980
SALVADOR Saída 16 Abril CrS 31.380
FORTALEZA - Saída 15 Abril CrS 46.380
FOZ - Saída 16 Abril - CrS 29.880
PRAIAS E SERRAS GAÚCHAS
Saida 17 - Abril - CrS 33.980
SERRAS GAÚCHAS - Saida 16- Abril
CrS 31.780
ESPECIAL RECIFE COM
NOVA JERUSALÉM
Saida: 15 de Abril - CrS 419.980

Turismo

SãO José, 90 - GrUpDS 909/10 lEsq. Av Rio Branco!
Tel: 224-9455 (PABX) embratur oo»; owi 8
GUANATUR Ótaldã Rocha IS Tel !V> W> Embratur 08048600 *

^
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Lula crê que Ministro da Justiça foi 
''repreendido 9 9

Camillión
almoça com
Figueiredo

Brasilia — O Presi-
dente João Figueiredo
ofereceu ontem, na
Granja do Torto, um
churrasco de despedida
ao Embaixador Oscar
Camillión, que deixará
o pais para assumir o
cargo de Ministro das
Relações Exteriores da
Argentina.

Poucas pessoas com-
pareceram ao almoço,
de caráter intimo. O
Presidente Figueiredo e
o futuro Chanceler con-
versaram demorada-
mente sobre as relações
entre Brasil e Argenti-
na, seus interesses co-
muns e suas relações
com os demais países.
O Sr Oscar Camillión
recebeu o convite para
o almoço inesperada-
mente, pois em sua
agenda não constava a
homenagem na Granja
do Torto, que parece ter
sido iniciativa pessoal
do Presidente Figuei-
redo.

Depois de servir cinco
anos como Embaixador
no Brasil, Camillión
voltará amanhã para
Buenos Aires, onde par-
ticipará, da preparação
das solenidades de pos-
se do novo Governo ar-
gentino, chefiado pelo
General Roberto Viola.

PDS decide
crise de
Roraima

Brasilia — O PDS tenta-
rá amanha acabar com a
crise que o Partido enfren-
ta em Roraima, onde o Go-
vemador Otamar Sousa
Pinto e os dois deputados
do Território, Hélio Cam-
pos e Júlio Martins, se de-
sentenderam. Os três vão
ter amanhã uma reunião
com o secretário geral do

. PDS, Deputado Prisco
Viana (BA), e com o Sena-
dor Luiz Vianna Filho
(BA).

Na reunião, segundo dis-
se ontem o Deputado He-
lio Campos, vai-se chegar a
uma boa solução. "Não va-
mos fechar questão. O
PDS precisa ser fortale-
cido".

O Sr Hélio Campos
abandonou sua posição
inicial, que era a "de subs-
tituição irreversível do Go-
vernador, como defende o
PDS de Roraima".

A briga, embora as par-
tes não sejam claras ao se
manifestarem sobre ela, é
pelo controle político do
Território. Lideranças do
PDS de Roraima pediram,
por telex, ao Ministro da
Justiça, Sr Ibrahim Abi-
Ackel, a demissão imedia-
ta do Brigadeiro Souza
Pinto, acusando-o de cen-

. tralizar exageradamente
todas as decisões no terri-
tório. '

O pedido foi endossado
pelos dois deputados de
Roraima, mas o Governa-
dor chegou a Brasilia sex-
ta-feira e fez gestões junto
ao Governo, ao PDS e aos
dois deputados, A crise jácomeçou a ser contronada,
porque as partes admitem
que amanhã, na reunião,
poderá chegar-se a uma so-
lução conciliatória.

Sâo Paulo — Q presidente nacional do PT, Luis
Inácio da Silva—o Lula —, acredita que o Ministro
da Justiça, Sr Ibrahim Abi-Ackel, "foi repreendi-
do" após anunciar que o receberia e, por isso, "teve
que reformular suas declarações", afirmando entáo
que não conversaria com ele e sim com o secreta-
rio-geral do PT, Jacó Bittar, por considerá-lo presi-
dente nacional do Partido.

Ao comentar o equívoco do Ministro, Lula disse
que também se está perguntando "se o Ministro da
Justiça náo é o Petrônio Portella". E ainda ironi-
zando completou: "Vou começar a fazer uma si-
nopse diária dos jornais e mandar ao Ministro,
para que ele fique sabendo quem é quem na vida
política e sindical brasileira."

Falta de seriedade
— O episódio vem apenas demonstrar mais uma

vez a falta de seriedade das autoridades deste país.De qualquer modo a classe trabalhadora é a maior
parcela da sociedade brasileira e o Governo vai ter
que conversar com ela e ouvir suas declarações, se
realmente quiser resolver os problemas que nos
afligem — disse Lula.

Ele considerou que "a situação está insustentá-
vei e o fato de o Govemo nào querer receber seus
líderes faz parte da falta da vontade de resolver os
problemas sociais. O atendimento das reivindica-
ções dos trabalhadores, como a estabilidade no
emprego, reajustes salariais de acordo com o au-
mento da inflação e a redução da jornada de
trabalho, é necessidade urgente e, por isso, toda a
categoria trabalhadora deve se unir para conquis-
tar esses direitos".

Arquivo/Faverairo d» 81
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Lula ou Jacó Bittar?

Abi-Ackel já
admite o engano

Belo Horizonte—O Ministro da Justiça, Ibrahim Abi- •
Ackel, admitiu ontem que possa estar enganado quanto
ao verdadeiro presidente do Partida dos Trabalhadores,
que ele acreditava ser o Sr Jacó Bittar, secretário-geral do
PT, e não, o Sr Luís Inácio da 8ilva, o Lula.

Ele disse ter sido informado que o dirigente do PT era
o Sr Bittar e náo Lula, "mas ai não faço escolha porque
pertenço ao PDS".

Mas o senhor conversaria com o presidente do PT,
seja ele quem for? — indagou um repórter.

Já conversei com o representante do PT e até que,
por sinal, ele foi o primeiro a ir a meu gabinete: o
Deputado Aírton Soares, que representa o Partido no
Congresso Nacional.

Mas o senhor conversaria com Lula? — insistiu o
repórter.

—- Nós conversamos com todas as pessoas, mas, quan-
do o objeto é especifico e o alvo visualizado, precisamente
o da elaboração legislativa, nós temos que conversar com
aquelas pessoas que tèm representação no Congresso
Nacional e que falam em nome da agremiação partidária.

O Ministro da Justiça disse, ainda, que se prepara,
neste flm de semana, para o encontro amanhã com o
presidente do PDT, ex-Govemador Leonel Brizola.

As prerrogativas
O Sr Ibrahim Abi-Ackel acredita que, depois do Esta-

tuto dos Estrangeiros, a emenda das prerrogativas ou a
Lei Falcão deverá ser tema para o próximo encontro com
dirigentes oposicionistas.

O Ministro, que ontem esteve em visita ao Governa-
dor Francelino Pereira, disse náo ter a menor duvida de
que ele e o Governador de Minas marcharam juntos com
um mesmo candidato para as eleições de 1982. Ressaltou
que, apesar da dualidade de correntes existentes na
formação do PDS, ele fará todo o esforço visando a unir
essas correntes em tomo de um candidato único. Caso isso
não ocorra, ambos poderão chorar na Oposição pelaausência de solidariedade.

O encontro, que foi classificado por ambos como uma
visita de cortesia, serviu para marcar o inicio de uma
composição dos dois politicos mineiros, que, desde a
formação da Comissão Provisória Regional do PDS, esta-
vam sem maiores contatos.

Roupas de todos os tipos, em manequins até o n.° 62. As Camisas
esportes vão até o n.° 10 e as camisas sócias e pijamas têm man-
gas mais compridas, de até 70 cm e com mais cintura. Blasers e
costumes de todos os tamanhos. Cuecas anti-alérgicas de tecido
ou malha, também com as pernas mais longas. Ceroulas de teci-
do. malha.'flanela, lã e de helanca.

CAMISARIA

NoVo Mundo
AV PASSOS 83 89 (Esq. da Alfândega'
Tels 221-6723 e 224-7369
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Apartamentos prontos com 3 quartos
financiados em até 180 meses.

Varanda, living, sala de
jantar, 3 quartos (sendo

,1 suíte com closet)
2 banheiros-sociais,
1 lavabo, cozinha, área de
serviço, dependências
completas de empregados.
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Coberturas prontas com
2 quartos financiados
em até 180 meses. ;
Três terraços. Piscina com % # %deck. Hall social.
Vestíbulo, living, sala de
jantar, 2 quartos (sendo
1 suíte), 2 banheiros
sociais, copa-cozinha,
área de serviço,
dependências completas
de empregados.

Com apenas 10 por cento de sinal você conquista seu apartamento
ou cobertura e conta com as regalias do maior clube prive da cidade.

2 quadras de tênis, 1 quadra
de futebol de salão, 3 quadras
polivalentes, 2 piscinas, minigolfe,
playgrounds, pier no canal,
nouseboat, ciclovias, pistas de
patins, salão de sinuca, bar,
restaurante, sauna, ginástica,
judô, bale, vestiários, barbeiro e

cabeleireiro, manicure, serviços
médicos, bancas de jornais
e revistas, telefones públicos, e
um completo e total esquema de
segurança com guaritas, guardas
uniformizados eà paisana,patrulhinhas em plantão 24 horas
por dia.

ALTA RIVEERA-Av. das Américas, km 4
Aceitamos seu imóvel como entrada e parte do pagamento.

Venha logo. Poucas unidades disponíveis.
Atendimento sábados e
domingos, das 8 às 22h,
no local, e dias úteis nas
sedes da Sérgio Dourado.

Financiamento *
^_uiu tcottMMH noraua

ProjetomTURA
<NEJA MENTO

Incorporação
? GRUPO

Am b-bVTERUSZKIN

incorporação,
Planejamento e Vendas

UL/DOURADO
CRECIJ.367

MML
• No Bonzao agora os juros são a seu favor.
Você compra hoje o que quiser e a1.a prestação
você só da em julhadepois de receber os juros
do trimestre na sua Caderneta de Poupança.

IMIWIh
PONTO FRIO

P*mXT
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Pomar
do Rio Grande
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0 Pomar do Rio
Grande fica num vale de 70
mil metros, ladeado por
uma Reserva Florestal
permanente.

Todo urbanizado, no
melhor estilo americano.
Serviços públicos e de
comunidade já implantados.
Segurança permanente.

jardins e arvoredos.
Iluminação de mercúrio.

Clube exclusivo com
sauna, duchas, quadras de
esportes, saláo de festas,
sala de ginástica e piscina.
Um recanto de paz com
apenas 60 unidades, muitas
ja habitadas.

Estrada
do Rio Grande, 4324

¦_N__M_____Mat_M ____N__P_M_M_______fc_M_M___l_____aleKfuqfii/ jocorepoguo
Casas com varanda, 3 ou 4 quartos l

salas de estar e jantar, 3 banheiros, 2 quartos
de empregada, despensa e garagem.

Terrenos a partir de 600 m2. Piscina privativa.
Finalmente liberada

a reserva especial de terrenos
urbanizados da SOCICO,com

áreas a partir de 600 m2.

Casas prontas
Sinal $363.000,00
Mensais $ 34.882,00

Terrenos
Sinal $148.500,00
Mensais $ 14.270,00

Vendas:

Construção:
ÇONSULTAN

Imóveis
fcJC m~m.___r_>T___r*___TK Av. Epitácio Pessoa, 874
(3lPI^H!>U Tel.: 259-0332

Corretores de plantão
diariamente.

Financiamento:

BANERJ
¦AMCO OO CITADO DO BIO OC JAKOTO S A

Coligação com PDS em 82
divide PDT pernambucano

Recife — O ex-Ministro Osvaldo Lima Filho;
integrante da Comissão Executiva do PDT
pernambucano, afastou ontem a hipótese de
aliança entre seu Partido e o PDS, sugerida
pelo Deputado Sérgio Murilo (PDT). "É neces-
sário nào esquecer que o PDS é herdeiro do
regime militar e antinacional que há 17 anos
empobrece nosso povo, prende, tortura e mata
nossos compatriotas, e põe em leilão a sobera-
nia nacional", afirmou.

A reação do Sr Osvaldo Lima Filho e outros
integrantes do PDT poderá causar uma crise no
Partido. Eles nâo admitem a coligação com o

PDS para a eleição de Governador em 1982,
enquanto o Sr Sérigo Murilo defende a aliança,
dizendo que tem "uma casca grossa capaz de
resistir às críticas".

Nosso dever principal — advertiu — é o de
lutar até a última instância pela unidade das
oposições, o que, de resto, é extremamente fácil
em Pernambuco, onde todas as lideranças dos
Partidos de oposição tèm mantido um diálogo
leal e profícuo. E bom nào esquecer que a
grande massa do povo ainda não se definiu
pelos diversos Partidos, mas está unida contra
o Governo e o regime autoritário.

Geisel
recebe
Nilo Coelho

O líder do Governo no
Senado, Sr Nilo Coelho, vi-
sitou ontem o ex-Presi-
dente Ernesto Geisel, em
sua casa de Teresópolis.
Os dois são velhos amigos
e conversaram durante
duas horas — das 16h às
18h.

Quando o General Gel-
sei era Chefe do Gabinete
Militar do Govemo Caste-
lo Branco, o Sr Nilo Coelho
governava Pernambuco.
Anos depois, como Presi-
dente eleito, Geisel, ao vi-
sitar vários Estados, dedl-
cou atenção especial ao
hoje Senador Nilo Coelho,
indo a Petrolina, sua terra
natal, onde foi homenagea-
do com um almoço.

Freire vai
procurar
OAB eABI

Brasilia — O lider do PMDB
no Senado, Sr Marcos Freire,
visita amanhã, no Rio, os pre-
sidentes da OAB e ABI, ini-
ciando contatos com represen-
tantes dos diversos setores da
sociedade brasileira, para pre-
parar um programa alternati-
vo, no qual se baseará para
qualquer entendimento futuro
com o Govemo.

Ao comunicar os primeiros
contatos, o Senador pernam-
bucano explicou que estará
cumprindo as linhas princi-
pais de seu discurso de posse
como lider do PMDB, contan-
do com o apoio dos colegas de
bancada. O Sr Marcos Freire
entende que um dos motivos
da crise brasileira é o distan-
ciamento entre o Govemo e a
sociedade civil.

BASE

Em seus contatos, o líder
oposicionista pretende reco-
lher dados e sugestões escritas
ou verbais, para redigir um
programa mínimo de açáo.
Aprovado pelos representan-
tes dos vários setores ouvidos,
o documento final constituirá
a base mínima para qualquer
entendimento com o Governo.

— Nós pretendemos mostrar
ao Governo o que o povo quer.
E é claro que só pode haver
entendimento com a partici-
pação do povo através de suas
forças representativas.

Segundo o Senador Marcos
Freire, além de existir o dis-
tanciamento do Governo, as
forças civis exercem pouca in-
fluència na administração po-
lítica e econômica do pais.
Mesmo as criticas dos repre-
sentantes desses setores são
sempre setoriais, exigindo,
portanto, uma ampla conjuga-
ção para terem efeito prático.

Além de ter encontros mar-
cados com os presidentes da
OAB e ABI, respectivamente
os Srs Eduardo Seabra Fagun-
des e Barbosa Lima Sobrinho,
o líder do PMDB terá, à noite,
uma reunião com o industrial
Fernando Gasparian, politicos
e intelectuais.
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CURSOS
EXTENSÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO
FACULDADES SIMONSEN EM CONVÊNIO COM A
FUNDAÇÃO CASA DO ESTUDANTE DO BRASIL

ANALISTA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS -3' e 5' de 28/4 a 11/8
SECRETARIA - 3' e 5' de 28/4 a 18/8
CONTABILIDADE BÁSICA • 3' e 6' de 24/4 a 7/7

t GERENCIA DE VENDAS • 3' e 5' de 28/4 a 2S/6
TÉCNICAS DE VENDAS-4'e6'de 24/6a17/7
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - 2> e 4' de 4/5 a 6/7
GERENCIA FINANCEIRA • 2' a 6' de 4/5 a 16/5 i
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA EMPRESA •
2'de 11/5 a 29/7
METODOLOGIA E TÉCNICAS DE ENSINO NA ESCOLA E NA EMPRESA -

2> a 6'de 29/6 a 22/7
PESQUISA DE MERCADO • sábados de 30/5 a 20/6 - das 9 ás 12:30
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL-2' e4' de6/7 a 29/7

CERTIFICADO REG./PGT0. PARCELADCVAGAS LTDAS..
Pça. Ana Amélia. 9, 9° -Esplanada do Castelo • 18:30 ás, 21:30

., rfís9ài 19>Í20 fÜ23Í220-7123 220-7273
• dai9 ás 22-331-3Ò22*-"*<*. > ,« 
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SEMANA SANTA E T1RADEWTES

¦ PANTANAL MATOGROSSENSE — CrS 29 600.00
Paraquai — Bolívia — Hotéis e trem de luxo — 12 dias

< GUARAPARI — ANCHIETA — VILA VELHA — VITÓRIA
4 dias — CrS 14 900.00

i CAMPOS DE JORDÃO E SERRA NEGRA — 5 dias CrS 16.900.00
Águas Paulistas • .

@^IÁMA
RNANCUMENTO

EM ATÉ
15 MESES

TLfllBMD

Rua dò Ouvidor. J30
S/613.Tel. 252-2981

EXCURSÕES
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Ufm raro prazer
CHING - HUA (NOVA CHINA)

40 dias. Estados Unidos, Japão, China,
Hong-Kong, Tailândia, Singapura e Indonésia.

Saídas: 03/04 e 28/66 Rterrestrc:Cr$ 2X.567.00
PRIMAVERA NO ORIENTE IViagwn promocional)

23 dias. Estados Unidos, Japão. Hong-Kong e Tailândia.
Saída: 21/04 F>Terrestre:Cr$ 97.586,00

COM EGITO E TERRA SANTA
32 dias. Marrocos, Itália, Grécia,

Egito, Terra Santa. Turquia, Franca e Inglaterra.
aídas:27.03;24/04e 29/06 RTerrestreCrS 192.630,00

COM ESCANDINÁVIA E RÚSSIA
36 dias. Dinamarca, Noruega, Suécia.Finlândia, Rússia,

Hungria.Tchecoeslováquia, Alemanha, França e Inglaterra.
Saldas: 31/06; 28/00 e U/07 R Terrestre: Cr$237.266,00

Amplos planos da fínandamanto.

CLp_JüLcü±sJLr
iturismo e passagens lida

Rua da Quitanda, 19 m 207 Teft lOJH 232 O&M
224 5335. 242 2813. 23' 231Õ c 222 0677 Rio ae Janeno

AMERICATUR
ECLUSA-CIDADE DA CRIANÇA (Simba Safari)
Saida: 27-chegada29 março. Cr* 8.900

SEMANA SANTA E TIRADENTES
POUSADA DO RIO QUENTE-ARAXÁ -
ARARAUUARA- 9 (ias.
Rio. Rib. Prato, Ara»é. Uberlândia, Pousada Rio Quente (4 dias)
Araraquara. Sio Paulo, Rio. Salda: 13- chegada21 dbfil - Cri 34.000,

eclusa Águas undoia-serra negra- 4das.
Rio. Campinas. S. Paulo, Barra Bonita (Ectusal. Serra Negra,
Undoia. Campinas, Rio. Saida: 16 chagada 19 abril - Çti 12.900,

CAMPOS DO JORDÃO - 6 (fias.
Salda: 16 - chegada 21 abril • Crt 22.000,

SETE QUEDAS-GUAIRA-FOZ IGUAÇU liado Argantino
e Paraguaio) DuriçioBdtaa.
Rio, S. Paulo. Londrina. Guaira (Sete Quedai) Foz do Iguaçu (lado
Argentino) Puerto Strossner liado Paraguaio) For Iguaçu. Vila
Valho, Curitiba, S. Paulo. Rio. Saida: 16 chegada 21 abril -
Crt 21.500, ,
VAU DO ITAJAI-Diraçio6dias. Blumenau. Camboriu.
Rio. S. Paulo, Curitiba. Joinville, Guaratuba. Paranaguá. Curitiba,
Sio Paulo. Rio (via litoral). Salda: 16 - chegada 21 abril - Crt 20.600,

CAMPOS DO JORDÃO • ILHABELA - «dto».
Rio, S. Joaé doa Campos, Campos do Jordio. Caraguatatuba.
S. Sebastiio. Ilhabala, S. Joai doa Campos. Ria (via litoral).
Salda: 16 - chegada 1» abril Crt 12.900,

i FINANCIAMENTO)

AV. RIO BRANCO 1í>6 ED AV CENTRAI .' S , QJA, J4<
TELS 262 4293 .'62 26S9 lmb..lj_, OHOt 19M10

PELAJO \. TUPISM0\
^\Av. Rio BrancoV

^V 52-16? N
s. Tel.: \^ 296.4466

Embratur \.
^.0005-00-411

NEW YORK
UKEÃKING i
Saída: 12 c 16 abril
Aéreo: USS 1.101.
Terrestre: (opcional)
8 noites no exclusivo
Hotel Mayfalr Regent, Park Av.
Incluindo 2 shows da Broadway,
jantar no SarcJTs e ceia no Ma Belle
USS 652 (Duplo)

MIAMI - DISNEYWORLD
Saída: 16 abril Aéreo: US$ 997.

Terrestre: (opcional)
3 noites Eveirglac.es (Miami) US$ 75

3 noites High Q (Disney) USS 81
3 noites de Cruzeiro as Bahamas

no Emerald Seas
A partir de US$225

Automóvel c/km
Ilimitada por

US$.89 a

PANAM

VARIG

APRESENTAM SUA
OPÇÃO DE PÁSCOA

NEW YORK
ONABUDGET

Salda: 12 e 16 abril
Aéreo: USS 1.101.

Terrestre: (opcional)
8 noites no aconchegante

Hotel Salisbury na 57.
US$ 210 (Triplo)'
US$ 276 (Duplo)
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Marcelo Medeiros Alair Ferreira

Câmara pretende estimular
comparecimento ao plenário

Brasilia — A Mesa Diretora da Cá-
mara pretende, através de modificação
do Regimento Interno, estimular o com-
parecimento dos deputados ao plenário,
para não recorrer à Constituição que
estabelece até a perda do mandato do
parlamentar que faltar a um terço das
sessões ordinárias. As medidas morali-
zadoras atingirão os chamados "depu-
tados fantasmas" — aqueles que nâo
estáo no plenário nem no recinto da
Casa.

A idéia inicial é reservar as sessões
de segunda e sexta-feiras para discus-
são de matérias, ficando terça, quarta e
quinta-feiras para as votações. Os parla-
mentares normalmente começam a dei-
xar Brasília na noite de quinta-feira e
voltam na noite de segunda, fazendo
com que a Câmara tenha se reunido
apenas com as presenças dos lideres de
Partidos. Um deputado ganha em torno
de Cr$ 300 mil e um senador Cr$ 500 mil.

Pulmão enfermo
Os próprios parlamentares costu-

mam dizer que o "pulmão" do Congres-
so Nacional é o plenário, que resume
toda a finalidade do Parlamento. Na
Câmara e no Senado entretanto, essa
arena de debate costuma ser o local
mais ermo do Congresso. Dos 280 a 300
deputados que comparecem nos dias
normais, 20 váo ao plenário, ficando o
resto dividido entre seus gabinetes e as
comissões técnicas. No Senado, a média
de comparecimento ao plenário, na le-
gislatura passada, foi de 25 a 30 dos 67
senadores. Aproveitando-se disso, o Se-
nador (sem Partido) Dirceu Cardoso
conseguiu obstruir uma ordem do dia
durante mais de duas semanas seguidas
por falta do quorum minimo de 35 sena-
dores, necessário para deliberações.

Nos túneis e corredores do Senado,
os servidores se chocam, em correrias
para buscar a assinatura de um senador
ou a implorar que compareça a determi-
nada comissão para garantir quorum
indispensável.

Na Câmara, um amplo e sofisticado
sistema eletrônico de registro de pre-
senças vive praticamente abandonado.
A própria Mesa reconhece que o distan-
te anexo Flávio Marcílio, onde estáo
hoje os gabinetes dos deputados, serviu
apenas para isolar ainda mais os parla-
mentares do plenário. Os corredores on-
de ficam os gabinetes têm cada uns 205
metros de comprimento. Depois, há ain-
da um túnel de 130 metros, ligando o
anexo aos demais prédios da Câmara.
Para atingir o plenário há quase outro
tanto de distância. Nem mesmo a sala
do cafezinho, próximo ao plenário, está
servindo, como antes, de ponto de en-
contro entre os deputados.

Brechas
O comparecimento dos parlamenta-

res às sessões das duas Casas do Con-
gresso é disciplinado pela Constituição,
que estabelece no item m do seu artigo
35: "Perderá o mandato o deputado ou
senador que deixar de comparecer, em
cada sessão legislativa anual, à terça
parte das sessões ordinárias da Câmara
a que pertencer, salvo doença compro-
vada, licença ou missão autorizada pela
respectiva Casa".

O parágrafo 2o do artigo 33 estabele-
ce mais: "O pagamento da ajuda de
custo será feita em duas parcelas, so-
mente podendo o congressista receber a
segunda se houver comparecido a dois
terços de sessão legislativa ordinária ou
de sessão legislativa extraordinária".
Esse dispositivo é reforçado pelo para-
grafo 3o do mesmo artigo: "O pagamen-
to da parte variável do subsidio corres-
pondera ao comparecimento efetivo do
congressista e à participação nas vota-
ções".

As exigências da Constituição objeti-
vam sobretudo de evitar as obstruções.
Mas a Câmara, a exemplo de muitos
outros Parlamentos, resolveu instituir a
sua "praxis", por questão de economia
interna e para nâo usar os rigores da
Carta. Enquanto o Sr Pedro Aleixo de-
fendeu, no passado, o direito do parla-
mentar só receber pelas reuniões reali-
zadas, as últimas Mesas entenderam
que, durante o "recesso branco" (véspe-
ra de eleições, etc.), vale pelas reuniões
ordinárias o funcionamento das comis-
soes. Logo, receberiam todos os 420 de-
putados, tivessem ou não comparecido
à Casa. Nos recessos regimentais, de
julho e de fim de ano, os subsídios
seriam calculados pela média dos saia-

rios dos meses anteriores, isto é, do
período normal de sessões. Os deputa-
dos que estivessem servindo como Se-
cretários de Govemo em seus Estados
ou noutras funções públicas teriam di-
reito unicamente à parte fixa, atual-
mente fixada em Cr$ 51 mil.

No cômputo geral do comparècimen-
to, a Mesa continua adotando o proces-
so de pagamento do jeton pelo compa-
recimento à Casa. Mesmo que o deputa-
do não compareça à sessão, mas sua
entrada tenha sido registrada pela por-
taria, ele terá direito ao jeton. Só nào
receberão os parlamentares que, porocasião da sessão, nào estejam em Bra-
silia. Se ele estiver num Ministério ou
em qualquer outro órgão público, rece-
berá o mesmo jeton dos presentes à
sessão.

Tolerância
As Mesas nào exercem fiscalização

rigorosa sobre o comparecimento. Sào,
pelo contrário, muito flexíveis e toleran-
tes. No Senado, o ex-secretário Alexan-
dre Costa adotou o critério de descontar
duas diárias do senador que faltasse a
10 sessões. O atual primeiro-secretário.
Senador Cunha Lima (PMDB-PB) certa
vez teve um desconto de duas sessões,
porque durante 10 dias esteve tratando
dos seus interesses políticos na Paraíba.
Ele, entretanto, figurava entre os sena-
dores mais freqüentes.

Com esse tipo de desconto nâo con-
cordou, em certa ocasião, o Senador
Helvídio Nunes (PDS-PI), um dos cinco
senadores mais assíduos. Pediu à secre-
taria-geral uma relação de determina-
dos parlamentares, reconhecidamente
faltosos, com os seus respectivos des-
contos. No dia seguinte recebeu a infor-
mação de que o desconto de suas duas
diárias fora relevado e o pagamento
correspondente viria no contracheque
do mès seguinte.

Antes, o órgào mais interessado nos
cortes de pagamento era o IPC — Insti-
tuto de Previdência dos Congressistas
— quando teve como presidente o Mon-
senhor Arruda Câmara (ex-PDC-PE).
Regimentalmente, os cortes nos subsi-
dios são revertidos para o IPC, compon-
do uma parte de sua receita. O atual
presidente, Deputado Bento Gonçalves
(PP-MG) tem-se mostrado mais flexível,
por entender que os parlamentares es-
tão hoje muito sacrificados em seus
vencimentos. Por isso, o instituto não
recolhe nem 5% do total dos que faltam
às sessões.

Os maiores recolhimentos afetam as
bancadas de Sáo Paulo, Rio de Janeiro
e Minas Gerais, cujos representantes
sáo os que mais viajam, segundo o presi-
dente do IPC. Um dos grandes faltosos
até 1978 foi o ex-Deputado Amaral Ne-
to, que convertia suas faltas em licença
para tratamento de saúde (remunerada)
ou negócios particulares (náo remune-
rada).

Eleições
A Mesa da Câmara acha que a fie-

qüència tende a melhorar pois quando o
Congresso era no Rio de Janeiro, o
número de faltosos e seus períodos de
ausência era bem maiores — viajavam
de navio para os Estados mais distantes
— dividindo sua atuação parlamentar
entre 15 dias no Congresso, no Rio, e os
outros 15 fora. O avião aproximou mui-
to o Congresso Nacional de todos os
Estados nele representados. Além disso,
a maioria dos parlamentares mora com
suas famílias em Brasília. Só às véspe-
ras de um ano eleitoral a freqüência
diminui porque muitos políticos pas-
sam a fazer campanhas em seus Esta-
dos, levando até suas famílias. Um dos
primeiros a fazer isso este ano foi o
Deputado Paulino Cícero (PDS-MG).

Não se pode, porém, avaliar a atua-
ção do parlamentar no Congresso pelo
seu comparecimento em plenário. O
Deputado Jorge Vargas (PP-MG) expli-
ca que há parlamentar que náo é assi-
duo ao plenário, mas trabalha muito.
Há, ao contrário, por exemplo, um
deputado do Piauí chamado Paulo Fer-
raz (PDS), que náo sai do Congresso,
mas poucos sabem que ele está na Casa,
porque é desconhecido.

O Diário do Congresso Nacional pu-
blica todos os dias a relação dos depu-
tados que deixaram de comparecer às
sessões. Entre esses figuram com mais
freqüência os Deputados Marcelo Me-
deiros (PP-RJ), Alair Ferreira (PDS-RJ)
e Correia Lima (PDS-PI).

Senado
investiga
CPI
Brasilia — A Mesa do Senado
investigará nesta semana o
que houve com a Comissão
Parlamentar de Inquérito des-
tinada a debater os problemas
do crescimento populacional.
Criada em agosto do ano pas-
sado, não foi instalada até ho-
Je, sem que se saiba o motivo.
Pelo regimento Isto deveria ter
ocorrido em 48h.

A CPI do Congresso que exa-
mina os atentados terroristas
decidira em suas próximas
reuniões se apurará o Incêndio
na casa do engenheiro Carlos
Alberto Araijjo, em Ubatuba,
Sâo Paulo. De acordo com o
Deputado Israel Dias Novals
(PMDB-SP), este incêndio pa-
rece suspeito.

CONVOCAÇÃO

Na ultima terça-feira, na CPI
da Câmara para apurar denún-
cias sobre corrupção, o vice-
lider Edson Lobão (PDS-MA)
lembrou que chegou ao Con-
gresso como jornalista em
1962, tendo sido designado pa-
ra acompanhar as CPIs. "Na-
quele tempo" — observou —"as CPIs eram levadas a
sério."

O Senador Itamar Franco
(PMDB-MG) concorda com a
observação. Era o presidente
da CPI do Senado sobre o
acordo nuclear quando foi con-
vocado, com o apoio do PDS, o
General Barcellos, da reserva,
vinculado ao Ministério das
Minas e Energia para depor
sobre documento publicado
na imprensa. Menos de uma
semana depois a bancada do
PDS desconvocou-o sob a ale-
gaçào de que nào era o respon-
sável. Nôo deixou, também,
que fosse chamado um coronel
da reserva, a quem se imputou
a responsabilidade do
documento.

Após isto todos os senadores
oposicionistas deixaram a
CPI. Apesar dos apelos, nâo
voltaram. "Nào podíamos
cumprir nosso dever. Só podia-
mos chamar quem o Governo
deixava" — comenta o Sr Ita-
mar Franco.

INÚTIL

Até hoje o Senador Gilvan
Rocha (PP-SE) aguarda a co-
municaçâo do resultado de
uma avaliação dos Índices de
regressão dos alunos do Mo-
bral a ser feito pelo Ministério
da Educaçào e Cultura. Con-
cluida em 1976, a CPI do Sena-
do sobre o Mobral teve conse-
qüència, no Inicio deste ano,
quando o novo Ministro da
Educação, General Rubem
Ludwig, mandou promover
uma reformulação do órgào.

O Sr Gllvan Rocha foi tam-
bém o presidente de uma CPI
do Congresso Nacional sobre a
discriminação contra a mu-
lher. Nenhuma de suas reco-
mendaçóes está sendo obede-
cida. Elas variavam desde a
criação de uma assessoria es-
pecial do Govemo para a quês-
tão das mulheres até a instala-
ção obrigatória de creches pa- 

'
ra atendimento dos Olhos das .
operárias. Suas conclusões fo- 

'
ram encaminhadas a quatro
Ministérios, que nem sequer
acusaram o recebimento.

DOPS
prende 3
em S. Paulo

Sâo Paulo — O DOPS pren-
deu ontem três militantes do
Partido dos Trabalhadores e
um integrante da Convergèn-
cia Socialista que, durante a
instalação do "Govemo de in-
tregraçâo" do "Governador
Paulo Maluf, no bairro da Moo-
ca, protestaram contra a ini-
ciativa. Os presos foram leva-
dos em camionetas veraneios
até à sede do DOPS e libera-
dos em seguida.

Rosemary Jorge Figueira,
integrante da comissão execu-
tiva provisória do PT no distri-
to eleitoral do bairro da Moo-
ca, estava pichando muros e
foi presa antes da chegada do
Sr Paulo Maluf, às 8h30m. Três
horas depois o DOPS prendeu
José Carlos e Oscar Eustáqulo,
também militantes do PT, que
estavam distribuindo panfle-
tos contra a presença do Go-
vemador.

BOICOTE

Durante a permanência do
Governador no bairro, foi pre-
so o professor Estefano Icca
Filho, que, em nome do movi-
mento chamado Convergência
Socialista, distribuía panfletos
contra o "Govemo de Integra-
çáo". No início da tarde, o dire-
tor do DOPS, delegado Romeu
Tuma, informou aos jornalis-
tas que todos os presos ha-
viam sido liberados.

Durante o período em que
permaneceu no bairro da Moo-
ca, o Governador Paulo Maluf
foi protegido por um forte es-
quema de segurança, formado
por agentes do DOPS, inte'
grantes da Policia Militar e
policiais do Departamento de
Sinalização Viária, que contro-
lavam o trânsito na região.
Apesar do grande número de
policiais, o esquema de segu-
rança funcionou dlscretamen-
te e as prisões praticamente
náo foram notadas por deze-
nas de representantes de enti-
dades dos bairros da regiáo
que obtiveram audiência com
o Governador.

SEMANA SANTA
NO RIO SÃÒ FRANCISCO

Rio B. Horizonte — ViaSaída 17
aérea
Regresso — 21 — B Horizonte — Rio —
Via aérea

"Conheça os encantos do Rio S Francisco" a Bordo do vapor
"Gaiola" Benjamin Guimarães. 5 dias — Preço f.' pessoa a partir

de CrS 34.500,00 amplo plano de financiamento

americatur
00 anos a servirão do lurismfl

fllO AV. CIO BRANCO. 156"'V 
EU AV. CENTRAL

í,'. ' . ' 2? S/LOJA. 342 .
t|ELS. 2624293 .262-2659.

SAIU 0 LIVRO-BOMBA DE 1981"Vamos eliminar o crime"?
Se você já foi ou não assaltado, adquira já o

seu exemplar na mesma banca em que com-
prou este jornal! VAI ESGOTARII!

Sai do Brasil, para o Mundo a solução
contra o C-R-l-M-E: Nunca, em nenhum outro
pais. qualquer autoridade SEQUER VENTILOU
medidas táo amplas, saneadoras e objetivas
como as propostas e indicadas neste sofisticado
LIVRO-PROJETO!

flciA-—..iVamos

UVHO-WKUITO

Se já esgotou nas bancas peça o seu livro por carta. Estados.
Interior e Exterior Vendas pelo correio. Informações para: SOLU-
ÇÕES PÚBLICAS — Caixa Postal N° 188 - CEP 20.100 — Rio de
janeiro. RJ.
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Ordem dos Advogados elege seu presidente no dia Io
A Ordem dos Advogados do

Brasil aperfeiçoou o processo
eleitoral para eleger, no próxi-
mo dia Io de abril, no Rio, seu
22° presidente, entre o amazo-
nense José Bernardo Cabral,
de 49 anos, e o mineiro José
Paulo Sepulveda Pertence, de
44.

As eleições seráo mais rápi-
das e sigilosas, porque os 78
eleitores, membros do Conse-
lho Federal, votarão de uma só
vez para todos os cargos, mar-
cando com apenas uma cruz os
nomes dos candidatos, no cha-
pao registrado com até uma
hora de antecedência. Antes
eram feitas eleições separadas
pára cada cargo, e náo havia
registro de chapa.

MOVIMENTAÇÃO

Os dois candidatos atuais fa-
zem a mais longa e intensa
campanha eleitoral da história
da OAB. O presidente Eduar-
do Seabra Fagundes, que está-a apenas 10 dias do fim do seu
mandato de dois anos, inter-
preta o fato como "uma prova
de vitalidade da instituição".

A eleição de 1973, entre os
advogados Cavalcanti Neves e
Ribeiro de Castro, ganha poreste, foi muito concorrida, co-
mo também a do Sr Raimundo
Faoro, contra o baiano Josa-
pha Marinho, em 1977, mas
todas foram superadas pela
atual. O Sr Bernardo Cabral,
ao ser eleito secretário-geral
em 1979, começou a trabalhar
sua candidatura para presi-
dente. O adversário, Sr Sepúl-
veda Pertence, saiu atrás, sen-
do lançado apenas em agosto
do ano passado, pela seccional
de Santa Catarina.

VIAGENS

Nunca os candidatos viaja-
ram tanto, visitando quase to-
dos os Estados, nos quais a
disputa acirrada obrigou-os a
enfrentar um novo desafio: os
debates nas seccionais, num
processo altamente democra-
tico.

A ampliação da campanha é
explicada como conseqüência
de um processo de descentrall-
zação da Ordem, iniciado com
a eleição do pernambucano
José Cavalcante Neves, em
1971.

No próximo dia Io, na sessão
pública da OAB, estarão pre-sentes e votarão 26 delegações,
de 22 Estados, três Territórios
— Amapá, Rondônia e Rorai-
ma — e do Distrito Federal.
Cada delegação, com três dele-
gados, representa um voto. O
presidente do Conselho Fede-
ral não vota, nem mesmo para
desempatar. Todo o processo
eleitoral, de dois em dois anos,
envolve os 150 mil advogados
do pais, que começam votando
para os conselhos seccionais,
em novembro, e depois os con-
selhos seccionais elegem seus
representantes no Conselho
Federal, em fevereiro.

CABRAL

Os Srs Bernardo Cabral e
Sepulveda Pertence tém pro-
gramas semelhantes, defen-
dendo, basicamente a convo-
caçáo de uma Assembléia Na-
cional Constituinte livre e so-
berana, a democratização do
Judiciário e a valorização do
advogado, mas pessoalmente
tiveram carreiras distintas.

O Sr Bernardo Cabral, for-
mado em Manaus como pri-
meiro aluno da turma na Fa-
culdade de Direito, foi Secreta-
rio de Justiça, chefe do Gabi-
nete Civil e Procurador Juridi-
co e Fazendário do Amazonas.
Em 1962, elegeu-se Deputado
estadual, como o mais votado
do PTB, e presidiu a Comissão
de Constituição e Justiça da
Assembléia. Em 1966, chegou
à Cámaiu dos Deputados, co-
mo o mais votado da história
de Manaus, tendo obtido 18%
do total de votos. Exerceu a
vice-llderança do extinto
MDB, tendo o mandato cassa-
do, em 1969, quando deixou
Brasilia. No Rio de Janeiro,
onde começou a trabalhar no-
vãmente como advogado, con-
sidera sua maior "vitória" ter
sido eleito orador oficial do
Instituto dos Advogados do
Brasil (IAB), em 1976, concor-
rendo com o ex-Ministro Afon-
so Arinos.

PERTENCE

O sr Sepulveda Pertence for-
mou-se pela Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. Entre
1958 e 1959, foi vice-presidente
nacional da UNE. Depois de
1960, mudou-se para Brasilia,
onde começou sua carreira
profissional, a principio como
professor da UNB, que dividiu,
a partir de 1963, com o Ministé-
rio Publico, onde foi admitido
depois de tirar em primeiro
lugar no concurso. Antes de
ser aposentado em 1969, pelo
AI-5, serviu com assistente ju-
rídico do Ministro Evandro
Lins e Silva, no STF.

A partir de 1979, trabalhou
como advogado autônomo,
ainda no STF e também no
TFR, área que hoje é conside-
rado um dos profissionais mais
competentes, sendo muito re-
quisitado. Atuou em casos de
repercussão, como defensor
nos processos de extradição
do inglês Ronald Biggs, em
1974, e do italiano Ovídio Lefe-
bre, envolvido no escândalo da
Lockheed. Atualmente defen-
de o Deputado Genival Touri-
nho, enquadrado na LSN. Tem
vários trabalhos forenses, um
deles clássico, sobre o Distrito
Federal no Direito Constitu-
cional, e foi o relator da OAB
sobre a última anistia politica
no pais.

CASA

QUINTA-FEIRA
CADERNO B

JORNAL DO BRASIL

Dalfim Via™Dalfim Vieira

Bernardo. Cabral Sepulveda Pertence

LentesJsContato
A Ótica KRIEGER especializada exclusivamente em
LENTES DE CONTATO lhe oferece a maior variedade de
lentes que poderão ser (estadas gratuitamente sem
compromisso Melhor escolha pelos menores preços.

MICROLEVTES
levíssimas em várias cores

5.000, à vista
ou 6 X 1.000, o par
FLEXLEMTES

com borda mais macia
5.500, A vista

ou 6 X 1.100, o par

SOFLENS
USA

e WAICON
Altml

lentes gelatinosas
7.800, à vista

ou 6 X 1.500, o par
' RUA SAO J0SE. 90

u*s;j>GRUPO 501
fijfflfllxo TEL.. 232-1306 ^

°^áBS

AwyjuJuuit* .s.a.

Comunicamos a abertura de nossa
NOVA FILIAL no RIO DE JANEIRO

à Rua do Catete, 284
(PRÓXIMA AO LARGO DO MACHADO)

rfi CONTINUAATEMPORADA
DE CLÁSSICOS NA LAGOA.

NO PROGRAMA:

RESIDÊNCIAS .
IGOR STRAVINSKY
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suite 3
2227m2

closet

suite 4
3l.30m2

closet

living room
91.70 m2

sala de jantar
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banho
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sala de almoço
24.48m2

cozinha

foyer
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 área de II13serviço . ¦
/M.94m2 [Qj

_ y< ¦ quarto d*

AV EPITÁCIO PESSOA 287Q
Foyer, living e salão de Jantar.
4 suítes.
De frente para a Lagoa,
eternamente indevassável.
53 rfii de varandas.
Sauna e piscinas.
4 vagas na garagem, incluídas
no preço.
Amplo setor de serviço, com
2 quartos de empregada
edespensa.
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Sinal: 687.000,
Escritura: 1.603.000,
Mensalidades
fixas durante
a construção: 68.700,

5fc À venda exclusiva
cobertura com 800 m2
e 7 vagas na garagem.

Venha ver no stand a maquetee os mínimos detalhes de acabamento. Corretores no local até 22 horas.

INCORPORAÇÃO E ACABAMENTO: INCORPORAÇÃO: VENDAS:

WROBEL
CONSTRUTORA urüi BS JÚLIO BOGORICIN

IMÓVEIS

Matriz: Avenida Rio Branco, 156-8° andar
tel.: 292-1122 (PABX)
Loja Leblon ¦ Rua General Urquiza. 64
tel.:259-2247-259-2146
São Paulo: Av. Brasil, 876 Tel.: 853-8591
Belo Horáonte: Rua Tome de Souza, 1081
Tel.: 223-4922
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Informe JB
Conversas

Diz o provérbio que ninguém esca-
pa de uma boa conversa. E a sabedo-
ria popular registrando que, através
do verbo bem flexionado, é possível
convencer qualquer um a fazer qual-
quer coisa. Talvez por isso, nesse.se-
gundo momento da abertura, os políti-
cos demonstrem tanto interesse em
conversar. Quer dizer: versar conjun-
tamente sobre os problemas brasilei-
ros. Há uma verdadeira febre de con-
versite aguda. E até adversários sepa-
rados há anos por fossos que o eleitor
julgava intransponíveis conseguem
lançar pontes de um lado e do outro
para uma boa conversa. Ê umfenôme-
no positivo, embora muitas vezes ,qs
interlocutores deixem a impressão, em
quem os vè, de que estão mais prepa-
rados para trocar palpites para a
loteria esportiva, do que refletir seria-
mente sobre os problemas brasileiros.

¦ ¦ ¦
Mas náo há dúvida: o diálogo é

• seminal. Esclarece, explicita, abre ja-
nela, descortina horizontes, convence
ou não convence, enfim informa e de-
monstra que adversários não são tão
incompetentes como, à distância, uns
parecem aos outros.

Que se converse. Mas não é possível
ficar só na conversa; é preciso dar um
passo adiante e transformá-la em
açáo.

Se não passarem do papo os políti-
cos darão ao eleitor o direito de consi-
derar que todo o diálogo é apenas
uma boa conversa — para boi dormir.

Até 1982.

Tática
O Ministro Delfim Neto não preten-

de propor qualquer modificação à le-
gislação salarial que está em curso,
hoje, no país.

Para o Ministro-Chefe da Seplan,
com o declínio da inflação, que consi-
dera inevitável nos próximos meses e
as flutuações do mercado de trabalho,
não só as classes patronais — como já
aconteceu — mas as próprias catego-
rias profissionais, diante do fantasma
do desemprego, pedirão ao Governo
uma retificação de rumos.

Brasilia, então, se mostrará dispôs-
ta a atender amistosamente às pres-
soes.

Esta é a tática. Se vai dar certo, só o
tempo dirá.

Ufanismo
Um folheto da Petrobrás informa

que a produção de petróleo do Brasil,
hoje, eqüivale à do Equador, país ex-
portador e integrante do cartel da
OPEP. Demonstra assim que os esfor-
ços da Petrobrás para encontrar e ex-
trair petróleo do subsolo brasileiro não
foram em vão.

Eis ai a solução para o problema da
escassez de petróleo que estrangula o
Brasil. É só reduzir a nossa dimensão
continental a um pouco menos que o
tamanho do Ceará e, mantendo a pro-
dução nos mesmos níveis, estaremos
nadando em petróleo.

A cabeça do leão
O leão garante que as despesas do

contribuinte submetido a tratamento
com psicólogos não é dedutível da
renda bruta, como qualquer outra des-
pesa com problemas de saúde. Entre
outras razões, alega que a profissão
não está regulamentada.

A Sociedade de Psicologia Clínica
do Rio de Janeiro discorda. A profls-
são de psicólogo foi reconhecida em
1962, pela lei n° 4.119, e o exercício da
profissão regulamentado pelo decreto
53464, de 21 de janeiro de 1964. E
consta da relação do profissões do
folheto explicativo distribuído pela
Secretaria da Receita Federal.

E mais: pronunciamento da Quarta
Câmara do Primeiro Conselho de Con-
tribulntes, emitido pelo acórdão 14-
2736, de 26 de outubro de 1967, garante
que as despesas com serviços profls-
sionais de psicólogos são dedutíveis,
na declaração de renda.

O leão está cóm a faca e o queijo na
mão; portanto, é bom não facilitar,
enquanto o assunto permanecer na
área da discussão.

Mas têm-se a impressão de que o
leão não está bom da cabeça. Pois se
ninguém denuncia o que pagou aos
psicólogos, como pretende ele levar a
parte que lhe cabe na renda deles?

E quem tem cabeça-feita'sabe que

o que se paga para melhorar a saúde
mental é despesa com saúde.

Livros N
O Sindicato Nacional de Editores

de Livros e a Câmara Brasileira do
Livro moveram vigorosa campanha
contra o entáo Ministro Eduardo Por-
tella, quando este lançou a idéia do
Prodelivro, programa -que hoje está
quase desativado. A campanha foi
mais uma pedra no caminho de quem
estava Ministro, havia sido editor e
hoje voltou a sè-lo. Um capitulo de
incompreensão da classe que tinha um
dos seus na Pasta, com um programa
que náo era estatiziante como foi alega-
do, mas sim estimulante do setor edi-
torial;

m, m ¦

Passou o Ministro Portella e passou
o tempo; o presidente do SNEL, Sr
Mario Fitüpaldi, e a próxima presi-
denta, Sra Regina Bilac Pinto Zingoni,
marcaram audiência com o Ministro
Rubem Ludwig para o último dia 16,
às 15h. Deslocaram-se de São Paulo e
do Rio para o encontro marcado, mas
infelizmente o Ministro nâo pode rece-
bè-los. E táo pouco o secretário-geral
do MEC. Atendeu-os o diretor-geral da
Fename, a Fundação Nacional do Ma-
terial Escolar, interlocutor respeitável,
mas não aquele com quem a audiência
havia sido marcada.

O problema do livro é sério e grave.
Por ser o veículo da linguagem escrita,
dele depende a permanência da identi-
dade da nação. Sem editores, será difi-
cil produzir livros; mas sem compreen-
sáo, inteligência e objetivos comuns
por parte dos editores e do Govemo,
também será.

Rio Deco
Dois estudiosos de estilos arquite-

tônicos, Luciano Figueiredo e Oscar
Ramos, encontraram na selva de ci-
mento armado do Rio de Janeiro um
verdadeiro tesouro de Art Deco, ten-
dència assim batizada a partir da Ex-
position Internationale des Arts Deco-
ratifs et Industrieis de Paris, em 1925.
A idéia era tentar unir arte e indústria
na idade da máquina. No Rio, a aplica-
ção deste estilo nos anos 30 e 40 produ-
ziu exemplos puros e antológicos as-
sim como manifestações mais pobres,
construções executadas por arquite-
tos naifs, os mestres-de-obras, e geral-
mente confundido com o kitsch.

A pesquisa de Figueiredo e Ramos
foi reunida no livro Rio Deco, com
fotos de Ivan Cardoso, textos de Ser-
gio Bernardes e Décio Pignatari, sob a
coordenação de Ana Maria Silva de
Araújo.

Patrocinado pela empresa Joáo
Fortes, o livro, na expressão de.Márcio
Fortes, "é uma homenagem visual/
gráfica/ poética a um momento da
cidade onde nasceu e se desenvolveu a
nossa empresa".

"Lost weekend"
Um funcionário da Receita Federal

foi ontem à televisão informar o contri-
buinte de que este é o último fim de
semana disponível para a preparação
da papelada do Imposto de Renda.
Sugeriu que os retardatários passas-
sem sábado e domingo em casa, dedi-
cados aos exercícios de contabilidade.

Alertado a tempo, um distraído
chefe de família sentou-se à mesa para
fazer as contas. Quando surgiu o pri-
meiro impasse entre o seu bolso e o
Tesouro.Nacional, ligou para o nume-
ro 217-5060, telefone indicado pela Re-
ceita para dirimir qualquer dúvida
fiscal.

Uma gélida gravação expUcou, do
outro lado, que qualquer informação
só na segunda-feira.

Catástrofe
O Arcebispo de Natal, D Nivaldo

Monte, informa que no Trairi, a região
que mais sofreu com a seca no Rio
Grande do Norte, foi necessário trans-
portar água a 200 quilômetros de dis-
tância, para abastecer a região.

Depois do flagelo, o Trairi foi a que
mais sofreu com as fortes chuvas, que
arrombaram barreiros e açudes. Ago-
ra, os lavradores não têm sementes
para começar a plantar a nova safra, e
a fome continua. A Arquidiocese está
distribuindo leite em pó, doado por
organização católica da Holanda, para
as crianças, mas a situação é gravís-
sima.

Lance-livre
A desativação de uma das fontes

de recursos da EBN — comissão de
publicidade de órgãos públicos inse-
rida nos variados veículos de infor-
mação — é o trabalho prioritário do
novo presidente da empresa, Marco
Antônio Kraemer, empossado na últi-
ma quarta-feira. São mais de 70 con-
tratos, a serem gradualmente ex-
tintos.

Com a participação de personallda-
des ligadas a museus de São Paulo
terá inicio dia 8 de abril, no Museu do
Primeiro Reinado (o Solar da Marque-
sa de Santos) à Av. Pedro, n, 293, um
ciclo de depoimentos para os arquivos
do Museu da Imagem e do Som do Rio.
Trata-se da série Museologia brasilei-
ra, com depoimento de 50 profissionais
do setor.

O jantar em homenagem à escrito-
ra Dinah Silveira de Queiroz no Cae-
sar Park será no dia 25 próximo, e não
no dia 4 de abril como foi anterior-
mente noticiado. A posse da nova
imortal está marcada para o dia 7 de
abril. O Presidente João Figueiredo
deverá comparecer.

Minas descobriu a América Latina e
a Espanha. Ontem, a Secretaria da
Educação anunciou que para os próxi-
mos exames supletivos, o espanhol

estará entre as línguas optativas, ao
lado do inglês e do francês.

Os trens que trafegam entre Rio e
Sào Paulo precisam urgente dedetiza-
ção. Kafka teria pesadelos, se viajasse
neles. Há insetos de todos os tipos.

Enquanto os agricultores festejam a
chegada das chuvas, os organizadores
do espetáculo da Paixão de Cristo, em
Nova Jerusalém, começam a ficar
apreensivos. Para quem esta esperan-
do uma afluência de 100 mil pessoas,na Semana Santa, náo será agradável
ver aquele pedaço debaixo d'agua, o
que significará drástica redução de
público — e de lucro.

A partir do dia 30 de março a Fun-
dação Casa de Rui Barbosa promove-
rá a exposição Em Defesa do Pat rimo-
nio Natural — Dorstenia, um Gênero
em extinção, com aquarelas de Maria
Werneck de Castro, textos de Jorge
Pedro Pereira Carauta, biólogo do
Centro de Botânica da Feema, e apre-
sentação de Lélia Coelho Frota.

O Presidente da OAB, Eduardo Sea-
bra Fagundes, e o ex-Presidente, Rai-
mundo Faoro, que estavam afastados
desde a última eleição na Ordem, vol-
taram a encontrar-se com freqüência,
a partir do atentado a sede da OAB,
onde morreu D Lyda Monteiro. Hoje,
estão em boas relações.

CURSOS
Início aulas: amanhã

DIREITO COMERCIAL
ORGANIZAÇÃO E MÉTODO

MAT. FINANCEIRA PRÁTICA
1 AULA P/ SEMANA
DURAÇÃO 4 MESES

ÈT I ""ST. INTBWAOONAl
jSLI D£ CULTURA

R. Visconde de Pirajá, 580/219
Tel 259-1898 e 259-5348

CONCURSO CONTROLADOR/APOSTILAS
Todo programa em 3 volumes preparatório intensivo/ turma em
início. Av. 13 de Maio, 13/1201. Tel: 228-1214/ 240-7037.

ABC DO COLESTEROL
Or. Cleto Seabra Veloso. Dietas
p! hipertensão, enfarte, etc. Livra-
rias. Ped.: 240-2727. .(P

CONCURSO
BANCO BRASIL

AMANHA + 2 TURMAS PROF.
Banco Apostila A venda. Av. 13
Maio. 47. s/206. F.: 220-7386,.

t£Zi Núcleo de J&h, Escola
Treinamento Í-Srqs de Engenharia
Tecnológico ytgp da U.F.R.J.

Próximos Cursos
Período de 30.03. a 10.04.81
Fundações
Prof: Foncis Bogossian
Periodo de 22.04. a 30.04.81
Mlnlcomputadores

Profs: Tarcísio Brêtas de Noronha
Jorge Luiz Sued

Gerência de Contratos
Prof' Ismael de Carvalho Prestes

Horário: de 2.' a 6." leira das 18.30 às 21.30 hs.
Local: Casa do Estudante do Brasil - Rua Santa Luzia
n.° 305 - 9° andar (esquina da Av. Churchill) -Castelo
Inscrições e Informações: Núcleo de Treinamento
Tecnológico
Av. Beira Mar. 406 gr. 903 - Tel: 220-4751
Solicite-nos catálogos por carta ou telefone J

CULTURA
INGLESA

INGLÊS A SÉRIO

Matrículas abertas
CENTRAL

DE INFORMAÇÕES
267-4048

Arquivo—S/l 1/78.
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SEM ES
• PRÉ-VESTIBULAR •

PREPARATÓRIO PARA:
VESTIBULAR DE JÜLHO/81
CESGRANRIO

HORÁRIO: MANHÃ - TARDE • NOITE
• APOSTILAS GRÁTIS-

FAÇA 0 PRÉ-VESTIBULAR PARTICIPANDO
OA VIDA UNIVERSITÁRIA

INSCRIÇÕES ABERTAS —m0
SOCIEDADE DE ENSINO MÉDIO ESTÁCIO DE SÁ *?

RUA OO BISPO. 83 - RIO COMPflIDO ^
TELS.: 264.7089 - 284-3321 "W

FACULDADES INTEGRADAS ESTÁCIO DE SA

recursos e
desenvolvimento
INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROJETO E CÁLCULO DE FUNDAÇÕES
Período. 24/03 o 21/05/81 (19:30 às 22:30 hs)
Inrtrutor. Engenheiro ANTÔNIO CARLOS AREIAS NETTO Professor
da UFRJ. IME, UGF, USU — Projetista de: 1603 Estruturas de
Edifícios — 1107 Estruturas de Pontes.

PROJETO E CÁLCULO DE ESTRUTURAS PROTENDIDAS
Período: 27/04 a 24/06/81 (19.30 às 22:30 hs)
Instrutor: Engenheiro CARLOS FREIRE MACHADO. Ex-professor do
IME. UGF — Coordenador e autor de vários projetos de estruturas de
obras de arte. marítimas e civis de concreto protendido.
Informações: Secretaria-RD-Tel.: 266^622 Largo do IBAM. 1 (Rua
Visconde Silva. 1571 — Humaitá — RJ. — Credenciado no CFMO-MT
0490. (P

Largo IBAM. 1 - Botafogo - Rio de Janeiro — Rj - Tel 10211266-6622

Ifl» MIC INSTITUTO DE
ADMINISTRAÇÃO
E GERÊNCIA

J5 CURSOS REGULARES
. ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (Básico)
. MATEMÁTICA FINANCEIRA
• CHEFIA E LIDERANÇA
PERlODO: 30 de março a 12 de maio
HORÁRIO: de 2.' a 5.* feira, das 19 00 hs. ás 21:50 hs.
INSCRIÇÕES: I AG./PUC de 2.' a 6.' feira
das 06:00 hs. ás 20:00 hs. - Rua Marquês
de São Vicente, 225 - CEP. 22.453 - Gávea 3
tels.: 274-6698 e 274-5649 e 274-9922 ramal 250
Credenciamento - C.F.M.O. - 0855

recursos e
desenvolvimento
INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

SECRETARIAS
Programa: Técnicas básicas de Administração e Legislação.
Psicologia e Relacionamento Interpessoal na empresa. Por-
tuguâs. Prática de Redação. Correspondência Comercial e
Oficial e Técnica de Secretariado.
Período: 28/3 à 20/6/81
Duas turmas aos sábados: Manhã: 8:30 às 12:30 hs.
Tarde: 14:00 às 18:00 hs.
O IBAM credenciado no CFMO n° 0490 conferirá certificado
de conclusão.
Informações e Inscrições: Secretaria RD — Tel.: 266-6622
— Rua Visconde Siiva. 157—Humaitá. (P

largo IBAM t - Botafogo - Rio ae Janeiro - s, -Tei r02i> 266-6622

Desenvolvimento de Projetos
Fabricação de Produtos Químicos
Estamos selecionando profissionais para atuar na
área industrial, na Avaliação e Desenvolvimento de
Processos e na* Operação e Tecnologia de unidades
de fabricação de produtos químicos.
Requisitos desejados:

1. Formação em Engenharia Química ou Química
Industrial, com mestrado ou Pós-Graduação im
áreas afins;

2. Possuir experiência de cerca de 2 anos na área
de fabricação de produtos químicos ou na pre-
paração/apresentação de projetos industriais -
incluindo a identificação de oportunidades, es-
tudos de viabilidade econômica e a implemen-
tação de projetos;

3. Inglês fluente;
4. Interesse em realizar carreira na área de Ma-

nufatura de Produtos Químicos.
Esta carreira terá início em São Paulo ou em Cam-
pinas e seu desenvolvimento será feito através de
Trabalhos, Cursos e Estágios no Brasil e no Exterior.
0 nosso plano de benefícios inclui um esquema de
pensão não contributivo, seguro de vida e assistên-
cia médico-hospitalar com restituição de despesas.
Convidamos os interessados a apresentarem «Curricu-
lum Vitae» com prentensão salarial e fotografia à
Praia de Botafogo, 370 • 42 andar, aos cuidados de
Angela de Souza, durante a próxima semana, de ^^ - m
23 a 62 feira, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. «311611
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Lucena

Oposições
pedem
definição

Brasília—As bancadas opo-
slcionistas no Senado farão es-
ta semana um esforço conjun-
to para forçar o Govemo a
definir as regras eleitorais para1982. A providência Inicial será
o pedido de urgência para pro-
jeto do Senador Humberto Lu-
cena (PMDB-PB) que regula-
menta a coligação partidária e
extingue a sublegenda para
prefeito e senador.

O Senador Affonso Camargo
(PP-PR) proporá ao presidenteda Comlssáo de Justiça do Se-
nado, Sr Aloysio Chaves (PDS-
PA), que promova um debate
sobre a legislação eleitoral,
dlscutindo-se e votando-se os
projetos em tramitação. O Sr
Aloysio Chaves é também o
presidente da comissão espe-
ciai do PDS que estuda a refor-
ma eleitoral.
FUNDAMENTAL

Para os oposicionistas a
questáo de saber se haverá ou
náo coligação partidária nas
próximas eleições é fundamen-
tal. A convicção da maioria é.
de que, coligados, os Partidos;
oposicionistas elegerão cerca
de 80% dos próximos governa-:dores. Se tiverem candidatos
Isolados, suas possibilidades
serão diminutas. Como obser-
va o Senauor Paulo Brossard
(HS), ex-lider do PDMB no Se-
nado: "Nós vamos ser derrota-
dos sendo maioria."

O projeto do 8r Humberto
Lucena foi apresentado em;
abril do ano passado, encon-'
trando-se paralisado na Co-
missão de Justiça. Ele define'
como coligação partidária "ai
aliança entre dois ou mais Par-;
tidos para a disputa das elei-
çóes majoritárias". O registro'
poderá ser conjunta ou separa-;
damente e os candidatos filia-
dos a diferentes Partidos. .*;

Para o Sr Jarbas Passarinho'
(PDS-PA), presidente do Sena-
do, não ha qualquer possibili-;
dade de esse projeto ser apro-'
vado. A seu ver, as coligações',
estáo proibidas na lei de filia-
çáo partidária. Bastará uma
consulta ao Tribunal Superior
Eleitoral para resolver a*
questão.

O pedido de urgência fará
com que o projeto tenha uma
tramitação acelerada e será'
conhecida a posição oficial.do!
PDS.
DEBATES | j

No seu Artigo 4o o Projeto
revoga o Decreto-Lei 1 541/77.
do chamado pacote de abril,'
que Instituiu a sublegenda pa-'
ra as eleições de senador e
prefeito. Há, também, uma!
proposta do Sr Affonso Camar-
go neste sentido, paralisada na
Comissão de Justiça do Sena-,
do. Há dias ele pediu ao Sena-'
dor Aderbal Jurema (PDS-!
PE), a quem cabe relatá-la,'
que o fizesse logo.

Pessoalmente, o Sr Aderbal
Jurema é contra a sublegenda;
em todos os nivels. Como rela-
tor da reforma partidária ele!
admitiu a sublegenda nas elel-;
ções municipais de 1980, mas'
recomendou s«ta extinção. Não;
houve eleiçáo em 1980 porque
o Congresso aprovou emenda
do Deputado Anísio de Souza
(PDS-OO) prorrogando os
mandatos dos prefeitos e ve-
readores.

A proposta que o Sr Affonso
Camargo fará ao Sr Aloysio
Chaves, para que a Comissão
de Justiça do Senado debata a
reforma eleitoral, dificilmente
será aceita. É do interesse do
PDS adiar o exame da matéria
até pelo menos agosto pró-xtmo.

^y Curso de Tradutores e mtéipieles^x
Oficializado: Daniel Brilhante de Brito. Para quem já está pelo menos terminando Letras ou Brasasou perto Proficiency. Em Abril. ALEMÃO inicial e preparatório para quem ia sabe Inales

INFORMAÇÕES: ^ ••
Av. N. S. de Copacabana. 605 — S-1209
Tels. 237-9320 e 25&S604
Estamos também em Niterói, no CCBEU R Otávio Carneiro. 81 — Icarai. (p
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TURISMO^?
QUARTA-FEIRA ltl \
CADERNO B
JORNAL DO BRASIL
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INSTITUTO BRASILEIRO DE MERCADO DE CAPfTAJS
Av. Beira Mar, sin." (Anexo ao MAM) Caixa Posta 6047 - R» de Janeiro

CORSO AVANÇADO
DE DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
Período de Realização 25-03 a 07-04-81 das 1830 às 20*30 horas

CURSO AVANÇADO SOBRE
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS
E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Periodo de Realização 01 -04 a 13-04-81 Das 08:00 às 1000 horas

CURSO DE GERÊNCIA DE
OPERAÇÕES DE CÂMBIO

Período de Realização 25-03 a 28-04-81 Das 1830 às 2030 horas

INFORMAÇÕES: TeL 220-5822 -240-9934 • INSCRIÇÕES: Abertas a partir do dia 09 de março

<f> TELEPROCESSAMENTO *#
COM MODEMS *
(PROJETO DE MODEMS) ?
AMPLIFICADORES «
OPERACIONAIS *
(PROJETO E APLICAÇÕES)«?

— CURSOS -O
PROFESSORES: ENG." LUIS FELIPE CAVALCANTI

ENG." JOSÉ CARLOS HIBAS D ÁVILA
ENG." FRANCISCO CARLOS VILLARINHO
ENG." JOÃO SAAD JÚNIOR

HORÁRIO: 8 00 às 12 00 SÁBADOS

PERÍODO: 04 04 a 06 06

AULAS PRÁTICAS EM LABORATÓRIO, EMPREGANDO
SIMULADORES LÓGICOS ESTÁCIO E KITS DIDÁTICOS
ESTÁCIO • 85, PROJETADOS E DESENVOLVIDOS PELO
CENTRO DE TECNOLOGIA DAS FACULDADES
INTEGRADAS ESTÁCIO DE SÁ.

—¦¦- INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES mamam
CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO E APOIO PROFISSIONAL

RUA DO BISPO. 63 TEL 264-7089 228-7124 228-7125

FArillDADFS INTEGRADAS FSTACIO DE SA

t
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Klein aceita acordo para
presidência de comissões

j Brasília — O PMDB nâo colocará
obstáculos para a escolha dos presiden-tes das Comissões Técnicas da Câmara
dos Deputados, garante o líder do Parti-
do, Odacir Klein (RS). Esta posição
poderá fazer o lider do PDS na Casa,
Cantídio Sampaio (SP), aceitar um
acordo, o que manteria a atual divisão
de cargos entre o Governo e a Oposição
nas Comissões.

Assim, o PDS continuaria com nove
presidências das 1*7 comissões que a
Câmara tem, o PMDB com cinco e o PP
com três. Terça-feira, o presidente da
Câmara, Deputado Nelson Marchezan
(PDS-RS), vai reunir-se com os líderes
de todos os Partidos para tentar acertar
a questão da escolha dos presidentes.

Acordo
Na reunião, deverá ficar acertado

que a eleição para a escolha dos 17
presidentes será marcada para o início
de abril. Mas poderá ter apenas uma
eleição pro forma, uma vez que tende a
prevalecer a disposição para um acordo.
O Sr Cantídio Sampaio vem afirmando
que não há mais "o protocolo da propor-cionalidade".

No entender do líder do Governo, tal
protocolo foi quebrado no episódio da
eleição da Mesa, quando as oposições
resolveram lançar seu próprio cândida-
to, Deputado Djalma Marinho (PDS-
RN), contra o candidato oficial, Depu-
tado Nelson Marchezan.

No segundo escrutínio, ainda segun-
do o Sr Cantídio Sampaio, o protocolo
continua quebrado, porque não houve
acordo para a eleição dos Deputados
Freitas Nobre (PMDB-SP), 2°-vice-
presidente; Furtado Leite (PDS-CE), Io-
Secretário; José Camargo (PDS-SP), 3o
Secretário; e Paes de Andrade (PMDB-
CE), 4°-Secretário.

Na verdade, todos sabem que não
houve acordo oficial, como nas eleições
de anos anteriores, para os cargos da
Mesa da Câmara. Mas, no segundo es-
crutinio, o acordo ocorreu, conforme
admitem parlamentares do PDS e do
PMDB. O Sr Freitas Nobre, por exem-
pio, foi o que recebeu maior número de
votos de todos os membros da Mesa
(241). Se não houvesse acordo com o
PDS, dificilmente ele se elegeria.

Como o lider do Govemo vive repe-
tindo ser um homem do diálogo e que
não pretende criar problemas, o acordo
nas comissões também poderá sair ofi-

ciai ou oficiosamente. Além disso, o Sr
Cantídio Sampaio garante não ser de-
fensor da "lei do cão", onde prevalece
sempre a vontade do mais forte, no caso
o PDS, que é maioria na Casa.

Perigo
Mas esta maioria vive ameaçada—é,

agora, de 214 deputados num total de
420. É um perigo que ameaça o PDS,
pois não é suficiente para lhe dar supe-
rioridade de dois a três membros em
casa Comissão Técnica, como ocorria
no ano passado. Agora, segundo os cál-
culos da Mesa da Câmara, o PDS terá
apenas maioria de um integrante na
composição de cada comissão.

E isto fará com que o PDS redobre a
sua vigilância para não ser surpreendi-
do nas votações das Comissões, em par-ticular na Constituição e Justiça, a mais
importante de todas, porque é a primei-ra a ser consultada sobre a constitucio-
nalização ou não de proposta de Depu-
tados. Da decisão dela, depende, porexemplo, o andamento dos projetos. Se
decidir que é inconstitucional, o projeto
é arquivado.

Ela costuma também ser acionada
com certa freqüência pela Mesa da Cã-
mara para decidir sobre questões de
ordem levantadas por Deputados a res-
peito de constitucionalidade ou nâo de
temas polêmicos. No ano passado, porexemplo, o PDS, embora detivesse
Maioria na Comissão de Constituição e
Justiça, sofreu algumas derrotas impor-
tantes, como no caso da CPI da cor-
rupção.

O entáo Presidente da Câmara,
Deputado Flávio Marcílio (PDS-CE),
acolheu questão de ordem do autor do
requerimento, que pedia a constituição
da CPI da corrupção, Deputado Walber
Guimarães (PP-PR), enviando-o à Co-
missão de Constituição e Justiça para
se pronunciar sobre o assunto. O Sr
Walber Guimarães reclamava da demo-
ra da instalação da CPI.

Mesmo tendo Maioria na comissão,
que usou para indicar o relator da quês-
tão de ordem, o PDS foi derrotado. Saiu
vencedor o voto do Deputado Adhemar
Santilllo (PMDB-GO), contra o do rela-
tor, Deputado Afrísio Vieira Lima (PDS-
BA). No dia em que se votou a decisão
sobre a constitucionalidade da CPI da
corrupção, alguns Deputados do PDS
faltaram. E a Oposição votou pela cons-
titucionalidade.

CURSO INTENSIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.
REALIZAÇÃO: DRH - Desenvolvimento de Recursos Humanos, Faculdade de Comunl-

cação a Turismo "Hélio Alonso" - Rio de Janeiro.
OBJETIVOS: Dotar os participantes dot conhecimentos, das técnicas e do Instrumental i

pratico Indispensáveis ao melhor desempenho em Serviços de Escritório.
As aulas serão ministradas aos sábados, no horário das 13h. 30m às 18h 30m.. em 12 se-

manas consecutivas e abordarão os seguintes temas:
Elementos de Administração, Matemática, Psicologia Aplicada, Direito Aplicado, Normas

de Comunicação em Língua Portuguesa (abrangendo Redação Técnica), Arqulvistlca,
Documentação Fiscal e Comercial (Técnica e Pritlca), Serviços Gerais de Escritório, Con-

tabllldade Geral etc.
O corpo docente é formado por professores com consagrada jexperiência no magistério '

superior, além de atuarem profissionalmente em empresas.' 
Serão utilizados recursos tais como: Audio-Visuais. Indicações Bibliográficas. Planos de

jAula Apostilados e outros elementos indispensáveis aoseguimento do curso.
^CERTIFICADO DE CONCLUSÃO: Será emitido pelas entidades promotoras.
INFORMAÇÕESERESERVAS-Teletones:235-2228e2S6-1662-RiodeJanelro.

Elliott
do Brasil Equipamentos S.A.

MUDANÇA DE ENDEREÇO
A Elliott do Brasil Equipamentos S.A. comunica aos seus
clientes, fornecedores, bancos e ao público em geral,
que estará operando a partir do dia 23 de março de 1981.
em seu novo endereço:
RUA JOÃO RODRIGUES, 85
S. FRANCISCO XAVIER
Rio de Janeiro - CEP n* 20960
telefone PABX n* 261-8252 -telexn?
021-23826- CBAC-BR.
Lá estaráo funcionando, a fábrica, os escritórios, a
diretoria, o setor comercial e o setor de compras.

Rio de Janeiro, 15 de março de 1981
A Diretoria

Oposição cria comitê
para lutar pela
autonomia municipal

Brasilia — Na próxima semana, deverá ser
criado por deputados do PMDB um comitê
nacional pela autonomia municipal, que terá
como objetivos lutar pelo restabelecimento
das eleições de prefeitos das Capitais e muni-
cipios declarados de interesse da segurança
nacional e pela concessão de representação
politica para o Distrito Federal.

Um dos Ideallzadores do comitê, Deputa-
do Maurício Fruet (PMDB-PR), informou que
o programa e o estatuto da entidade já estáo
prontos, devendo ser submetidos à aprecia-
çáo de lideres municipais nos próximos dias.

Em maio a entidade promoverá em Brasilia
um encontro com representantes de movi-
mentos municipais que defendem autonomia
política para suas cidades.

O comitê pretende desenvolver também
uma campanha pela reforma tributaria, paradar autonomia financeira aos municípios. De-
pois dos primeiros encontros, a entidade, se-
gundo o Sr Maurício Fruet, "estabelecerá um
plano de açáo para mobilizar a população dos
municípios em defesa de sua autonomia poli-
tica".

0

VENHA
MORAR GRANDE
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QUATRO QUARTOS
NO MEIER:

Família grande precisa de
comodidade e de tudo perto.
£ nesse ponto o Méier é só
vantagens: colégios,
condução, comércio, clube.
Quatro quartos, ampla sala,
dois banheiros sociais,
copa-cozinha, dependências
de empregada e garagem.

Edifício em centro de terreno
Salão de festas c/playground
Esquadrias de alumínio
Fachada com elementos

cerâmicos.
O seu apartamento é muito
bem localizado e as
condições de pagamento
são as melhores do bairro:

QUATRO QUARTOS

m r^^R^ d^t~^^ ^ 
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TRES QUARTOS
Preço total (apartir de) 3.650.000,00 Preço total (a par* de) 3.200.000,00
Sinal 53.000,00 Sinal 38.000,00
Escritura 159.000,00 Escritura 114.000,00
MènSajjjdadeS (duranteaconstrução) 10.600,00 MeüSaÜfladeS (duranteacoDstrução)  7.600,00
Todos os valores fixos durante a construção. Saldo financiado em até 15 anos. Use o seu Fundo de Garantia

««
construtora
bandeirantes
imóveis com marca própria.

Financiamento:

Itaú
ES Vendas: Creci ] - 252

JUUOBOGORICtN IMÓVEIS
Centro: Av. Rio Branco. 156 - a* andar - s/801 - Tel.: 292-1122
Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 429-B- Ta!..- 571-1999
Méier: Rua Dias da Cruz, 380 - Tels.: 2693432 - 289-3646. ©
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ESTÉREO RECEIVER STR 434-BS __<^ ___k_
ZZ- ' ~" 
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CAIXA ACÚSTICA SÉRIE SIGMA(12")
Reproduz fielmente as baixas, médias e altas

freqüências. Sistema bass reflex, com lente
acústica nos tweeters, cometa nos falantes
médios e carcaça de alumínio fundido nos

woofers.90 watts cfe potência.

ESTÉREO RECEIVER STR 434-BS
Tudo é novo e sofisticado neste receiver Sony:
o sistema de contador de freqüência digital
acoplado com o sistema analógico, o indicador
de picos com LED'S. memória para sintonia de
10 estações (5 MW e 5 FM). Sintonizador FM.
ondas médias e duas ondas curtas. 200 watts de potência.
Feito com a mais pura tecnologia Sony.

Icmyy:.:-.'. .:./.'-^_:___'..-..'_^

TOCA-D1SCOS PS-T20BS
Uma beleza da Sony para quem exige o melhor.

Operação automática mesmo com a tampa
fechada. Direct drive. Motor dê torque linear com

velocidade controlada pelo sistema Magnedisc
Servbcontrolado. Equipado com cápsula

Sony XL- 15S de magneto móvel.
Só podia ser Sony.

'0t* ma mmWm±iÍÍm*cÊ
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ESTÉREO RECEIVER STR-1 IBS
Sinta de perto a emoção do puro som,
140 watts de potência com saída para
4 caixas acústicas. Sintonizador FM, ondas
médias e duas ondas curtas. O mais sensível de sua
categoria em FM estéreo.

RACK SONY SU-339
Um sucesso. Seu som. suas fitas, seus discos

com muito jeito em pouco espaço e economia.

CAIXA ACÚSTICA SÉRIE SIGMA». 10")
Reproduz fielmente as baixas, médias e altas

freqüências. Sistema bass reflex. com lente
acústica nos tweeters, cometa nos falantes
médios e carcaça de alumínio fundido nos

woofers.
60 watts de potência.

JlMfil

TAPE DECK TC-U30BS
O estéreo cassete com padrão de qualidade

internacional. Moderno desenho aliado à mais
alta tecnologia. Dotado de indicador de picos

com LED'S, exclusivo cabeçote Femte&Ferrite.
timer. sistema Dolby dereduçaode ruídoseseletor

de fitas com três posições. O que há de mais
atual em cassete estéreo.

BRASTEL
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Figueiredo promove 48
generais no Exército,
FAB e Marinha dia 31

Brasilia — O Presidente João Figueiredo assinara no
próximo dia 31 de março o maior número de promoções ao
generalato nas tres Forças no seu Oovemo: 48 de acordo com
as vagas oflclals existentes. Este número pode alcançar 54,
devido à possibilidade de serem promovidos no Exército, 4
oficiais do quadro de agregados e dois do mesmo quadro na
FAB, Assim, na força terrestre, apesar de apenas 25 vagas
previstas, poderão ser promovidos 29 oficiais.

Na Força Aérea e na Marinha serão promovidos respectl-
vãmente 14 e 9 oficiais e, para elaborar as listas com os nomes
dos candidatos as vagas existentes, os Altos Comandos das
três Forças se reunirão em Brasília nesta semana, como
ocorre normalmente durante as reuniões, depois de procede-rem à votação dos nomes relacionados pelas comissões de
promoções dos três Ministérios militares, os altos comandos
enviarão as listas ao Presidente da República a quem, em
última instância, cabe o direito de escolha dos promovidos.

Os mais prováveis
O Alto Comando do Exército tém reunião marcada para o

dia 26, no gabinete do Ministro. O General Walter Pires, que
presidira a reunião, aproveitará a ocasião para homenagear o
chefe do Estado Maior do Exército, General Ernani Ayrosa,
que participa pela última vez da reunião. É sua uma das
vagas a ser computada para as promoções, sendo que as
outras foram deixadas pelos Oenerais-de-Exército Antônio
Carlos de Andrada Serpa (sem função desde que foi afastado
do cargo hâ quase um ano, por ter ferido o regulamento
disciplinar do Exército) e Alacyr Frederico Wemer, agregado
no comando da Escola Superior de Guerra.

Para estas três vagas de Oeneral-de-Exército concorrem
sete Generals-de-Divlsâo, sendo que os três mais cotados
para preenchê-las são os Generais Heitor Furtado Amizaut
de Mattos, vice-chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa;
Túlio Chagas Nogueira, Comandante da 2* Região Militar em
São Paulo; e Heitor Luiz Gomes de Almeida, Comandante
Militar do Planalto.

Para o posto de General-de-Dlvlsáo hâ sete vagas e 15
Generals-de-Brigada concorrentes, mas na verdade serão oito
os promovidos, tendo em vista que um dos prováveis promo-vidos, General Newton Araújo de Oliveira e Cruz, chefe da
Agência Central do SNI, encontra-se agregado e, portanto,não ocupa vaga no quadro. Para as promoções a General-de-
Divisão, pelo que se soube, não haverá alteração no quadro de
oflcials-generais. do Almanaque, devendo o Alto Comando
acompanhar a lista que é a seguinte: Generais: Paulo Campos
Paiva, Jayme Miranda Mariath, Haroldo Erichsen da Fonse-
ca, Ivan Dentlce Linhares, Edison Boscacci Guedes, Jorge
Frederico Machado de Sanfanna, Alvir Couto e Newton
Araljjo de Oliveira e Cruz.

Para as 12 vagas existentes no quadro de General-de-
Brigada combatente concorrerão 27 Coronéis das diferentes
Armas. Além das vagas resultantes das promoções aos postos
acima, algumas das 12 vagas de General-de-Brigada foram
deixadas pela agregação do General Rubem Ludwig, no
MEC; pela passagem para a reserva, compulsorlamente, do
General Moraes Rego; e pela agregação do General José
Pinto dos Reis, na Junta Interamericana de Defesa.

Apesar de existirem 12 vagas para General-de-Brigada
poderão ser promovidos, na verdade, 15 Coronéis a este posto,utilizando-se o mesmo método pelo qual foi promovido o
General Octávlo Medeiros de Aguiar, Ministro — Chefe do
SNI e pelo qual poderá ser promovido o General Newton
Cruz. Trata-se da chamada promoção do oficial agregado, que
pelo estatuto não ocupa vaga, embora encontre-se na ativa.
Os cargos agregados são definidos a priori e seus integrantes,
no Almanaque do Exército, trazem um AG Junto ao nome.
SNI, ESG, Presidência e alguns cargos civis exercidos pormilitares são considerados agregados, que, de um modo geral
podem ser definidos como aqueles cargos onde o oficial se
encontra temporariamente fora da Força.

Os Coronéis com maiores possibilidades de serem promo-vidos, de acordo com comentários no Quartel-General, sâo:
da Arma de Cavalaria, Hans Gerd Haltemburg, José Amaral
Caldeira (do gabinete do Ministro do Exército) e Armando
Luiz Malam de Paiva Chaves (Assessor especial do Presidente
da República); de Artilharia, Paulo de Tarso Saraiva, Périeles
Vieira Romero Lepesqueur Sobrinho, Antônio Joaquim Soa-
res Moreira; de Infantaria, Armando Patrício, Paulo Flguelre-
do, Luiz Guilherme de Freitas Contlnho, Eduardo Dória e
Murillo Fernando Alexandre; de Engenharia, Orlando Morga-
do como possivel promovido. Entre os prováveis promovidos
poderão ser elevados ao Generalato, sem ocupar vaga, pois se
encontram na condição de agregados, os Coronéis Antônio
Joaquim Moreira, Armando Luiz Malan de Paiva Chaves e
Romero Lepesqueurs;

Além dessas vagas de combatente há ainda vagas paraGeneral-de-Brigada engenheiro militar e duas no quadro deIntendentes, sendo uma para General-de-Divisáo e outra
para General-de-Brigada.

Nas outras Forças
Na Aeronáutica, onde há 14 vagas até o momento, com

possibilidade de mudança no quadro (persistiam dúvidas
quanto às vagas de engenheiros militares), a reunião do Alto
Comando serã realizada ho dia 24 próximo. Há quatro vagas
de Tenente-Brigadeiro, resultantes das passagens para a
reserva dos seguintes oflclals: Leonardo Teixeira Collares,
atual Chefe do Estado-Maior; Roberto Augusto Carrâo de
Andrade, chefe do Comando Geral do Ar; Paulo Victor da
Silva, do Comando Geral de Apoio; e Victor Didrich Lelg, do
Comando Geral de Pessoal. Tem-se como certa a promoção
dos seguintes Majores-Brigadeiros: Clóvis Pavan, Vice-Chefe
do Estado-Maior; Rodoplano de Azevedo Barbalho, Coman-
dante do I Cornar; Bertholino Joaquim Gonçalves Netto,
diretor do CTA; e Waldir de Vasconcelos, do IV Comando
Aéreo Regional, de Sáo Paulo. Há ainda cinco vagas para o
posto de Major-Brigadelro e quatro para Brigadelro-do-Ar,
além de uma vaga para Engenheiro, no posto de Major-
Brigadeiro, vaga resultante da salda do Brigadeiro Josué
Milhomens Costa. Também na FAB poderão ser promovidosdois oficiais agregados. Efetivadas as promoções deverão
mudar de cargo o atual diretor do Departamento de Aviação
Civil, Brigadeiro Abreu Coutinho que passa para o Estado-.
Maior; e Rodolfo Becher Relsfcehrelder, que assumirá o
Comando do Ar.

Na Marinha, o Alto Comando se reunirá no dia 27 paradecidir os nomes concorrentes as suas nove vagas: uma paraAlmirante-de-Esquadra, resultante da vaga deixada peloAlmirante Fernando Ernesto Carneiro Ribeiro, Comandante
de Operações Navais; três para Vice-Almlrante (uma resul-
tante daquela de quatro estrelas e duas de passagens para a
reserva dos Almirantes Antônio Leopoldo Amaral e João
Carlos Gonçalves) e quatro vagas para Contra-Almirante,
todas elas no corpo da Armada. No corpo de Intendentes há
uma vaga de Contra-Almirante; Para Almlrante-de-Esquadra
deverá ser promovido o Vice-Almlrante Bonoso, Comandan-
te-em-Chefe da Esquadra.

NOVO TELEFONE
ELETROMÁQUINAS SUISSAS LTDA.

Avenida Erasmo Braga, 227 — 5o andar
244.7137

(Tronco Chave)
Comunicamos aos nossos Clientes e Fornecedores a

instalação do nosso PABX N° 244.7137 em substituição aos
antigos números, acreditando assim melhorar nossos serviços
de telefonia.
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Ministro afirma que o INAMPS
pode cobrar assistência médica

Amulvo — 20/11/79

*

Brasilia — Há pouco menos de uma
semana, o Ministro da Previdência e
Assistência. Social, Jair Soares, anun-
dou que a tendência da Previdência é
cobrar parte da assistência médica for-
neclda pelo INAMPS a quem ganha
mais de cinco salários-referència (cerca
de CrS 15 mil). Disse que já existem
estudos sobre o assunto e explicou que
há a base legal para a medida.

A Lei 6.439 de 1° de setembro de 1977
que criou o Sistema Nacional de Previ-
dència Social (Slnpas) estabelece que"fica o Poder Executivo autorizado a
instituir um esquema de participação
direta dos beneficiários, em função do
seu nível de renda, no custeio dos servi-
ços médicos de que se utilizarem e dos
medicamentos que lhes forem fornecidos
em ambulatórios".

Barreira
Embora hqja estudos, técnicos do Ml-

nlstério da Previdência afirmam as dife-
renças existentes no quadro salarial bra-
sileiro, dificultam a realização da medi-
da. Outra dificuldade é estabelecer a
taxa a ser paga pelas diferentes modali-
dades assistenclals da Previdência So-
ciai: rurais e urbanos.

A Lei é bastante explicita ao «stabe-
lecer taxas percentuais crescentes e pro-
porcionais aos salários acima de cinco
valores referência destinados a asslstèn-
cia médica: "O Poder Executivo poderá
considerar outros fatores, além do nivel
de renda, tais como a natureza da doen-
ça, o vulto das despesas gerais e o porte
de custeio".

O Ministro Jair Soares afirma sempre
que o aumento indiscriminado das ali-
quotas previdenciárias acarretaria um
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Soares acha cobrança legal
ônus multo grande para o Governo por
ser uma medida muito antipopular. Ao
que tudo indica, a adoção de uma contri-
bulçâo destinada ft assistência médica
também provocará reações porque os
que passarão a contribuir Já descontam
de suas folhas de pagamentos o INPS
(alíquotas de 8% para empregador e em-
pregado).

A Previdência Social acha que a arre-
cadaçáo providenciaria no Brasil é desti-
nada por lei, exclusivamente, ã conces-
são dos benefícios (aposentadoria e pen-

são). De maneira alguma è estabelecida
na legislação à obrigatoriedade de pres-
tação dos serviços médicos. O Ministro
Jair Soares denominou o. fato do exce-
dente da arrecadação da Previdência ser
destinada à assistência médica
(INAMPS) "de erro estrutural".

Como em vez de excedente a Previ-
dència Social sofreu no ano passado um
déficit de CrS 59 bilhões, este ano o
Ministério reduziu as verbas destinadas
à assistência médica para 25% do orça-
mento global, ficando 65% do orçamento
destinados á concessão dos benefícios.

Para o Ministro Jair Soares a institui-
ção da taxa de assistência médica é
tentativa de descongestionar o sistema
prevldenclãrio. Mas os técnicos da Previ-
dència Social acreditam que a medida
vai onerar ainda mais o trabalhador bra-
sileiro.

Entendem eles que serã dificil estabe-
lecer um critério para cobrar as taxas
percentuais aos gainhos. Perguntam ain-
da se a criação da taxa destinada à
assistência médica não iria entrar em
conflito com a própria filosofia do pro-
grama base da administração de Jair
Soares, Prev-Saüde, que prevê a univer-
salizaçao do atendimento médico a 40
milhões de brasileiros que nem ao menos
sáo segurados da Previdência Social

Às dificuldades operacionais como fi-
xação do público alvo, e das formas de
controle e cobrança soma-se mais um
aspecto contrário a implantação da ta-
xa-denomlnada co-particlpaçào dos
usuários, que pode ser adotada através
de uma simples portaria do Ministro e o
fato de não existir um critério para o
pagamento da co-participaçâo pelos
aposentados que também usufruem da
assistência médica da Previdência.

Aracaju — O presidente da Confe-
deração Nacional da Indústria, Alba-
no Franco, disse ontem nesta Capital
que o encontro que manteve com o
Ministro. Golbery do Couto e Silva"só serviu para a abertura de um
canal de entendimentos entre Gover-
no e empresários." Ele disse ainda
que "até então não existiam esses
entendimentos, pois o Governo vem
agindo sem pedir sugestões do em-
presariado nacional". Com relaçáo
ao Decreto 1 861/81 (que estatlzou os
recursos das entidades de assistência
e treinamento de empregados Sesc,
Senac, Sesi e Senal) o Sr Albano
Franco não acredita que o Governo
possa recuar na sua decisão.

Mesmo assim, ele entregará, na

-CNI quer diálogo sobre Sesi-
próxima semana, ao Presidente da
República, um documento contendo
sugestões dos empresários. O presi-
dente da CNI está em Aracaju man-
tendo contatos políticos, com o seu
pai o Governador Augusto Franco,
no Interior do Estado.

Expectativa
São Paulo — As Federações do

Comércio e Indústria do pais, além
das confederações, esperam para es-
ta semana uma alteração na legisla-
ção que transferiu para a previdência
social a administração da comunica-
ção paga pelas empresas privadas ao
Sesi/Senal e Sesc/Senac, calculada
em Cr$ 200 milhões para este ano.

O presidente em exercício da Fe-
deração do Comércio, Sr Abrão
S^jayman, admitiu que o setor em-
presarial aguarda uma definição da
situação, com a possibilidade de ai te-
ração no decreto-lei que transferiu os
Cr$ 200 milhões para a previdência
social.

Na última semana, a comissão es-
pecial formada na reunião do Rio de
Janeiro por dirigentes das federações
e confederações, mantiveram novos
encontros com autoridades e até con-
tatos telefônicos. Todos acreditam
numa resolução do problema esta
semana, conforme disse ontem o pre-
sidente em exercício da Federação
do Comércio de São Paulo, Sr Abrão
SJdayman.

Previdência deve Cr$ 72 bilhões
Brasilia — Com um déficit constitui-

do junto à rede bancaria estimado em
Cr$ 72 bilhões este mês, o Ministério da
Previdência Social — o segundo orça-
mento da República, CrS 1 trilhão 107
bilhões — atravessa a sua mais grave
crise financeira.

As medidas anunciadas pelo Ministro
Jair Soares para equilibrar a balança
variam da simples contenção de despe-
sas, como a economia de luzes do edlfi-
ele-sede, até a cobrança de uma taxa
para assistência médica a quem ganha
acima de cinco salários-referència (Crt
15 mil).

As outras medidas são a elevação da
contribuição do trabalhador rural; o re-
passe de dois terços das contribuições
do Sesi, Sesc, Senal e Senac para o fundo
da Previdência Social; alteração do rea-
juste semestral dos convênios mantidos
pelos hospitais credenciados ou em con-
vènio com a Previdência Social, que não
deverá ultrapassar a média do reajuste
dos funcionários públicos. Existem tam-
bém estudos sobre a redução da idade de
aposentadoria para 55 anos.

Aumentar a receita
A idéia do Ministro Jair Soares é

aumentar as receitas dentro das posslbi-
lidades estabelecidas pela lei que criou o
Sistema Nacional de Previdência Social
(Slnpas) o Slnpas envolve o Instituto
Nacional da Previdência Social (INPS),
Instituto Nacional de Assistência Medi-
ca da Previdência Social (INAMPS), Fu-
nabem, LBA Dataprev (a empresa de
processamento da Previdência), Central
de Medicamentos (Cerne) e Instituto de
Administração Financeira da Previdên-
cia Social (IAPAS).

O mais grave problema da Previdên-
cia Social é justamente a assistência
médica, porque enquanto a área de be-
neflcios (INPS) tem uma ponte definida
_ as alíquotas pagas pelo empregador e
empregado de 8% sobre o salário a assis-
têncla médica recebe o excedente da
arrecadação, quando existe.

Foi assim que a Lei 6 439, de Io de
setembro de 1977, ao criar o Slnpas,
estabeleceu que "fica o Poder Executivo
autorizado a Instituir um esquema de
participação direta dos beneficiários, em
função do seu nivel de renda, no custeio
dos serviços médicos de que se utiliza-
rem e dos medicamentos que lhes forem
fornecidos em ambulatórios".

Os percentuais estabelecidos pela lei
para criação da taxa de contribuição
para o INAMPS seráo exigidos dos bene-
fleiários que percebem remuneração ou
benefícios até 5 valores-referència, atual-
mente cerca de Crt 15 mil, sendo propor-
cionais aos salários. "O Poder Executivo
poderá considerar outros fatores, além
do nível de renda, tais como a natureza
da doença, vulto das despesas gerais e
porte do custeio".

Medida antipopular
O Ministro Jair Soares espera que a

instituição da taxa para assistência mé-
dica evite um possível aumento das ali-
quotas previdenciárias, que seria — co-

mo afirma sempre—uma decisão políti-
ca muito antipopular. Argumenta a Pre-
vldêncla que a arrecadação que faz to-
dos os meses nas folhas de pagamentos é
destinada por lei exclusivamente à con-
cessão de benefícios.

De maneira alguma a legislação de-
termina a obrigatoriedade de prestação
dos serviços médicos. Segundo o Minis-
tro Jair Soares, o fato dè a Previdência
Social prestar assistência médica foi um
erro estrutural de um período de euforia,
um período em que existiam recursos
em abundância.

Os recursos em abundância foram
mantidos até 1978 apenas porque a po-
pulação que começará a contribuir para
a Previdência Social ainda não envelhe-
cera. Não preciso pagar o beneficio da
aposentadoria por tempo de contribui-
ção. A Previdência foi então aplicando o
dinheiro em atividades diversas, desde a
Saúde até a Assistência Social, passan-
do pela construção de conjuntos residên-
ciais e pontes como a Rio—Niterói.

Este ano o orçamento destinado à
assistência médica corresponde apenas
a 25% do orçamento total do ministério.
Assim a Instituição da taxa de asslstèn-
cia médica — que poderá se concretizar
através de uma simples portaria minis-
terial — é uma tentativa de desconges-
tionar o sistema previdenciário, princi-
palmente na parte de assistência medi-
ca, que padece de crônicos problemas
como o grande número de pacientes
atendido por um único médico.

Além disso, um médico que trabalha
quatro horas diárias ganha mensalmen-
te Cr$ 21 mil, o que o obriga, multas
vezes, a ter mais de dois ou três empre-
gos. Acaba dispensando pouca atenção
aos pacientes do INAMPS, que não têm
condições financeiras de procurar outro
tipo de assistência.

Alíquotas
O Ministro Jair Soares tomou a Ini-

ciatlva, no inicio de sua administração,
de visitar de surpresa os hospitais para
pegar em flagrante os funcionários au-
sentes A medida não produziu os resul-
tados esperados; os hospitais continua-
ram cheio de filas e reclamações

A taxa de assistência médica enfren-
ta dificuldades operacionais devido às
diferenças no quadro salarial brasileiro e
nas modalidades assistenclals da Previ-
dència. As diferenças entre os salários e
tipos de contribuição tomam difícil o
sistema de controle e cobrança da taxa.

Se existem dificuldades operacionais
para a taxa, o projeto que tramita na
Presidência da República para alterar o
sistema de contribuição do trabalhador
rural é mais simples. A idéia é Instituir o
pagamento de uma alíquota de 8% sobre
o salário do empregado rural, mantendo-
se a taxa de 2,5% sobre o valor da
primeira comercialização da safra dos
produtos agrícolas.

Alega a Previdência que 40% dos
quase 16 milhões de trabalhadores ru-
rais ganham acima de um salário mini-
mo, podendo portanto pagar alíquotas
de 8%, que possibilitarão a ampliação de

sete para 21 benefícios, os mesmos que o
trabalhador recebe. Embora a Previdên-
cia argumente que as alíquotas para o
trabalhador rural servirão apenas paracobrir as despesas com os benefícios, é.
certo que por um curto prazo a medida
possibilitará que a Previdência tenha
dinheiro em caixa e o aplique no merca-
do aberto, como vem fazendo quando há
saldo positivo.

O Programa de Atendimento ao Ru-
ral (Pró-Rural) nasceu deficitário porquenão possuía fontes de custeio. Agora as
alíquotas preencherão esta necessidade,
permitindo uma maior arrecadação '
Comparando o dinheiro a ser arrecadado
com as alíquotas e o que entraria se a
taxa de 2,5 aumentasse, a elevação seria
de 4%.

Decreto
O Decreto 1 861 transfere para o fun-

do da Providência parte das contribui-
ções compulsórias em favor do Sesi,
Sesc, Senal e Senac. O montante a ser
destinado à Previdência varia entre Crt
20 bilhões e Crt 30 bilhões este ano.
porque o minimo a ser transferido as
entidades assistenclals dos trabalhado-
res da indústria e comércio é 10 vezes o
valor de referência (Crt 29 mil 200). O
excedente das contribuições que inci-
dem sobre Crt 93 mil 706 fica para o
fundo da Previdência Social.

O mesmo decreto altera os convênios
mantidos pela Previdência Social com
hospitais e empresas públicas e privadasdestinados á assistência médica. Antes
do decreto os convênios eram reajusta-
dos em abril — as unidades de serviço
hospitalar que tiveram em um ano au-
mento de quase 300% — e em maio — as
diárias hospitalares, que eram reajusta-
das de acordo com os índices da Seplan.

Ao mesmo tempo em que os reajustes
semestrais representam um incentivo ao
Programa Nacional de Ações Básicas de
Saúde (Prev-Saúde), na medida em quereduzem o déficit financeiro, possibill-
tando maior atenção ao atendimento
médico primário, a instituição da taxa
para assistência médica pode entrar em
choque com o programa.

O confronto existiria porque enquan-
to a taxa cobra a assistência médica
prestada pelo INAMPS, o Prev-Saúde —-
que segundo o Ministro da Saúde, Wal-
dir Arcoverde, serã submetido ao Conse-
lho de Desenvolvimento Social ainda
este mês — prevê a universalização do
atendimento médico a 40 milhões quenem ao menos são segurados da Previ-
dència SoclaL Segundo Jair Soares a
taxa, caso Implantada, será paga apenas
por 5% dos 23 milhões de segurados.

A flm de evitar o estouro da Previdên-
cia, as medidas que estão sendo estuda-
das pelos assessores do Ministro Jair
Soares poderão ser adotadas. Na área da
assistência médica a solução que parecemais viável é o Prev-Saúde, que diminui-
rã o atendimento sofisticado dando mais
atenção ao setor primário. Mas o progra-ma enfrenta sérios problemas desde a
recusa do INAMPS em financiá-lo até as
acusações de ser estatizante.
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Abi-Ackel é contra novo
Código Penal específico
para delitos financeiros

Brasilia — O Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, ao
analisar o novo sistema criminal brasileiro — que compreen- m
de a modernização do Código Penal, de 1940, a edição do novo -<£•;
Código de Processo Penal, a criação de lei de execuções y
penais e reformulação do Código de Contravenções Penais — >££ !
afirmou ser contrário à elaboração de um Código Penal <£<;;
Financeiro, afirmando que todos os delitos nesse campo serão E*' ¦
tipificados na parte especial do Código Penal.

A modernização do Código Penal está sendo feita em
duas etapas. A primeira, a geral, fixa a doutrina criminal e a íx;
segunda, a especial, definirá o que representa crime e quais as >Ç» j
penas que lhe corresponde. "Quando chegarmos a essa parte i£-'
especial" — disse o Ministro — "evidentemente teremos»*" .
reformas profundas no campo da atividade financeira, eom o
surgimento de figuras delituosas novas e figuras criminais
novas."

— A sofisticação do mundo econõmico-financelro está a |exigir, para proteção do mercado e do próprio consumidor, a
tipificação de algumas figuras delituosas.

Reforma
A reforma de todo o sistema criminal brasileiro foi expli-

cada pelo Ministro da Justiça como uma necessidade de
acompanhamento do atual estágio de desenvolvimento eco-
nômlco e social do pais. "É preciso assinalar que existe uma
interdependência multo acentuada entre esse conjunto de
leis e que náo seria possível levar-se a termo modificação ;
significativa em uma delas sem que essas modificações reper-
cutissem Intensamente sobre as restantes. Se não agíssemos
dessa forma harmônica com relação a todos esses diplomas,
nós quebraríamos a precária estrutura que ainda nos dá
sustentação."

A parte geral do Código Penal jà foi publicada no Diário
Oficial e será distribuída em separatas a todas as entidades
interessadas em apresentar sugestões, que tem o prazo até o
flnal de abril. Esta primeira parte do código preserva, tanto
quanto possivel, a redação de 1940, e só inova nas partes
realmente necessárias para atingir a finalidade de adequação
com o desenvolvimento brasileiro.

A reforma ampliou o principio da retroatlvldade da lei
mais benigna e deu tratamento mais moderno e cientifico ao
problema da causalidade. Criou-se, também, a figura do
arrependimento posterior, para estimular a reparação do
dano em favor da vitima, segundo o Ministro, "a personagem
mais desprotegida em nossa legislação penal. A reforma
recoloca no interior do Sistema penal o principio da culpabill-
dade, de forma a extirpar da Legislação a responsabilidade
objetiva nos crimes qualificados pelo resultado.

O novo Código Penal mr.ntém-se fiel ao principio de que a
pena máxima de reclusão serã de 30 anos, somente ultrapas-
sados quando o condenado cometer outros crimes dentro da
prisão. Atualmente, os crimes cometidos dentro da prisão porcondenados não alteram a durabilidade de sua pena, fazendo
cem que muitos, mediante pagamento, nsmimam delitos de
outros. Na opinião do Ministro da Justiça, Isto acabara a"indústria da assunção da responsabilidade dentro da ca-
dela".

A reforma Institui também um novo sistema para a
concessão do livramento condicional, reduzindo os prazos
para sua obtenção para o prisioneiro que demonstrar bom
comportamento. Para o Ministro Abi-Ackel, essa possibilida-de de conquista da liberdade, pelo merecimento, "é Importan-
te para o tratamento penitenciário. A única forma de estabe-
lecer a disciplina dentro do presidio é fazer com que o
condenado tenha certeza de um prêmio".

A reforma criou também a pena pecuniária, dividida em
duas modalidades: multa penitenciária e multa reparatória.
Para o Ministro, á reforma, com essa medida, faz surgir a
vítima como uma figura digna de proteção. A multa peniten-ciaria será sempre aplicada em função das condições econo-
micas do condenado. Menor para o pobre e maior para o rico.

Existem ainda, como alternativas de penas, a prestaçãode serviços à comunidade; Interdição temporária dos direitos;
aprendizado compulsório e, penas patrimoniais.

Fazenda vai apontar
os crimes do mercado

Brasília — A remessa ilícita de dólares para o exterior
será tipificada como crime no capitulo Do Estelionato e
Outras Fraudes do novo Código Penal que está sendo elabo-
rado no Ministério da Justiça. O Ministro Ibrahim Abi-Ackel
informou que vão surgir várias figuras delituosas financeiras
em decorrência da sofisticação do mundo econômico.

Ele vai pedir ao Ministro da Fazenda, Emane Galvèas,
que coloque à disposição da comissão que elabora a parteespecial do código especialistas econõmlco-flnanceiros, capa-
zes de apontar os novos delitos que lesam o mercado financei-
ro. A Intenção é criminalizar num só código todas as infrações
hoje previstas em leis esparsas, pois "num pais só pode haver
um Código Penal".

Justiça especializada
O Sr Abi-Ackel é contrário à criação de um Código Penal

Financeiro, como proposto pelo presidente da Comissão de
Valores Mobiliários, Jorge Hilário Gouveia Vieira, para quemo mercado financeiro está a exigir, além de um código
especifico, um sistema judicial especializado, com juizes,
promotores, advogados e varas penais especializadas.

Os crimes societários, de concorrência desleal, de usura
pecuniária e todos os ilícitos como "crimes de colarinho
branco" serão compilados para Integrar o novo Código. A
comissão presidida pelo Subprocurador-Oeral da República,
Francisco Toledo, Já começa a se preocupar com os crimes
contra a economia popular, previstos por lei especial, rara-
mente aplicada.

Ali estão previstas inflações como: misturar gêneros e
mercadorias de espécies diferentes e vende-los como puros;celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda;
fraudar pesos ou medidas padronizados em lei ou regulamen-
to; gerir fraudulenta ou temerariamente bancos ou estabele-
cimentes de capitalização.

Os delitos financeiros ainda estão em fase preliminar de
estudo, mas a comissão Já debate sobre como enquadrá-los. É
que é reconhecida a facilidade com que os empresários se
escondem da punição Judiciária, deixando a descoberto dire-
tores e gerentes, que só cumpriram ordens deles emanadas.
No estelionato é dificil enquadrar esse tipo de Ilícito e aintenção da comissão é criminalizá-los como crimes omls-
sivos.
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O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MO DE JANEIRO, lembra aos
contabilistas que no próximo dia 31 vencerá o prazo
para pagamento da anuidade devida ao CRC; a
partir de quando a mesma será cobrada com multa
de 50% (cinqüenta por cento).
Em seu benefício, dirija-se ao CRC — RJ (sede,
agência ou uma de suas 21 delegacias no interior
do Estado), onde e quando lhes serão dispensadas
as melhores e as mais merecidas das atenções.

Rio de Janeiro, 22 de março de 1981
(ass.) ANTONIO PAIVA MELO

(P PRESIDENTE
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CONVITE
O Diretor da Faculdade de Direito da UFRJ

convida magistrados, professores, advogados e
estudantes para comparecerem às conferências
que o Prof. Dr. HELMUT COING, Titular da
Universidade de WOLFGANG GOETHE, de
FRANKFURT em Main e Vice-Presidente da Max
Plank Gesellschaft proferirá nos dias 24, 25 e 27
do corrente mês de março, às 18 horas, no Salão
Nobre da Faculdade de Direito da UFRJ (Rua
Moncorvo Filho, n° 8), sob o patrocínio da ABRAL,
da SEPE e da Sociedade Brasileira de Romanitas,
representadas pelo Presidente e Prof. Dr. Vandick
Londres da Nóbrega.

TEMAS
Dia 24 — L'origine des universités européennes.
Dia 25 — Uunité originale du droit en Europe.
Dia 27 — Savigny: traditionaliste au combat avec

les idées de le Aufklàrung.
Prof. Dr. Caio Mario Meira de Vasconcellos

Diretor (P
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REFRIGERADOR
GELOMATIC
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Bfljng
H laAvt-çi'

j* *T^^Jjf^* ¦*^*/_f*_i jj*^ ^^^^^^^^^^_--_____y^ ^ *^*^fc-'^ _r^T^f^__Ü ^*^^

AR CONDICIONADO
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LAVADORA LAVINIA
SUPER AUTOMÁTICA
4 Programas da lavagem - 4 Kilos

àm. 28.300,

ou entrada O.D IO,
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Tot... 43.090,
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CONJUNTO ESTÉREO
PHILIPS - Mod. RH.988 - 3X1
Toca Discos-Gravador-Sintonizidor

ou entrada OoO ,

mais 10 311,

Totais 3.#™W,

AR CONDICIONADO
SPRINGER ADMIRAL

: Mod. 71 R 12-7.100 BTU
s 1.775 Kcal/h-3/4 HP.
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Ê ou entrada 1 1 .460 ,

mai. 12 X 3.551,
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ENCERADEIRA ARNO
UMA ASTE
Esmaltada

i à Vista 3.490,
ou entrada 1.120,

mais 10 395,

Totais 5.070,
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REFRIGERADOR
BRASTEMP
Mod. 32-L- 320 Litros-
Luxo

à Vista 19.700,
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mais15X 1.616,
T.t.l= 30.215,
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LAVADORA
BRASTEMP
MINIMÁTICA Uva a enxagua

i Vista 17.500,

og entrada O. O/U,

mii. 12 x 1.729,
Total» 26.318,
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AR CONDICIONADO
GELOMATIC Mod 071
7.000 BTU 1.750 Kcal/h
3/4 HP.
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MÁQUINA SINGER
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CENTRO RUA URUGUAIANA. 13
CENTRO • RUA URUGUAIANA. 44/48
CENTRO RUA URUGUAIANA. 114/116
CENTRO • RUA DO ROSÁRIO. 174
CENTRO • RUA DA ALFÂNDEGA. 261
CENTRO RUA BUENOS AIRES. 294
CENTRO • RUA 7 DE SETEMBRO. 183 e 187
CINELÁNDIA • RUA SEN. DANTAS,'28/36

COPACABANA RUA SANTA CLARA. 26 A e B
COPACABANA AV N S COPACABANA, 80 7
TIJUCA RUA CONDE DE BONFIM. 597 A
MEIER ¦ RUA DIAS DA CRUZ. 2Í3
MADUREIRA ¦ RUA CARVALHO DE SOUZA, 263
CAMPO GRANDE RU* CORONEL AGOSTINHO. 24
BONSUCESSO PRAÇA DAS NAÇÕES. 394 A
NOVA IGUAÇU AV AMARAL PEIXOTO. 400-406

NITEFíOl • RUA VISCONDE DE URUGUAI ESQUINA COM SAO PEDRO

LOJA MATRIZ E ATACADO - ENG. ARTHUR MOURA. 268 BONSUCESSO (PBX) 280-8822
CENTRO E ZONA SUL (PBX ) 244-2115

LOJASTIMES
SQUARE

PEPTO. ATACADO - ENG. ARTUR MOURA 268
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Concepções de Polícia
O velho delegado de Nova Iguaçu, afãs-

tado pelo Secretário de Segurança por se
haver confessado impotente para enfrentar o
problema da criminalidade na Baixada Flu-
minense, acabará sendo o símbolo das trans-
formações que se estão operando no quadro
crônico dos vícios policiais. Fixemos o caso e
olhemos com o devido respeito um homem
encanecido na polícia, a cujo serviço se
encontra há 47 anos. O que há de equívoco
em suas declarações à/imprensa, assim como
o que reveste de melancolia sua manifestação
de tédio e acomodação ao submundo em que
era obrigado a atuar, não exclui o reconheci-
mento de um profissional que pode ter sido
útil em determinada fase da história do
combate à violência mas não impede que o
identifiquemos como o padrão do policial
fora do seu tempo; como o tipo da autoridade
que envelheceu juntamente com os métodos
de que lança mão e passa a caracterizar uma
situação insustentável.

Defrontam-se inesperadamente, no epi-
sódio da substituição dessa autoridade, duas
concepções da polícia e de seu papel em
qualquer tempo: a de uma polícia estática e
burocratizada por um lado, e por outro
arbitrária e infensa ao cumprimento da lei
quando resolve agir; e a concepção de uma
polícia aparelhada, material e psicológica-
mente, para atuar ao contrário segundo os
limites e as exigências de suas funções legais;
uma polícia que faz sua própria lei e preten-
de substituir-se ao Judiciário, julgando indi-
víduos aos quais aplica até a pena de morte
pelos meios mais brutais; e uma polícia
moderna, empenhada na investigação dos
eventos delituais e, portanto, cumprindo sua
missão legal de auxiliar a Justiça na defesa
da sociedade.

O discurso que a imprensa ouviu ao
delegado punido e que a si mesmo classificou
como "um velho teimoso e tagarela", tornou-
se mais importante do que ele próprio imagi-
nou porque de repente pôs em evidência o
conflito dramático entre duas mentalidades,
revelando a natureza das dificuldades que,
estão sendo enfrentadas tanto pelo Secreta-
rio de Segurança — responsável maior pelo
setor — como pelo Comandante-Geral da
Polícia Militar. O General Waldyr Muniz e o
Coronel Nilton Cerqueira não encontram,
como é de imaginar, nenhum prazer na série
de medidas ásperas que estão adotando no
conjunto do quadro policial para fazer vol-
tar a disciplina e o espírito da lei— o que
vale dizer o espírito da tarefa — à Polícia
Civil como à Polícia Militar, As transferên-
cias de'comandantes, as remoções de delega-
dos e as punições aplicadas em degraus mais

baixos da hierarquia a servidores desidiosos,
arbitrários e pouco resistentes ao clima de
corrupção reinante no setor são imperativos
de uma política de recuperação do conceito
perdido pelas duas organizações; e de res-
posta imediata aos apelos de uma sociedade
cansada de ser ofendida e descrente de
medidas que de vez em quando se anuncia-
vam para fazê-la sentir-se de novo protegida.

Com a substituição do idoso titular da
52a DP, as circunstâncias do ato do Secreta-
rio de Segurança evidenciaram a existência
de uma estrutura obsoleta e de uma mentali-
dade inatual, sobre as quais já não podia
assentar uma polícia da qual se pudesse
esperar um mínimo de ação útil, de respeito
à lei e à liberdade dos cidadãos; um mínimo
de adequação entre seu comportamento ha-
bitual e as necessidades da segurança do
corpo social. Reconheceu a autoridade puni-
da a justiça da punição, proclamando uma
divergência (que se tornou simbólica) entre o
que ele e o Secretário pensam da função
policial. Para ele, a polícia não existe para
investigar mas para 

"caçar bandidos" nas
ruas, destruindo-os fisicamente; tanto assim
que em sua Delegacia se encontravam mais
de 10 mil inquéritos inconclusos. Não perce-
beu que, com isto, destinava ele próprio a
um museu de velharias e de horrores a
polícia de sua concepção: há tantos anos
"caçando bandidos" com armas proibidas
(tem um rifle "dos 

que os americanos inven-
taram para acabar mesmo com os índios"),
não conseguiu exterminá-los mas, ao inverso,
o número de inquéritos sem conclusão em
sua Delegacia revelava um crescimento do
crime e do número de criminosos.

Na Polícia Militar, enfrenta-se o mesmo
fenômeno de uma mentalidade envelhecida
alimentando métodos de ação que estavam,
aos poucos, equipar ando uma antiga corpo-
ração respeitável a uma organização de de-
linqüentes. Casos como o que um repórter do
JORNAL DO BRASIL revelou nos últimos
dias, do extermínio de um homem preso
como ladrão e algemado a uma árvore, são
resíduos da atmosfera tenebrosa que o Coro-
nel Cerqueira vai penetrando para dissipá-la
com o estímulo à boa conduta e o tratamento
severo da má; com o senso da autoridade que
se respalda na lei e somente dela necessita
para se afirmar.

Tudo isto ficou fácil de entender com o
episódio-síntese da,substituição de um velho
delegado, transformado em símbolo de tuna
polícia que não tem lugar no nosso tempo —
em tempo de abertura no Brasil — porque já
desapareceu em todo o mundo civilizado.

Acordo Engasgado
A Conferência das Nações Unidas sobre

o Direito do Mar inaugurou, há dias, a sua
décima sessão. As expectativas anteriores
eram de que neste ano de 1981 se chegaria,
finalmente, ao fim de um dificílimo e prolon-
gado trabalho de negociação. Essas esperan-
ças encontram-se, no momento, drástica-
mente reduzidas por uma súbita modificação
na posição norte-americana.

Se essa modificação levar, de fato, a
novos impasses, riscos concretos passarão a
existir de que se perca o momento oportuno
para levar a termo um processo de negocia-
ção que não pode durar indefinidamente —
não só pela sua própria dificuldade como
porque já é grande a pressão dos interesses
econômicos e estratégicos envolvidos.

A fase atual de negociação tinha come-
çado, justamente, pela aparição de um pro-
blema novo: a possibilidade tecnológica da
exploração dos fundos marinhos além das
jurisdições nacionais — isto é, além dos
limites da plataforma continental. Era neces-
sário evitar que essa área internacional fosse
disputada e explorada de forma desordenada
pelos paises tecnologicamente mais desenvol-
vidos — o que não apenas anularia a possibi-
lidade de uma "lei do jnar" de caráter
abrangente (necessária por um sem-número
de aspectos, entre eles o ambiental) como
poderia desorganizar a economia mundial
através da exploração dos nódulos minerais
que se encontram nas profundezas e consti-
tuem riqueza virtualmente inesgotável.

Esse problema apareceu e foi encami-
nhado em seguida aos problemas clássicos do
direito marítimo: mar territorial, problemas
da plataforma continental, temas relaciona-
dos com o regime das ilhas, dos arquipélagos
e dos estreitos etc. A complexidade "oceâni-

ca" desse temário, numa área onde não
havia, simplesmente, regras de direito inter-
nacional público universalmente aceitas, foi
intensificada pela noção, agora corrente, de
que o mar é um patrimônio comum da
humanidade, e de que sua exploração deve
beneficiar a todos — o que exige a compatibi-
lização dos direitos de países costeiros e
países interiores.

Como sublinhou, falando ao Congresso
Nacional, p Chanceler Saraiva Guerreiro, "o

objetivo final da negociação é o de obter um
regime para os mares que seja equilibrado e
possa ser universalmente ou, pelo menos,
geralmente aceito por todos. Se não houver
essa aceitação generalizada e pacífica da
eventual convenção, ela não terá real utili-
dade".

Na busca de um tratado aceitável,
gastaram-se 14 anos: o processo de negocia-

r.

ção foi iniciado em 1967, e a Conferência
propriamente dita em 1974. Nesses 14 anos,
houve idas e vindas, pontos fixados por
barganha, cedendo-se aqui para avançar ali.
E esse é o ponto crítico da atual posição
norte-americana.

Num tratado tão vasto, é fácil dizer que
um determinado ponto é insatisfatório — no
caso presente, está sendo contestada a idéia
da transferência de tecnologia por parte das
grandes potências marítimas para a Agência
da ONU que dividiria com essas potências a
exploração do fundo do mar. O que não é
fácil é dizer — sem refazer todo o processo
de negociação — em que medida essa fraque-
za é conseqüência de acordos e vantagens
obtidos em outros pontos.

Um tratado desta espécie — e de pro-
porções inéditas — eqüivale a uma imponen-
te obra de arquitetura política; e edifícios
desta natureza só chegam à sua cumeeira à
custa de uma vontade política específica — e
de algumas circunstâncias favoráveis.

É difícil acreditar que os Estados Uni-
dos, ao longo de todos esses anos, tivessem
escolhido negociadores inábeis ou incapazes
para uma obra de tal responsabilidade.
Eliott Richardson, que foi durante muito
tempo o principal negociador norte-
americano, é uma figura de alto nível político
e intelectual; e em sua opinião, "o regime de
mineração marinha que negociamos é sufi-
cientemente bom".

Depois de uma brusca substituição,
entretanto, a nova equipe de negociadores
indicada pelo Governo Reagan afirma que o
acordo é "fundamentalmente falho; não
atende a nossos interesses de segurança na-
cional e econômicos". Essa equipe tem, reco-
nhecidamente, fortes ligações com as grandes
empresas mineradoras dos EUA. Deixa cia-
ro, de qualquer modo, que está dando prece-
dència, na análise do acordo, ao fato econô-
mico sobre o fato político.

Embora o acordo ainda não esteja for-
malmente repudiado pelos novos negociado-
res, esta é uma forma segura de levá-lo a um
impasse de conseqüências lastimáveis. Num
processo de negociação que é, talvez, o mais
complexo jamais tentado, nenhuma fórmula
será capaz de atender aos "interesses de
segurança nacional e econômicos" de todos
os países. A prevalência do econômico sobre
o político leva, por definição, a impasses
incontornáveis. Arcarão os Estados Unidos
com o ônus político de terem levado à
falência um esforço de 14 anos que parecia,
de uma hora para a outra,, à beira de um
resultado positivo — num assunto de interes-
se premente e universal?
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Cartas
Arbítrio

Moro na Av. Oswaldo Cruz, no Fia-
mengo, e como não utilizo o meu auto-
móvel durante a semana, deixo-o nor-
malmente estacionado na pista da es-
querda dessa Avenida, local onde é per-
mitido o estacionamento. Qual não é o
meu espanto quando, na sexta-feira pas-
sada, dia 6/2/81, por volta das 22h, vejo,
ao dirigir-me ao meu carro, um adesivo
do Detran com o dizer Multado, colado
no vidro dianteiro. Procurei saber junto
a um agente da PM que estava por perto
e com a missáo de não deixar estacionar
nenhum veiculo naquela área, qual a
razão da multa. A explicação velo de
Imediato e foi a seguinte:

— Vai haver uma festa na casa do Sr
Comandante da PM que mora ali no
Anal da avenida e esta área vai ficar
reservada aos convidados. Portanto, o
Sr terá de retirar o seu automóvel, por-
que se o não fizer, ele será rebocado. Só a
partir de segunda-feira o Sr poderá esta-
clonar o seu carro novamente neste
local!!!

Depois desta explicação restou-me
retirar o meu carro e estacioná-lo noutro
local, que, por sinal, flcou bem mais
perto da casa do Sr Comandante do que
o anterior. Acredito que o adesivo Mui-
tado tenha servido apenas como uma
forma de avisar os proprietários dos vei-
culos ali estacionados de que deveriam
oferecer as vagas aos convidados do Sr
Comandante, e que não tenha havido a
intenção de efetivar a respectiva autua-
ção, apesar do aviso feito pelo agente da
PM, de que os carros seriam rebocados.
Vou deixar os comentários e explicações
para quem de direito que vier a ler esta
carta, na esperança de que em situações
idênticas haja consideração e respeito
pelos direitos da população,* indefesa a
arbitrariedades como a que acabo de
relatar. Luii Carlos Fernandes — Rio de
Janeiro.

Leme sem limpeza
Com profundo pesar recorro ap

JORNAL DO BRASIL para fazer um
apelo. Nosso bairro, o Leme.é lindo, tran-
quilo, com sua Igreja de Nossa Senhora
do Rosário a abençoar seus moradores.
No entanto é triste quando baixamos os
olhos e vemos toda espécie de sujeira
permanentemente no chão. Temos tres
hotéis de grande gabarito, porém um
deles, quando seu depósito de lixo en-
che, a continuação é a rua. A Comlurb
passa 3", Su e sábados, mas domingo de
manhã os sacos de lixo Já estáo na
calçada.

Convidaria, se pudesse, as pessoas
competentes para darem um passeio a
pé nas Ruas Gustavo Sampaio, Ribeiro
da Costa e transversais, voltando pelo
calçadão da Av. Atlântica, para consta-
tarem essa verdade. Maria Riet—Rio de
Janeiro. ¦

Discriminação
(...) Na edição de 13/3/81, vejo com

surpresa o seguinte titulo: Chagas Dá
100% de Aumento a Militar do Estado.
Nada mais constemador do que essa
eterna discriminação entre civis e mili ta-
res. Há dias, o Estado náo tinha como
pagar aos servidores civis nada além dos
caraminguados 73%, e da mesma forma
pronunciou-se o Sr Prefeito com relação
aos servidores municipais. Depois, num
passe de mágica, os nossos briosos mili-
tares da PM e do Corpo de Bombeiros
são agraciados com 100% de aumento,
não só nos vencimentos como nas grati-
flcaçóes.

Talvez neste Rio de Janeiro, estadual
e municipal, sempre cosmopolita, do
carnaval e do futebol, existam dois tipos
de inflação: a militar e a civil.

Será que os gêneros alimentícios, a
moradia, o vestuário e a educação foram
mais caros para os militares do que para
os civis?

Será que as absurdas taxas engen-
dradas pelo Palácio Guanabara foram
mais absurdas ainda, para os militares
do que para os civis?

Não, meus caros amigos. A carestia é
uma só para todos. Como se diz por ai:"Tá ruço pra todo mundo".

Por não terem os civis o poder de
sitiar o Governo, hão de sofrer o descaso
do Sr Chagas Freitas, e, por extensão, do
Sr Júlio Coutinho. É certo que não só a
PM como a Policia Civil devem ser bem
remuneradas. Da mesma forma, ou mais,
os nossos heróis do Corpo de Bombeiros

devem ser bem pagos, pois a policia, às
vezes, se omite, mas os bombeiros Ja-
mais deixaram de cumprir o seu nobre
dever.

O que se combate aqui é a desfaçatez
do Governo estadual no cálculo dos per-
centuais de aumento para os servidores
civis. A insatisfação da coletividade e a
sua discriminação geram a agitação e a
subversão. Então é hora de pensar se os
verdadeiros subversivos não são os
maus governantes, que, através da de-
magogia e do engodo, arrastam o povo
para o caos? É triste, mas de nada adian-
ta espernear, pois no carnaval do ano
que vem teremos, provavelmente, 12 es-
colas de samba no grupo A. Em novem-
bro de 82 o povo, agradecido, há de
eleger Miro, esquecido das Injustiças de
sempre. Paulo Cezar da Costa Mattos
Ribeiro — Rio de Janeiro.

Defesa do emissário
Com relação à carta do professor e

engenheiro Mário da Silva Pinto sobre o
assunto Vazamento do emissário, publi-
cada na edição de l°/3/81 temos, sem
Intuito de polêmica, obrigação de res-
ponder às assertivas do ilustre engenhei-
ro, como se segue:
1 — Não concordamos com a opinião do
engenheiro de que a solução do emlssá-
rio foi errada, nem achamos justo consi-

» derar o emissário como amaldiçoado. —
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Como conside-
rar errada a solu-
ção do emissá-
rio, quando essa
obra, tida como
uma das mais

importantes já realizadas pela engenha-' ria sanitária nacional, foi' feita após
exaustivos estudos oceanográflcos, em
que renomados expoentes, especializa-
dos em estudos do mar, participaram da
escolha do ponto de lançamento? — Co-
mo pode ser considerada errada a esco-
lha do ponto de lançamento, quando
equipes, especialmente treinadas, parti-
ciparam de campanha que durou cerca
de 10 anos com lançamentos de cartões
à deriva para verificar a influência das
correntes, sua direção e velocidade? —
Como pode ser considerada errada uma
solução, em que todos os recursos técni-
cos foram empregados, Inclusive os da
Marinha, como o lançamento simulado
de esgotos, empregando-se Rodamlna,
com vários barcos balizando a mancha,
para verificar seu desenvolvimento para
plotagem na carta, a partir do navio
capitãnea e de terra? — Todos esses
estudos foram feitos para permitir uma
criteriosa escolha do ponto de lança-
mento, e determina o TM, de modo a
garantir a balneabilldade das praias e
seu uso seguro", "sem a necessidade de
tratamento prévio".

Chamamos ainda a atenção para os
estudos exaustivos de monitoragem, an-
tes da entrada em funcionamento do

- emissário, e depois de sua entrada em
operação, os quais demonstraram que a
solução foi acertada, pois o decaimento
bacteriano, ao longo das linhas lsocèn-
tricas, confirmaram o Tgo adotado, com
larga margem de<segurança. Queremos
lembrar ao engenheiro, que se confessa
um "curioso sobre problema de polui-
çào", que o próprio; emissário funciona
como unidade de tratamento, pois, a
partir dos orifícios difusores, se proces-
sam os mesmos princípios que os exis-
tentes numa estação de tratamento con-
vencional. Então, para que se construir
uma estação de tratamento, por que
gastar uma soma considerável, quando
os recursos sâo escassos e a obra está
cumprindo sua finalidade? Cremos que,
no caso do sistema de esgotamento da
Zona Sul do Município do Rio de Janei-
ro, a relação custo/ beneficio é bem pe-
quena, pois os recursos ali alocados pro-
porcionaram à população dos bairros
atingidos pela zona de influência do in-
terceptor oceânico X emissário benefi-
cios de saneamento básico, considera-
dos como dos melhores, senão o melhor
do pais.

2 — A FEEMA mantém um programa
permanente de monitoragem das praias,
seguindo determinação da portaria n°
0536, de 7/12/76 da SEMA, que regula o
assunto, e as amostras'não sào colhidas
em águas límpidas (o engenheiro consi-

dera então que existem águas límpidas
nas praias de Ipanema e Leblon?), em
pontos cuidadosamente escolhidos, mas
sim em pontos que possam retratar as
condições das praias, inclusive naqueles
que sofrem a influência das águas da
Lagoa Rodrigo de Freitas e do canal da
Rua Visconde de Albuquerque.

— Quando à afirmação de que há
vazamento gasoso pelas Juntas do emis-
sário, podemos adiantar que a obra foi
executada segundo os mais rígidos cri té-
rios de controle tecnológico, inclusive
submetendo-se a tubulação a testes de
pressão, para verificação de sua estan-
queldade, como um dos critérios para
aceitação da obra, e, diga-se de passa-
gem, foi das obras mais bem executadas
e fiscalizadas.

— Estamos tranqüilos porque a
nossa vigilância das praias é permanen-
te e, além disso, a Cedae mantém equi-
pes de mergulhadores com circuito fe-
chado de televisão, para controle perma-
mente da obra do emissário, e qualquer
folha é prontamente reparada, como foi
o caso recente de um parafuso que se
soltou e foi imediatamente recolocado.

— Conforme o engenheiro Mário da
Silva Pinto constatou, assistindo à pa-
lestra por nós realizada, a Seaeij, as
análises das manchas marrons, que apa-
recém após ressacas no mar, demonstra-
ram que, pela heterogeneldade entre os
diversos parâmetros investigados, eram
de origem múltipla e que, não guardan-
do uma composição homogênea, era evi-
dente que não se originaram de uma
fonte caracterizada como os esgotos sa-
nitários do emissário. Cabe acrescentar
que, nessa palestra, o engenheiro não só
viu slides dessas manchas em Angra dos
Reis, Ponta Negra, Parati, como tam-
bém em Acapulco no México.

— Finalmente, devemos esclarecer
que, para se construir uma estação de
tratamento que atendesse a toda a zona
beneficiada pelo emissário submarino,
seria necessária uma área equivalente a
23 quarteirões de Ipanema, Leblon ou
Copacabana (aproximadamente 250 mil
m'), a um custo aproximado de Cr$ 24
bilhões. Pois bem, o engenheiro Mário da
Silva Pinto, na certa sabendo da primei-
ra dessas dificuldades, encaminhou à
então Esag (Empresa de Saneamento da
Guanabara), no primeiro Govemo Cha-
gas Freitas, uma proposta para que sua
empresa, Consultec, fizesse um projeto
de estação de tratamento, em um aterro
a ser feito junto às ilhas Cagarras. Imagi-
ne-se o custo dessas obras! E como o
esgoto chegaria até lã?! Através de um
emissário submarino,
logicamente, portanto,
poderia sofrer todos os
acidentes a que o atual,
segundo ele, está ex-
posto. Entende-se, por-
tanto, que interesses
existem para tantas cri-
ticas a uma obra que,
comprovada na prática por todos os que
freqüentam nossas praias, acabou defl-
nitlvamente com a poluição existente.

Houve por bem o engenheiro Emilio
Ibrahim, na época também Secretário
de Obras do Estado da Guanabara, de-
terminar a execução da maior obra de
saneamento Já realizada neste pais. Es-
perando ter esclarecido, em definitivo,
ao público carioca as razoes que levam
o engenheiro Mário da Silva Pinto a, de
quando em vez, fazer criticas ao emlssá-
rio submarino de esgotos de Ipanema,
agradeço a publicação da mesma. Evan-
dro Rodrigues de Britto, presidente da
FEEMA — Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parto entr» at que
tiverem assinatura, nomo completo • legf-
vol • endereço qua permita confirmação
prévia.

Correção
Ao contrário do que o JORNAL DO

BRASIL noticiou na 1* página da ediçio
de ontem, o Itamarati nlo está realizan-
do negociações com autoridades norte-
americanas para atenuar os efeitos da
suspensão das isenções alfandegárias a
produtos brasileiros.
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Coisas da política

No lombo da inflação

NO 

lombo de Bucéfalo, Alexandre
da Macedónia — ainda menino —
deu a primeira volta na História.
Em condições parecidas, o Go-

verno brasileiro náo quis fazer como ele.
Diante do cavalo que ninguém conseguia
montar, Alexandre, percebendo que o ani-
mal tinha medo da própria sombra, com
suavidade o virou contra o sol, montou-o e
arrancou aplausos — paternos e áulicos.

No Brasil, diante de uma inflaçào des-
trambelhada, que já derrubou vários, quemse assustou com a sombra do descontenta-
mento social foi o cavaleiro, não a mon-
taria.

O Presidente Figueiredo desde o primei-ro dia trouxe a abertura sob rédeas curtas.
Temiam todos que ela se tornasse indócil.
Depois do trote inicial na solenidade de
posse, o galope da anistia. Parou parareceber os aplausos. Voltou depois uns pas-sos para exercitar-se. E quando a platéia
pensou que a exibição estava encerrada,
deu outro galope na pista da eleiçáo direta.
Atroaram palmas até no público oposicio-
nista.

Com a inflação foi diferente. Enquanto
Figueiredo se mostrava sobre o lombo da
abertura, a inflação náo tinha quem a ca-
valgasse. Simulava-se não vé-la. Sem mere-
cer a menor consideração, disparou por
conta própria apenas para chamar a aten-
çáo. Os Ministros Delfim Neto e Murilo Ma-
cedo foram esperá-la na curva dos salários,
e mesmo assim com muito jeito. Divergiram
o máximo permitido quanto à providência
para amaciar a árdega inflação e acaba-
ram de acordo no mínimo. Providenciaram
em comum um arreio salarial que, para
agüentar o animal fogoso, teria de ser rea-
justado semestralmente.

Era, pelo menos, uma novidade nacio-
nal. O resto parecia acessório: bastava ser
novidade. Evitava-se que, no próximo pá-reo eleitoral, se inscrevesse para competir o
descontentamento social fogoso. Examina-
ram os programadores das corridas um
outro páreo, logo recusado por falta de
maioria: deixar que o desemprego, que jáhavia treinado bem, competisse com a gre-ve, aliviando o esforço dos salários quecorreriam por fora da raia.

Assim se explica a preferência pela esca-
Ia móvel de salários. No entanto, nem seis
meses eram passados ejá se pressentia um
páreo extra: os salários altos ganhavam

: crescente distância sobre os mínimos. O
Governo interrompeu a prova e pôs um
freio adicional nos salários de pernas altas,

; que complicavam a corrida com o seu gar-
bo. Em seis meses a classe média caiu do
cavalo. Mas náo perdeu o direito de voto.

É preciso reconhecer: náo foi o desem-
prego que desbaratou a estréia brasileira
no direito de greve, desde o final dos anos
70, As honras, embora fugazes, cabem por
justiça ao reajustamento semestral dos sa-
lários. Fugazes foram as honras porque a
greve não apurou fôlego para competir com
a escala móvel. O desemprego, velho conhe-
cido de pseudônimos vários entre nós, foi
que adquiriu sua verdadeira identidade so-

Wilson Figueiredo

ciai graças à atualização dos salários a
cada seis meses. Já está andando por ai,
por'suas próprias pernas e com o rosto de
multidão.

A toda despesa, inclusive nas economias
que dispensam o luxo do mercado super-
fluo, corresponde uma receita. Por isso a
conta dos salários atualizados por semestre
está sendo reajustada, por sua vez e com a
mesma periodicidade, pelas demissões. Po-
litica de salários e politica de emprego,
ambas as rédeas nas mãos sociais do Go-
verno, deixaram de guardar a distância
respeitosa que o capitalismo exige.

A escala móvel de salários, como un-
güento para as feridas resultantes do queantigamente se chamava de conflito entre o
capital e o trabalho, é do tempo em que o
cinema ainda nào tinha aprendido a falar.Portanto bem antes do Salário do Medo,
sucesso de bilheteria nos anos SO. Os movi-
mentos operários europeus lutaram muito
para alcançá-lo ao tempo em que o capita-
lismo ainda náo se permitia as intimidades
atuais com o trabalho. Mas trataram logo
de se livrar dele: os sindicatos chegaram
rapidamente à verificação de que negocia-
ções salariais mais freqüentes acabavam
somando número maior de derrotas. O pre-
juízo crescia. Uma negociação só por ano
economizava o prejuízo.

Sem contar os demitidos, uma única
faixa salarial, por sinal pequena mas com
peso na contabilidade das empresas, já
percebeu o-engano fatal no que lhe diz
respeito. Sabe que é cedo para rebelar-se,
mas tem condições de resistir até a eleiçáo
de 82.

O Governo declara que é tarde, as oposi-
çôes sabem que podem esperar. Os empre-
sários ainda estão divididos a respeito, os
desempregados esperam inutilmente uma
oportunidade. Uns e outros trocariam a
escala móvel por um diálogo aberto. Os
demais ainda não. Negociações diretas em
vez de semestres implacáveis, lançam ao ar
os empresários numa proposta anônima. O
Governo por sua vez responde: entendam-
se primeiro e, se possível diretamente, em-
presários e empregados, sobre o assunto. E
depois de entendidos levem-lhe a decisáo.
Só assim parece possível ao olho oficial, que
nào perde de vista a coincidência eleitoral
de 82, fazer passar a lei salarial pela abertu-
ra: com a assinatura dos dois lados e sem a
impressão digital do Ministro Delfim Neto.

As eleições foram amarradas — de boa
vontade pelas mãos do PDS, com vacilante
ajuda oposicionista — nò reajustamento se-
mestral dos salários, que por sua vez foram
enfiados na tomada da inflaçào. Mesmo
com luvas de borracha, recusa-se o Gover-
no a tocar na tomada. Às oposiçôes só
interessa manter em movimento seus moi-
nhos eleitorais, seja com a força da infla-
çào, seja com a lenha dos desempregados.
Todos os Partidos estão de mãos para trás.
Um curto-circuito pode apagar as luzes ou
gerar um incêndio. E sempre valerá mais
proteger uma vela com a máo que amaldi-
coar a escuridão.

Questão de padrão

0 Conselho e a Oposição
i

aUANDO 

o Ministro Petrônio Portela
resolveu reativar o Conselho de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa Humana, é
que percebia, com a sua arguta inteli-

'gência, o que ele podia significar como difusão e
propaganda dos compromissos assumidos pelo
BrasU, na Conferência de Paris, em que fora
aprovada a Declaração de Direitos. E a convo-
cação para a sua primeira reunião nos levou a
uma troca de idéias, para decidir das posições
que devíamos adotar, nas reuniões de que deve-
riamos participar, a Ordem dos Advogados do
Brasil, a Associação Brasileira de Educação e a
Associação Brasileira de Imprensa. Eduardo
Seabra Fagundes, Benjamin Albagli e eu, como
presidentes das três entidades, tínhamos um
pensamento comum, qual fosse a consciência
de nossas responsabilidades, em função das
classes que ali estávamos representando. Sa-
biamos das alterações sofridas na composição
do referido Conselho, que surgira com um pro-
Jeto do deputado Bilac Pinto, e se modificara,
profundamente, já depois do golpe de estado de
1964, por força de emendas apresentadas pelo
Senador Rui Santos. De um quadro em que os
delegados do Govemo podiam ficar em mino-
ria. passara a garantir o predomínio da repre-
sentação governamental. E, pior do que tudo,
ímpusera o sigilo ás deliberações e aos debates
de suas sessões.

! Esse, ao nosso ver, o maior problema que
deveríamos enfrentar, pois que éramos, apenas,
representantes de entidades a que não poderia-
mos deixar de prestar contas das opiniões e
votos manifestados no Conselho. E tínhamos
que relatar, aos nossos comitentes, o que havia-
mos feito, ou defendido, nas reuniões do Conse-
lho. O sigilo era, para todos nós, uma norma
que nào podíamos aceitar, ou cumprir. Por isso,
chegados a Brasília, comunicamos imediata-
mente ao Ministro Petrônio Portela a conclu-
Sáo a que havíamos chegado, e encontramos,
por parte de S. Exa., uma receptividade e uma
compreensão que valiam pela não aplicação, no
exercicio de nossos mandatos, do sigilo cons-
tante da nova lei, que alterara a composição do
Conselho. Receptividade e compreensão que o
Ministro Abi-Ackel reiterou, com o mesmo áni-
mo de seu antecessor. Até mesmo porque,
quando houvesse realmente necessidade do
sigilo, como garantia do êxito de investigações
èm andamento, seriamos os primeiros a enten-
der e a concorrer para a eficácia das providèn-
cias aprovadas pelo Conselho.

Interpretada, dessa forma, a regra do sigilo,
confesso que nào entendi, desde o reinicio das
reuniões do Conselho, a ausência do partido de
oposição, que teria direito a dois lugares, com a
presença de seus líderes no Senado e na Cama-
ra dos Deputados, uma vez que eles também
teriam direito à comunicação de seus votos e
opiniões aos membros das respectivas banca-
das. E essa faculdade de levar, para o Congres-
so, os problemas que estivessem afetos ao Con-
selho, assegurava aos seus mandatos uma gran-
de eficácia na defesa dos direitos confiados à'guarda e ao Conselho. Era como ampliar o
sentido político da açáo e da presença de uma
instituição, criada especialmente para a defesa
de uma Declaração, a que o Brasil dera total
assentimento, com o voto de seu delegado, meu
prezado amigo Austregésilo de Athayde que,'com brilho invulgar.ali desempenhara funções
relevantes. Na essência, o Conselho .valia como
sentinela de compromissos Internacionais do'Brasil, para lutar e defendê-los, ou denunciar as
infrações que viessem a ser praticadas. Não
tinha maior importância que as denúncias fos-
sem, ou não, aprovadas pela maioria do Conse-
lho. O essencial era que não deixassem de ser'¦ feitas, e esse era o grande mandato de que
iéramos portadores.

Nào foi, por isso, sem surpresa que ali com-
provamos a ausência dos partidos de oposição,
¦quando, na verdade, nào estavam sujeitos a um
sigilo de que nos havíamos libertado, com o

Fernando Pedreira

ENTRE 

as atividades
produtivas nas quais
se justifica, ao menos
em principio, a estatl-

zação e, até. o monopólio da
União.' há de estar certamente
a fabricação de dinheiro vivo.
Não chegou a surpreender a
ninguém, portanto, a açào rá-
pida e eficaz da Policia Fede-
ral que, nesta última semana,
apanhou uma rede de falsários
e apreendeu grande quantida-
de de cédulas de 1 mil cruzei-
ros, grosseiramente inautên-
ticas.

E, entretanto, se as razoes do
Governo, no episódio, pare-cem claras, limpas e lnsofismá-
veis, o mesmo nào se pode
dizer dos bandidos e dos moti-
vos que os levaram à sua açào
criminosa. De fato, mesmo o
mais primitivo cálculo econô-
mico lhes teria mostrado que a
fabricação de dinheiro-papel,
nas atuais circunstâncias bra-
sileiras, produz margem de lu-
cro multo reduzida (além de
rapidamente decrescente), e só
será portanto rentável quando
feita em quantidades realmen-
te Industriais de muitos mi-
lhões de cédulas por dia ou por
semana.

Ora, está claro que nenhuma
atividade clandestina, por
bem organizada que seja, tem
condições de alcançar ritmo
de output e volume de vendas
dessa ordem bllionária. Talvez
nem mesmo operações tradl-
cionais, que contam com a
simpatia da população e de
muitas das próprias autorida-
des constituídas (como o jogo
do bicho e o contrabando de
bebidas), possam chegar perto
desses números consideráveis.

No caso do dinheiro, entre-
tanto, é óbvio que só o estabe-
lecimento oficial dispõe de ca-
pacidade produtiva e de rede
de distribuição capazes de as-
segurar a rentabilidade do ne-
gócio. Deve-se assinalar, ain-
da, que o Govemo, nessa ma-
teria como em tantas outras,
tem sobre a iniciativa clandes-
tina (privada) duas grandes
vantagens, insuperáveis. A pri-
meira delas é que a União, ao
contrário dos falsificadores co-
muns, náo precisa, a rigor, ope-
rar com lucro. A fabricação de
dinheiro, em suas màos, é um
indispensável serviço público
e, como tal, financiado e pago
pelo próprio público, isto é,
por todos nós, brasileiros.
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No caso, basta à Uniáo evi-
tar que o seu eventual prejuízo
operacional se tome escanda-
loso, uma vez que o escândalo,
conforme se tem podido ver, é
a única coisa neste mundo que
ainda incomoda o Govemo.
Para evitar o prejuízo, num
quadro inflacionário como o
nosso, a Uniáo utiliza o seu
próprio privilégio legal, (1) ace-
lerando ainda mais o output
de suas máquinas impressoras
e (2) aumentando o valor de
cada cédula. Ainda agora,
anuncia-se a entrada em linha
de produção das notas de 5 mil
cruzeiros, enquanto que o fa-
brico das notas de valor mais
pequeno vai sendo gradual-
mente desativado e, em alguns
casos, substituído pela cunha-
gem de moeda dlvisionária,
feita de material mais barato e
que pode ser reciclado.

O dinheiro, na verdade, é ho-
je um gênero perecível, como o
tomate ou o chuchu, que o
Professor Mário Simonsen, em
outros tempos mais amenos,
chegou a apontar como culpa-
do dos piores solavancos infla-
cionários.

A diferença entre o dinheiro
brasileiro e o tomate, entretan-
to, é que a sua taxa de pereci-
bilidade é variável e crescente,
isto é, ela oscila com as cir-
cunstàncias, mas cresce sem

. parar, segundo a célebre fór-
mula dos juros compostos. Só
mesmo um banqueiro hábil ou
um bom econometrista podem
calculá-la com precisão, embo-
ra sempre a seu iavor.

De fato, as características
que assumiu o dinheiro (e, es-
pecialmente, o dinheiro-
papel), em nossos dias contur-
bados, estào a exigir uma revi-
são nos próprios critérios bási-
cos da concepção monetária.
Por que, na verdade, ornamos
as nossas cédulas e moedas
com a efígie de grandes figuras
históricas, como o Barão do
Rio Branco, Caxias ou Deodo-
ro da Fonseca? Simplesmente,
porque esses são homens cujo
valor exprime a confiabilidade
e a seriedade da própria pátria
brasileira. Ora, se o dinheiro
tomou-se material rapidamen-
te perecível e deteriorável
(além de desprezível e ordiná-
rio), cujo valor real o próprio
Govemo, que o emite, não ga-
rante a nào ser por umas pou-
cas horas, entào o melhor seria
ir Imprimindo nas cédulas a
efígie dos responsáveis por ca-
da emissão: os Ministros da
Fazenda e do Planejamento, o
presidente do Banco Central e
outras autoridades eventual-
mente de plantào, no mo-
mento.

Se eles mesmos nào estives-
sem a serviço do Governo
(aliás, em funções elevadas e
honoráveis), é possível que os
próprios descendentes do Ba-
rào Já houvessem protestado
contra o mau uso que hoje se
faz da sua efígie e da sua me-
mória. Em todo caso, talvez
uma Idéia, ainda mais radical
e mais econômica sobre o cará-
ter do dinheiro, deva ser estu-

dada com urgência. Essa idéia
da chamada "correçáo mone-
tária" que. entretanto, muito
curiosamente, não se aplica à
moeda. De fato, por que corri-
gir periodicamente o valor dos
salários, aluguéis ou presta-
ções do BNH, e nào o valor da
própria moeda em circulação?

Podia-se, por exemplo, esta-
belecer que o valor de uma
nota de 100 cruzeiros corres-
ponde a meio quilo de chuchu
ou de abobrinha. Quando a
abobrinha passasse a 150, 180
ou 200 cruzeiros, a nota muda-
ria também, automaticamen-
te, de valor e o mesmo ocorre-
ria com as outras notas todas,
acima e abaixo dela. Se o di-
nheiro tivesse seu valor assim
sistematicamente corrigido, Já
nào se precisaria fazer, a cada
mês, emissões maciças e cada
vez maiores de cédulas; econo-
mlzava-se na produçào. Por
outro lado, podia-se cunhar na
moeda corrente, em lugar da
efígie do Barão, a efígie de um
foguete, naturalmente pilota-
do pelo Ministro Delfim. Em
vez do antigo padrào-ouro, te-
riamos o padrào-custo-de-
vida.

De fato, os falsários desta
semana desconheceram algu-
mas verdades simples. A pri-
meira é que a guitarra do Go-
vemo é maior. A segunda é
que, nos tempos que correm,
nenhuma pessoa mediana-
mente bem-informada Investi-
ria na produçào de dinheiro-
papel, quando a produção da

chamada moeda contábil ê
muitas vezes mais barata,
mais prática e mais rentável.

Basta ver esses recentes e
variados escândalos financei-
ros, envolvendo instituições
diversas, oficiais e partícula-
res, que geraram centenas de
milhões de cruzeiros para os
seus audazes e felizes benefl-
ciários. Para produzir tais so-
mas de dinheiro, os nossos pri-
mitivos falsários, apanhados
pela policia, precisariam de
um parque industrial comple-
to e de uma considerável frota
de caminhões para o transpor-
te da mercadoria. E, no fim.
como fransferir uma tamanha
maçaroca para a Suiça?

Nào há dúvida de que esses
pobres homens nào estào com
nada, nào sabem de nada. e é
até bom que sejam presos e
severamente punidos, para
que ninguém lhes siga o me-
lancõlico exempla Por outro
lado, nào se pode esquecer o
aspecto humano do episódio.
Esses criminosos, na sua mo-
déstla e na sua ignorância, são
afinal merecedores de piedade
e de alguma simpatia. Eles
eram vários (uma quadrilha in-
telra), e foram pegados com
dois milhões de cruzeiros. Ora.
o que sào hoje dois milhões de
cruzeiros? Esses falsários, que
aliás vinham de Pernambuco,
certamente náo estariam no
mesmo estado de necessidade
que os retirantes da seca, mas
deviam estar multo precisa-
dos. De outro modo. náo se
explica que se arriscassem
tanto por táo pouco — num
pais como o nosso, que tào
amplas perspectivas oferece a
pessoas audazes e empreende-
doras, especialmente quando
destituídas de excessivos es-
crúpulos.

Nào se diria, contudo, que a
semana que passou se tenha
assinalado apenas por aconte-
cimentos na área financeira.
Ao contrário, também no ter-
reno político parecem ter-se
Inaugurado negociações im-
portantes e proScuas entre go-
vernistas e oposicionistas.
Ainda bem. De um lado e do
outro, os principais negociado-
res sào antigos pessedistas e.
até. pessedistas mineiros. Es-
peremos que, entre especialls-
tas assim tão experimentados
e astutos, não corra nenhuma
espécie de moeda falsa.

Barbosa Lima Sobrinho
assentimento do Ministro da Justiça, nem ha-
via como obrigá-los a respeitá-lo, se quisessem
relatar, aos seus companheiros, os votos e opi-
niôes que houvessem manifestado no Conselho.
Verdade que nào podiam contar com a vitória
das propostas que fizessem, quando desagra-
dassem aos delegados de órgãos do Govemo.
Mas náo somente havia alguns votos que pode-
riam ser conquistados, quando sobrassem ra-
zões em sua defesa, como era preciso considerar
que, representantes de minorias, já devem estar
acostumados com a rejeição de seus projetos,
sobretudo num regime que ainda não cancelou
a apresentação de reformas que desfilam tran-
qüilamente, sob os andores do decurso do pra-
zo. A ausência, no Conselho, fundava-se em
argumentos que levariam, logicamente, à re-
núncia dos mandatos de senadores e deputados
das correntes de oposição pois que continuam
minoritárias e também estão condenadas à
paralisia dos projetos formulados.

É claro que os direitos humanos podem ser
defendidos em qualquer tribuna, na Câmara,
no Senado, na imprensa, nos auditórios foren-
ses. Mas a instituição do Conselho cria a única
possibilidade que se conhece de fazer a defesa
desses direitos na presença do Poder Executi-
vo, representado pelo Ministro da Justiça, que
preside a todas as suas reuniões. O que dá, às
defesas, a-feição, o sentido, a força de uma
interpelação, para uma resposta, imediata ou
não, do Poder Executivo. E o nào atendimento
das reclamações valeria como argumento para
a sua exposição nas tribunas políticas, ocupa-
das pela Oposição. Creio, assim, que a presença
das oposiçôes, no Conselho, fortaleceria, em vez
de enfraquecer, as Oposiçôes.

Por isso mesmo, quando tomei conhecimen-
to de que o MDB não desejava participar das
reuniões do Conselho, e houve a fundação de
novos .partidos políticos, perguntei se não seria
possível á representação, ou a presença, de
algumas dessas siglas que estavam sendo cria-
das, assegurando o predomínio da extinta Are-
na, que comparecia a todas as reuniões do
Conselho. A-resposta que obtive, nào sei bem
se, por intermédio do Sr Marchezan ou do Sr
Cantídio Sampaio, ou do Senador Passarinho,
era de que havia obstáculo no Regimento do
Congresso, que, no definir as Oposiçôes, consa-
grava o domínio de seu maior partido. O que
toma mais grave a ausência do atual PMDB,
pois que nào somente se ausenta, como impede
o compareclmento de outros partidos de oposi-
çào, que porventura quisessem ocupar os~pos-
tos que ficaram vagos. Nào seria o caso de uma
reforma do regimento das Casas do Congresso
Nacional, para que a ausência de um partido
pudesse ser substituída pelos outros, que tem-
bém não se filiam à corrente majoritária? Valia
a pena verificar, e tirar a limpo, se todas as
outras siglas concordam com os argumentos
que explicam a ausência do PMDB no Conse-
lho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

A esse respeito, recordo que, quando se
convocadas, a Ordem dos Advogados, ou a
Associação Brasileira de Imprensa, houve pro-
longados debates para decidir se convinha, ou
nâo, o comparecimento de uma e outra, num
órgào que exercia poderes limitados, até pela
falta de uma Infra-estrutura que lhe dilatasse a
interferência. Surgiu entào, na OAB, um argu-
mento, nào sei se do Sr Clovis Ramalhete, que
sempre que se alegue a infração ou do desrei-
peito a tais direitos, "o advogado nào fica em
casa". Como nào pode ficar em casa o próprio
jornalista.

Náo sei se as oposiçôes querem ficar em
casa, cansadas da inocuidade de suas tarefas.
Mas como entendo que o Conselho é, antes de
tudo, uma tribuna, armada especialmente para
a defesa dos direitos que traduzem a dignidade
da criatura humana, tenho a alegria de verificar
que advogados, educadores e jornalistas não
medem sacrifícios, na defesa de sagrados com-
promissos, que estão na base do prestigio inter-
nacional de nossa Pátria.
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OU MENOS.
Com um pouco de sorte, por8.800.000,00 você ainda encontra um bom

apartamento de 3 quartos em Copacabana.
Ipanema ou Leblon.

Ou entáo.pelo mesmo preço, você
pode ser dono de uma casa em
SantaMonica. Com4quartos, piscinae
250 nfde jardins.Escoltoaprivacidade, osespaçosea
liberdade de viverem Santa Momca. Uma
nova opção de morar ao lado da Natureza,
num bairro na medida do seu conforto.

Em Santa Mônica sua casa tem 4 quar-
tos. piscina, jardins, varandas e um terreno
de até 1.200 nr. A cozinha já vem com
banca e armários e a suíte com armário
embutido.

OSGJBAimO
Santa Mônica é um bairro

planejado dentro da única região
planejada do Rio. a Barra daliiuca.

Com mas sem saída, asfaltadas
e arborizadas, caminhos de pedestres
praças e jardins.
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UltBANtZAÇAO
Um dos mais perfeitos projetos

de urbanização já realizados. Toda a partede infra-estrutura - água, luz, telefone
e dutos sanitários - foi planejada segundo a
mais avançada concepção urbanística.

ASUASEGWÁNÇA
Nenhum outro bairro da Cidade possuium sistema de segurança como Santa

Mônica; na entrada de cada rua. uma guarita
tem o controle de chegada e saída dosvisi-
tantes, em amiinicaçao direta com as casas
através de interfones.

PREÇO E CONDIÇÕES
A partir de 8.800.000,00 r**>

Sistema Financeiro da Habitação com
180 meses para pagar. Ou anda cm até
86 meses atravéífefinandanientodinto
doincorporarlor,SEm(Mniprovas^
de renda.

Venha fechar negócio ainda hoje.

COKKETOtESNO LOCAL:
^p AV.MSAMêKKAS-BAJWA.

pavimento, tom parto do terrcm
URIHSS r^5T| 2. pavimento.
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SNI tem 2 mil pessoas e verba de Cr$ 700 milhões
Tarcísio Holanda

Brasília — Dois mil funcionários, a
maioria civis, compõem os quadros do
Serviço Nacional de Informações — SNI— criado em 1964, no Governo do Presi-
dente Castelo Branco, por Inspiração do
General Golbery do Couto e 8ilva, seu
primeiro chefe e que teve como auxiliar
na implantação do novo órgão, subordi-
nado á Presidência da República, o en-
táo Coronel Joáo Baptista de Oliveira
Figueiredo.

A dotação orçamentária do SNI, para1981, è de Crt 700 milhões e 590 mil, nela
se Incluindo as despesas sigilosas. Os
seus mais altos dirigentes negam-lhe a
qualificação de espantalho, a assustar
políticos, funcionários públicos, estu-
dantes e Intelectuais, ressaltando que"suas funções sáo informativas, nunca
de decisão ou execução".

Criação
A Lei n° 4.341, de 13 de junho de 1961,

criou o Serviço Nacional de Informações.
O General Golbery do Couto e Silva,
atual Ministro Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República foi o seu
primeiro chefe e o entáo Coronel Joáo
Baptista Figueiredo seu principal auxl-
liar, designado para a Chefia da Agência
Central, instalada no Rio de Janeiro.

Os atuais chefes do SNI e da Agência
Central. Generais Octiâvio Aguiar de Me-
deiros e Newton Araújo de Oliveira e
Cruz, entáo Tenente-Coronéis acompa-
nharam o Coronel Figueiredo ao Serviço
Federal de Informações e Contra-
Informações (SICI), órgão subordinado à
Secretaria-Geral do Conselho de Segu-
rança Nacional.

No dia 13 de junho de 1964, foi criado
o 8erviço Nacional de Informações, cuja
Agência Central passou a ser constitui-
da pelo SFICI, 'chefiado pelo Coronel
Figueiredo e que, para tanto, desvincu-
lou-se da Secretaria-Geral do Conselho
de Segurança Nacional, passando a tra-
balhar na Implantação do novo órgão.

Os três primeiros Artigos da Lei
4.341/64 definem a concepção básica que
presidiu a criação do SNI, que são as
seguintes:"Art. Io — É criado, como órgão da
Presidência da República, o Serviço Na-
cional de Informações<SNI>, o qual, para
os assuntos atlnentes à segurança nacio-
nal, operara, também, em proveito do
Conselho de Segurança Nacional.

Art. 2o—O Serviço Nacional de Infor-
maçóes tem por finalidade superinten-
der e coordenar, em todo o território
nacional, as atividades de informação e
contra-informação, em particular as queinteressam ã segurança nacional.

Art. 3o — Ao Serviço Nacional de
Informações incumbe especialmente:

A) Assessorar o Presidente da Repú-
blica na orientação e coordenação das
atividades de informação e contra-
informação afeta aos ministérios, servi-
ços estatais, autônomos e entidades pa-
raestatals.

B) Estabelecer e assegurar, tendo em
vista a complementaçâo do sistema na-
cional de informação e contra-
informação os necessários entendlmen-
tos e ligações com os governos de esta-
dos, com entidades privadas, quando for
o caso, com as administrações munici-
pais.

C) Proceder, no mais alto nível, a
coleta, avaliação e integração das infor-
mações, em proveito das decisões do
Presidente da República e dos estudos e
recomendações do Conselho de Segu-
rança Nacional, assim como das ativida-
des de planejamento a cargo da Secreta-
ria-Geral deste Conselho, que é subordi-
nada ao Ministro Chefe do Gabinete
Militar.

. D) Promover, no âmbito governa-
mental, a difusão adequada das informa-
ções e das estimativas decorrentes"

Primeira definição
Na primeira avaliação conjuntural

que procedeu, em fins de 1964, por deter-
mlnação do Presidente Castelo Branco,
presente todo o Ministério, além do Pre-
sidente, o General Golbery do Couto e
Silva ressaltou, em sua introdução, o
papel que as informações passaram a
ocupar no atendimento a uma necessi-
dade há muito reconhecida e sempre
diferida, e que extrapolavam o campo
limitado da segurança nacional para
atingir a área ilimitada da politica na-
cional.

Naquela oportunidade, o entáo Chefe
do SNI destacou o caráter informativo
do órgão recusando-lhe qualquer atri-
buição executiva, sob pena de falsear a
sua verdadeira identidade, pois, entáo,"passaria o órgão a se preocupar com a
própria criação, vivendo em função
dela".

Um especialista da comunidade de
informações lembra que não foi em fun-
çáo dessa advertência do General Gol-
bery do Couto e Silva que se elaborou o
Manual de Informações, aprovado em
1976 pelo Chefe do SNI, General-de-
Divisão Joáo Baptista de Oliveira Fi-
gueiredo, prescrecendo textualmente,
em suas considerações iniciais, que "os
órgãos de informações não possuem
competência para decisão, nem desem-
penham função executiva".

Segundo o mesmo informante, desde
sua criaçào, "sob uma concepção doutri-
nária até certo ponto ambiciosa, o SNI
tem se pautado por uma escrupulosa
limitação de recursos", uma vez que a lei
que o criou reservou-lhe apenas Crt 200
mil para sua instalação".

O orçamento para 1981 atribui-lhe a
Importância de Crt 700 milhões, 590 mü,
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que Inclui eventuais despesas de caráter
sigiloso.

Inicialmente, quase que exclusiva-
mente pessoal requisitado veio a compor
os quadros do SNI, predominante os
militares nos níveis mais altos; até por-
que "não havia como selecionar pessoal
razoavelmente habilitado fora das For-
ças Armadas". Hoje, informa-se que é
diferente, pois os servidores, em particu-
lar os analistas e agentes, sáo de nivel
satisfatório.

Os civis são em maior número que os
militares. De modo geral, 26% são com-
postos por militares da ativa, 12% de
militares da reserva, e 62% de civis.
Assegura um informante autorizado que
o número de servidores do SNI náo ultra-
passa ao total de 2 mil, considerando"fantasioso e exagerado" a estimativa
divulgada por uma revista de 300 mil
servidores.

Nâo há privilégios de militares
sobre civis — garante essa fonte. Exis-
tem civis que chefiam militares e milita-
res que chefiam civis. Também não há
distinção entre militares da ativa e da
reserva. A única imposição é de que um
militar da ativa não pode ser dlretamen-
te subordinado a um outro, também da
ativa, que lhe seja mais moderno.

De acordo com o mesmo informante,
o SNI tem hoje, em todos os órgãos de
atividade, servidores distribuídos pela
chefia do serviço (inclusive gabinete do
Ministro), a Agência Central, 13 agências
regionais, secretaria administrativa e
Inspetoria de controle interno.

ESNI criada em 1971
Criada em 1971, quando era Presiden-

te da República o General Mediei e
Chefe do SNI o General Carlos Alberto
Fontoura, a Escola Nacional de Informa-
çóes (ESNI) tem contribuído decisiva-
mente para a formação e o aprimora-
mento do pessoal do SNI e do sistema
nacional de informações de acordo com
essa fonte autorizada.

Em síntese — afirma — cabe-lhe a
missão de estabelecer uma linguagem
comum dentro do SESNI (sistema nacio-
nal de informação), através da prepara-
çâo de pessoal qualificado e adestrá-lo
nos mesmos princípios técnicos. Diferen-
tes cursos e estágios propiciam a prepa-
ração de chefes, analistas e agentes de
informações, desde aqueles do mais alto
nivel aos de nivel intermediário, Isto é,
regional e setorial

A comunidade de Informação ê
conjunto dos órgãos de informações que
tèm missão sigilosa ou que atuam numa
mesma área territorial. Podem ser de
duas espécies: a comunidade dos órgãos '
setoriais de Informações dos ministérios
civis, formados pelas divisões de segu-
rança e informações e coordenados pela
Agência Central do SNI; e as comunica-
des regionais de informações, que in-
cluem, sob a coordenação das agências
regionais do SNI, os órgãos de informa-
ções da respectiva área de atuação.

Basicamente, o sistema nacional de
informações compreende, segundo o
mesmo especialista: o Serviço Nacional
de Informações (SNI), os sistemas seto-
riais de informações dos ministérios cl-
vis, os sistemas setoriais de informações
dos ministérios militares e o sistema de
informações estratégicas militares.

Nos ministérios civis, o órgão central
do sistema setorial é a Divisão de Segu-
rança e Informações (DSI), que nâo exer-
ce atividades policiais e nada mais é do
que uma versão atualizada da antiga
Seção de Segurança Nacional e mobili-
zação daqueles ministérios. Os órgãos de
informações das entidades subordina-
das ou vinculadas aos ministérios são as
assessorías de segurança e informações
(ASD, criadas sempre por proposta do
respectivo Ministro e parecer favorável
do SNI.

As assessorías de segurança e infor-
mações podem ter pessoal que varia de 5
a 8 servidores, enquanto que as divisões
de segurança e informações tem de 35 a
60. Existem hoje, em todo o território
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nacional, 14 divisões de segurança e In-
formações e 145 assessorías de seguran-
ça e informações num total de 960 servi-
dores, entre chefes, assessores, analistas
e pessoal de apoio.

O Chefe do SNI tem status de Minis-
tro de Estado. A Agência Central, que
funciona no setor policial sul de Brasília,
num prédio de cinco andares, é a cabeça
dessa grande hidra. Ligadas dlretamen-
te ao gabinete do Chefe da Agência
Central, que é o General Newton Araújo
de Oliveira e Cruz, estáo as seções de
Planejamento e Coordenação e de infor-
mações biográficas.

250 mil fichas
Há cinco chefias — a de Informações

Internas, a de Informações Externas, a
de Assuntos Econômicos, a de Contra-
Informação e a de Operações. A Chefia
de Informações internas se subdivide em
Assuntos Políticos, Subversão, Assuntos
Psicossocials e Administração Pública.
Os especialistas não gostam de entrar
em detalhes, mas há informações de queexistem 250 mil fichas de cidadãos brasi-
leiros na Seção de Biografias do SNI.

O SNI costuma atuar na seleção de
pessoal da administração pública, mas
seus integrantes negam que o Serviço
possa vetar este ou aquele servidor. Nor-
malmente, de acordo com dados recolhi-
dos na ficha do servidor que está sendo
nomeado, o SNI aconselha ou desacon-
selha o seu aproveitamento. Pessoas do
SNI negam, por exemplo, que o Serviço
tenha vetado o aproveitamento de 31
assessores no tempo em que o Sr Eduar-
do Portela era o Ministro da Educação.

— O Serviço vetou três assessores ao
tempo do Sr Eduardo Portela como Ml-
nistro da Educação. Entre estes, o Minis-
tro náo ouviu nosso parecer e aproveitou
um deles que acabou causando uma
irregularidade no Ministério — disse
uma fonte do SNI.

Ninguém do SNI costuma falar a res-
peito de escuta telefônica embora a
maioria esmagadora dos políticos tenha
a convicção de que seus aparelhos vivem
sob censura. Salje-se que todas as con-
versas telefônicas do Presidente da Re-
pública são gravadas. Incluindo entendi-
mentos com os ministros de Estado e
altos funcionários da administração pú-
bUca.

Informa-se que, quando Ministro-
Chefe da Secretaria de Comunicação So-
ciai (já extinta), o Sr Said Farhat dizia ao
Presidente da República que determina-
das pessoas que estavam ao lado de um
amigo do Presidente náo mereciam con-
fiança, e disse um palavrão. Posterior-
mente, o Ministro Farhat recebeu a
transcrição da conversa com um bilhete
do Chefe da Casa Militar, General Dani-
lo Venturini, para que ele, Farhat, evi-
tasse empregar expressões daquele tipo
em conversas com o Presidente.

Especialistas
O Serviço Nacional de Informações

conta, em seus quadros, com especlalls-
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tas em Igreja e movimento estudantil,
este no contexto educacional, em movi-
mento sindical e técnicos em organiza-
çóes clandestinas da subversão, mas
seus Integrantes costumam dizer que as
atividades do órgão são bem mais am-
pias.

Além do SNI, existem os três serviços
de informações das três Forças Armadas
— o Centro de Informações da Marinha
(CENIMAR), o Centro de Informações do
Exército (CIEX) e o Centro de Informa-
ções e Segurança da Aeronáutica (O
CISA), assim como os departamentos de
Ordem Politica e Social das secretarias
de segurança dos Estados e do Departa-
mento de Policia Federal.

Informações externas
O SNI obtém suas informações exter-

nas, segundo um especialista, valendo-
se, basicamente, da coleta de dados em
fontes ostensivas, tais como revistas e
jornais estrangeiros de todas as corren-
tes ideológicas, assim como publicações
de organizações e entidades intemacio-
nais, noticiários de rádios estrangeiros
ou mesmo noticias e informes de órgàos
estrangeiros.

Todos esses dados reunidos cobrem
cerca de 70 por cento das informações
externas. O restante dos conhecimentos
são obtidos através de informes presta-
dos por brasileiros ou estrangeiros que
viajam a negócios ou turismo, contactos
eventuais com os órgãos de Informações
estrangeiros similares, tanto no Brasil
quanto no Exterior, contactos oficiais
particularmente quando delegações do
Govemo váo ao exterior "ou de even-
tuais desertores dos serviços de informa-
ções adversos.

No tocante ãs informações externas,
um aspecto levado em conta pelo SNI é a
espionagem Ela ocorre em todos os pai-
ses do mundo e, assim, o Serviço tem
enfrentado problemas nesse campo.

— Ocorre, porém — afirma o especia-
lista — que o interesse adversário se faz
em todos os campos e só com ações
ilegais é que se podem obter vantagens
na mesa de negociações.

Cabe ao setor de contra-informação a
responsabilidade de neutralizar a espio-
nagem adversa. Assim, afirmam os espe-
cialistas que a contra-espionagem, va-
lendo-se de todos os dados obtidos pelas
mais diversas técnicas, procura com
ações náo ostensivas neutralizar as
ações dessa espionagem adversa. •

O SNI atua, ainda, através da sua
contra-espionagem, junto a entidades e
organizações privadas e públicas na pre-
vençào da espionagem e proteção de
seus segredos, principalmente na área
industrial. A contra-espionagem tam-
bém dã proteção ãs comunicações com o
exterior, uma vez que a preocupação é a
manutenção dos sigilo e dos códigos,
tendo em vista as comunicações troca-
das pelas embaixadas do Brasil no exte-
rior.

Dos 5 chefes, 2 Presidentes
O Ministro Chefe do SNI, General

Octávio Aguiar de Medeiros, 59 anos,
tem lugar cativo na "reunião das no-
ve" e é um dos "ministros da Casa",
com gabinete no Palácio do Planalto e
acesso direto ao Presidente.

Amigo de longa data do Presidente,
que costuma dizer "que tenho irmãos
nascidos do mesmo pai e da mesma
mãe, mas o Medeiro é o irmão que
Deus me deu", as funções e tarefas que
executa transbordam dos limites do
cargo e se derramam para os espaços
de uma confiança absoluta. O General
Medeiros é uma presença constante e
discreta no Planalto. Fechado, fala
pouco, embora mantenha invariável

. cordialidade nos contatos com auxi-
liares e freqüentadores do Palácio.

Com freqüência desaparece, quase
sem ser percebido. A fama de duro não
se abranda com o juramento presiden-
ciai com a abertura politica. Nos con-
selhos do Governo é sempre uma pala-
vra de prudência, desaconselhando
avanços e precipitações. Mas é públi-
ca a sua solidariedade com o projeto
politico do General Figueiredo.

A sua inclusão infalível em todas
as listas de presidenciais, sempre com
a nota de favoritismo para a hipótese
de um endurecimento, por um lado se
justifica pela sua posição excepcional
junto ao Presidente. Mas, por outro, se
explica pelo simples exercício da dire-
çào do SNI. Pois que os cinco chefes do
órgão, nenhum passou em branco pela
vida pública. O primeiro e fundador.

General Golbery do Couto e Silva, é a
mais longa influência no ciclo revolu-
cionário que se instala em 64 e a ocupa
há sete anos e dos Governos o Gabine-
te Civil da Presidência, de onde cen-
traliza o controle da administração e
projeta uma decisiva influência em
toda a área politica. Seu sucessor na
direção do SNI, General Emilio Gar-
rastazu Mediei, dali saltou, depois de
um rápido trânsito pelo Comando do
III Exército, para a Presidência da
República, no bojo da crise que esta-
lou com a morte do Presidente Costa e
Silva e a ocupação do Governo pela
Junta Militar. O Chefe do SNI no Go-
verno Mediei, General Carlos Alberto
Fontoura, teve destino mais obscuro
mas nada desprezível:. o Presidente
Ernesto Geisel acomodou-o na Embai-
xada do Brasil em Portugal para pro-
tegè-lo sob as asas da ditadura salaza-
rista de possiveis ações terroristas.
Mas a revolução portuguesa acabou
causando alguns embaraços e um em-
baixador recortado sob a medida de
outro figurino.

O General João Baptista Figueire-
do, Chefe do SNI no Governo do Presi-
dente Ernesto Geisel, ajudou a dese-
nhar os traços da tradição de que o
Serviço costuma fazer presidentes.
Foi o segundo, por enquanto em qua-
tro. Quer dizer que metade dos chefes
do SNI pularam diretamente para a
cadeira presidencial.

Caberá ao General Octávio de Me-
deiros o desempate. Para um lado ou
para o outro.
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Mediei chefiou no tempo de Costa e Silva, Fontoura (E)
no tempo de Mediei, Figueiredo (D) no tempo de Geisel e

Medeiros (atrás de Mediei) no de Figueiredo

Integralistas ajudaram no início
Em 1964, vitoriosa a Revoluçào, os

pioneiros da comunidade de Informa-
ções conseguiram, com eficiência Inespe-
rada. desarticular os comunistas em Ml-
nas. Para o êxito da operação foi declsi-
va a ajuda de remanescentes do integra-
lismo. à época reunidos no Partido de
Representação Popular, que fizeram
chegar âs mãos do hoje chefe do SNI,
General Octávio Aguiar de Medeiros,
um fichário de nomes que orientou a
ação dos agentes da 4* Divisão de Infan-
taria.

Recentemente, quando a Companhia
Telefônica de Pernambuco exibiu um
telefone que mostrava num visor o nú-
mero do aparelho no outro extremo da
linha, soube-se que há quase um ano a
novidade fazia parte da parafernália em-
pregada pelo SNI. que o desenvolvera e
testara em associação com uma peque-
na empresa fabricante de material de
telecomunicações.

Atingida a fase da sofisticação eletro-
nica, a comunidade de informações,
através de seu núcleo central que ê o
SNI, atua dentro de uma faixa cuja am-
plltude vai da verificação dos Índices de
custo de vida divulgados pelos Institutos
de pesquisa sócio-económica. ao perfil
ideológico de um colono contemplado
com uma gleba do INCRA.

Área de estudo
A Zona da Mata Pernambucana, on-

de se concentram 240 mil trabalhadores
rurais em estado de pobreza quase abso-
luta. passou a ser considerada área de
estudo, depois que os órgãos de informa-
ção detectaram o ressurgimento de sin-
dicalismo na região. A mesma atenção
tem sido dada ã regiáo de Alagamar, na
Paraíba, onde o SNI promoveu a distri-
buição de terras entre posseiros.

Essas duas áreas de tensão social
estão sendo acompanhadas de perto pe-
lo Governo, que, através de uma rede de
informantes coordenada pelo Coronel
CUdenor de Moura Lima, sabe da exten-
são do envolvimento da Igreja, da atua-
çâo das organizações de esquerda e da
situação de trabalhadores, fornecedores
de cana e usineiros.

O interesse do SNI pela zona cana-
vieira de Pernambuco fez com que o
próprio General Otávio Medeiros viajas-
se incógnito, para acompanhar a greve
dos trabalhadores de Paudalho e Sáo
Lourenço, da Matai no ano passado. Des-
sa visita, resultou, finalmente, a execu-
çâo do Projeto Viver, destinado a melho-
rar as condições de vida nas lavouras de
cana.

O vinculo das comunidades de infor-
maçóes com os Governos estaduais é
feito através dos departamentos delega-
cias especializados — os já conhecidos
DOPS e os Departamentos Gerais de
Investigações Especiais (DGIEs), de
criação mais recente. Em outra vertente
estào os serviços secretos das PMs, co-
nhecldos como P-2.

Essa vinculaçào, porém, exibiu fissu-
ras que certamente estáo sendo objeto
de preocupação na comunidade de infor-
mações, após os acontecimentos da se-
mana passada em Salvador. A greve da
PM baiana nâo teria atingido a propor-
çâo que tomou—80% da tropa aderiu ao
movimento — se náo contasse, na lide-
rança, com ex-integrantes do P-2. como
o Coronel Oto Aguiar, preso no primeiro
dia da paralisação.

Durante o movimento, foi Intenso o
trabalho de contra-informação feito por
policiais especializados da PM, deixan-
do confuso o Govemo do Estado. A
situação só pôde ser controlada com a
entrada em ação de oficiais do ClEx.

Greves
Uma das principais atividades osten-

sivas dos órgãos de segurança no Rio
Grande do Sul é acompanhar os movi-
mentos grevistas e agir, quando preciso.
Em novembro do ano passado, no Pala-
cio Plratinl, o entáo comandante do m
Exército, General Antônio Bandeira, o
chefe local do SNI, Coronel Daniel Lo-
mando, e o Superintendente Regional
da Policial Federal, Coronel Luís Mack-
sen de Castro Rodrigues, persuadiram o
Governador Amaral de Souza a aceitar a
contraproposta dos professores gaúchos,
o que foi decisivo para o fim da greve do
magistério.

Pouco depois, o m Exército e a Poli-
cia Federal impediram a deflagração da
greve dos vigilantes, pressionando os
donos das empresas de segurança a pa-
garem o que já haviam acordado no
Tribunal Regional do Trabalho.

Desde 1973, o SNI solicita ãs federa-
çôes de empregadores e trabalhadores
relatórios sobre áreas de conflito e atlvi-
dades sindicais.

O Comandante do m Exército. Gene-
ral Antônio Ferreira Marques, recebe,
em audiências semanais, o chefe da
agência do SNI, Superintendente da Po-
llcia Federal e o Secretario de Seguran-
ça. Vários comandantes da área foram
do SNI. O comandante da 3* Regiáo
Militar, General José Albuquerque, foi
diretor da escola do ESNI; o comandan-
te da 3* Divisão de Exército, General
Sebastião Ramos de Castro, chefiou a
agência do SNI no Rio em 1964. No
Estado, os postos-chaves sâo submeti-
dos a um rodízio: o atual Secretário de
Segurança, Coronel Oswaldo Leivas Job,
foi da 2* seção do m Exército; o Coronel
Macksen, da Policia Federal, foi da 2*
seção e chefe do DCI, atual SCI (Supervi-
são Central de Informações) da Secreta-
ria de Segurança; o Coronel Amilcare
Mambrinl, subchefe do SNI, foi da 2*
seção do III Exército. Outro ex-
Secretário, Coronel Atos Rodrigues, foi
para a agência do SNI em Brasilia. O
Tenente-Coronel Átila Rohsetzer é, há
mais de sete anos, chefe do SCI, que
controla o DOPS gaúcho.

Entre sem bater
Quem chega de elevador ao 13° andar

do antigo prédio do Ministério da Fazen-
da no Rio encontra, à direita, uma gran-
de parede revestida de fórmica cinza,
tendo na parte mais alta uma proteção
de vidro marron. No canto da parede há
uma porta também de fórmica cinza
com os dlzeres: "Entre sem bater". É ai
que funciona a agência do SNI no Rio.

Um funcionário com barba por fazer
atende solícito, mas ao saber que o vlsi-
tante é um repórter à procura do chefe
do serviço, balança a cabeça em tom
negativo:

O chefe nâo está.
Depois de alguma Insistência do re-

pórter, vem uma resposta definitiva.
Há ordem aqui para náo receber

jornalista.Nem com hora marcada?
Nem com hora marcada.

Fora do prédio, é possível saber-se
que a agência do SNI recentemente pas-
sou por reformas, ganhando instalações
mais operacionais e confortáveis. O ser-
viço mantém elementos de ligação em
muitas repartições. Na Assembléia Le-
gislativa, por exemplo, o agente conheci-
do é um oficial do serviço secreto da
Policia Militar. Todas as sessões, além
de registradas por taquigrafos, são gra-
vadas.

No Acre, a área de segurança e infor-
mação está entregue á Policia Federal,

que tem uma sede em Rio Branco e uma
sub-sede no Município de Brasiléia. na
fronteira com a Bolívia, e o centro de
informação do Exército exercido pelo 4o
Batalhão Especial de Fronteiras (4o
BESF).

Em 1978, o SNI desativou o escritório
do Acre, transferindo para a agência de
Manaus a responsabilidade de cobrir o
Acre. Quando estoura algum conflito
mais grave entre posseiros, Índios e com-
pradores de terra, envolvendo outras en-
tidades como a Igreja e sindicatos, os
agentes sâo deslocados para o Acre.

A Polícia Civil e a Policia Militar têm
seus serviços próprios de informação,
ainda em fase de estruturação. A coleta
de Informações vem sendo feita por dele-
gados de policia mais experientes ou
oficiais da PM. A Universidade Federal
do Acre mantém ainda um serviço de
informação interno em plena atividade e
a coordenadoria regional do INCRA con-
ta também com uma assessoria de Infor-
maçáo.

Um dos setores mais visados pelos
órgãos de segurança e Informação que
atuam no Acre é a Prelazia do Acre e
Purus, que tem como titular o bispo
Moacyr Grechl, presidente da Comissão
Pastoral da Terra.

Em agosto de 1976, realizava-se no
centro de formaçáo Pastoral da prelazia
uma assembléia sobre a problemática
indígena e fundiária. À noite, ao fechar
as janelas do prédio, uma agente pasto-
ral encontrou sobre o para peito um obje-
to parecido com um estojo. Ao pegá-lo,
sentiu que alguém do lado de fora tenta-
va puxá-lo. Agarrou o objeto com mais
força, e acabou constatando que segura-
va um mlnl-transmissor de freqüência
modulada, que havia sido colocado na
janela para transmitir à distância o que
se passava na reunlào.

Rivalidades
Apesar de comporem as peças de um

sistema nacional, os diferentes órgãos da
comunidade de informações ainda revê-
Iam distonlas em seu funcionamento.
Em Pernambuco, a agência do SNI difi-
cllmente recorre aos arquivos do DOPS,
da Policia Federal e das seções de infor-
mação do Exército e Aeronáutica. Uma
fonte da Secretaria de Segurança dá a
explicação: "Eles têm equipamentos
que nós nem sabemos operar."

Mas nem sempre o grau de sofistica-
çáo técnica tem sido a causa da falta de
coordenação entre os órgãos de seguran-
ça. Em agosto de 1979, depois de anistia-
dos, os Vereadores Glênio Peres e Marco
Klassmann foram reassumir seus man-
datos na Câmara Municipal de Porto
Alegre. O entáo comandante do m Exér-
cito, General Antônio Bandeira determi-
nou à Polícia Federal que os prendesse.

Os quatros agentes destacados para
seguir os vereadores e prendê-los assim
que entrassem na Câmara ficaram na
rua, aguardando a ordem de Brasilia.
que o entáo Ministro da Justiça, Petró-
nio Portella, conseguiu sustar a prisão e
evitar um incidente que poderia compro-
meter o processo de abertura.

Alguns milhares de cidadãos baianos
têm fichas Individuais nos órgãos de
segurança. Ao comparar as fichas das
mesmas pessoas nos arquivos do Exerci-
to, da Marinha e da Aeronáutica, uma
Importante autoridade civil constatou'
que há uma disparidade multo grande
entre as informações. Às vezes a ficha ê
negativa na 2a seção do Exército e na sua
congênere da Aeronáutica nada consta."Há muita pressão de militares da
reserva ou em vias de serem aposenta-
dos na busca de um emprego na área de
informações". A afirmação é do chefe da
Assessoria de Segurança e Informações
(ASD de uma das subsidiárias da Tele-
brás, no Paraná. Para ele, a maioria
desses militares "não está preparada pa-ra isso" e, nâo sabe diferenciar informa-
çâo, "um produto acabado", e informe"qualquer relato que permita se chegara
verdade".

Criou-se o mito de que a teia de
aranha da comunidade de informações,
do SNI, as nossas ASI são Intocáveis e
muita gente trata de mantê-lo, garantln-
do o emprego".

Um acidente ocorrido na Universida-'
de Federal do Pará, no dia 10 de março
do ano passado, mostraria que. apesar
de oficialmente extintas, as ASI conti-
nuavam a atuar no melo estudantil. A
aula do curso de engenharia elétrica foi
interrompida subitamente por um dis-
paro de revólver calibre 38 que caíra da
bolsa capanga do estudante Dalvo Mon-
teiro de Castro Júnior, carioca de 27
anos. O tiro matou César Moraes Leite,
19 anos, que estava sentado à sua frente.

Foi constatado que Dalvo, na verda-
de, era um agente da Polícia Federal, em
cuja defesa se levantou, na época, o
superintendente do DPF em Belém, Jal-
me Braum, revelando parte de sua folha
de serviços: "Ele é um dos melhores
agentes, tendo participado de missões
de importância e atuou na Embaixada
do Brasil em Buenos Aires, combatendo
focos de subversão".

Megalomania
Políticos, religiosos e estudantes de

Manaus notam que nos últimos anos os
agentes dos serviços secretos do Gover-
no passaram a agir com mais discrição.
Isso náo significa, entretanto, uma que-
da do prestigio. O chefe da agência do
SNI amazonense, Coronel Delei Gorgot,
freqüentemente acompanha o Governa-
dor José Lindoso em viagens ao interior
e participa de reuniões com representan-
tes de comunidades e associações.

No ano passado, durante uma missa
na Catedral de Manaus, que encerrou
uma assembléia de religiosos sobre os
problemas dos Índios da América do Sul,
um oficial da seção de Informação do
Comando Militar da Amazónia falou no
horário reservado à livre manifestação
dos fiéis, expressando seu desejo de que
a questão indígena tivesse uma solução
tranqüila.

Os serviços de informações segura-
mente mudaram seus métodos mas não
definharam. "Enganam-se aqueles que
pensam que a abertura política está res-
tringindo a açáo da comunidade de In-
formações", confidencia um ex-chefe de.
seção no Estado-Maior da 5* Região Mili-
tar, com sede no Paraná. Coronel de
artilharia, ele garante que o sistema de
informações está em constante apertei-•çoamento. "Informação neste país tor-
nou-se quase megalomania".

Já na reserva, depois de 35 anos de"
caserna. dizendo-se "milico de corpo e
alma", o coronel fez outra confidencia: o
SNI e outros setores graduados costu-
mam depositar pouca confiança no pes-
soai das ASI — assessorías de segurança.
e informações, que existem nos órgãos;
públicos — por achá-lo despreparado. -

O coronel náo estranha a disposição
de companheiros de aumentar o soldo,
da reserva remunerada com altos sala-
rios nos setores de informações de em-'
presas particulares ou órgãos estatais.'

Ooi sucursais • corrwpondtrtot
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Escuta telefônica deu a
localização de Marighela

SNI— 13

São Paulo — Quando o lider guerrilheiro
Carlos Marighela compareceu a seu encontro
com a morte, na-noite de 4 de novembro de
1967, na Alameda Casa Branca, em Sáo Pau-
lo, acontecia o desfecho de um drama, cujo
elemento fundamental da cenografia era um
telefone.

Na livraria Duas Cidades, um agente da
comunidade de Informações e segurança ou-
via pela extensão todos os telefonemas queum frade dominicano (que fazia parte do
esquema da retaguarda da ALN) recebia. Ao
telefonar para a livraria, o velho militante
comunista assinou a própria sentença de
morte.

Essa—pelo menos—é a versão dos órgãos
de segurança, que, oficialmente, não admitem
a prática comum de grampear telefone. O
verbo significa, no jargão da comunidade de
informações, uma complicada operação tec-
nológica que permite ouvir e gravar telefone-
mas.

Muitos anos depois da morte de Marighela
e as vésperas da abertura atual, um ex-
comandante do n Exército, teoricamente o
responsável pela segurança no Estado de São
Paulo e, na prática, também o detentor das
Informações colhidas pela comunidade de
agentes, confessou a amigos que Jamais usava
o telefone para conversas reservadas. Melhor
do que ninguém ele sabia que a formalidade
legal que proíbe a Invasão da privacidade da
linha telefônica não é respeitada, como não ê
respeitada outra formalidade legal, a que
proíbe a violação de correspondência.

Nem mesmo o Comandante do n Exército
seria capaz de definir, afirmar em números
exatos, de quantos homens dispõe a comuni-
dade que abastece o Oovemo de informações,
que vão de complicadas análises sócio-
econômicas as idiossincrasias de alguma per-
sonalldade pública, cujo comportamento pos-
sa ser considerado impertinente pelo regime.

Com em todo o Brasil, em São Paulo, o
órgão centralizador desse esquema é o SNI,
cuja agência paulista ê chefiada por um Ge-
neral. E a forma de evitar que ele não possa
conversar de Igual para igual com o coman-
dante da guamlção do Exército na área.

Mas o Comandante do n Exército dispõe
de oficiais treinados em informação, por cur-

José Nêumanne Pinto
sos especializados dados nas escolas de cadê-
tes, de oflclals do estado-maior e até de ofi-
clals-generals, a serviço do Centro de Infor-
mação do Exército — CIEX. O próprio Co-
mandante do n Exército, General Milton
Tavares de Souza, ê egresso desse sistema.

Apesar de dispor de apenas um escritório
em São Paulo, a Marinha também tem aqui
os homens de seu centro de informações, o
CENIMAR, a exemplo do que acontece com o
CISA da Aeronáutica. O DOPS estadual tem
um serviço secreto, conhecido por SS. E, se o
Exército, em paz ou em guerra, dispõe, no
Estado-Maior, de uma 2a seção especializada
no assunto, também a Policia Militar de São
Paulo tem seu correspondente, a P-2, secun-
dada por um "serviço reservado" que cuida
dos problemas internos da corporação da PM
O serviço de Informação da Policia Federal
trabalha em contato permanente com o SNI.

Os serviços especializados militares, co-
mandados por oficiais, Jactam-se de sua efi-
ciência, e o SNI dispõe de uma rede de infor-
man tes que inclui jornalistas, padres, advoga-
dos, delegados de policia e até bem situados
empresários. O serviço secreto do DOPS re-
cruta telefonistas de empresas, para facilitar
o trabalho de rastreamento de telefonemas.
Mesmo assim, esses serviços que contam com
o trabalho de agentes civis são tidos como
pouco eficientes, e limitados ao uso da tesou-
ra para recortar jornais.

A eficiência dos serviços militares nunca é
posta em dúvida. No ano passado, por exem-
pio, durante o momento critico da greve dos
metalúrgicos do ABC, com paciência e um
certo ar paternal, o General Milton Tavares
explicou a uma repórter de televlsôo que, em
sua função, ele costuma ser um homem multo
bem informado, pois tem a seu dispor uma
vasta rede de agentes especializados. Hoje se
sabe que o comandante conhece o teor de
multas das reuniões mais fechadas do coman-
do da greve dos metalúrgicos.

Mas os serviços civis também tèm seu
amor-próprio. No dia da inauguração do Mo-
numento aos Pracinhas, o Governador de São
Paulo, Paulo Maluf, disse a um repórter de
rádio que ele é o homem mais bem-informado
do Estado.

Um candidato a
Ministro-Chefe

O General Newton Araújo de
Oliveira e Cruz é carioca do
Rio de Janeiro, onde nasceu a
30 de outubro de 1924. Aspi-
rante a 8 de janeiro de 1944, o
General Newton ê, aos 56 anos,
o segundo homem em Impor-
tància na hierarquia do Siste-
ma Nacional de Informações
(SISNI).

Ex-adido do Exército junto à
Embaixada do Brasil, em La
Paz, o General Newton faz par-
te de um pequeno circulo'de
amigos do Presidente João Fl-
gueiredo e do General Octávlo
de Medeiros, os chamados"a-
migos ao pé do fogo", que cos-
tumam fazer churrascos du-
rante os fins de semana.

O General Octávio de Me-
delros chama-o no telefone de
o mola mestra. Apesar de artl-
lheiro, gosta de montar a ca-
valo.

Até recentemente, com o
Governador do Distrito Fede-
ral, Coronel Almé Lamaison, o
General Newton acompanha-
va o General Figueiredo em
passeios a cavalo pela cidade,
chamando o grupo de "esqua-
drào da madrugada".

O General Newton de Ollvei-
ra e Cruz é conhecido pelos
mais Íntimos ou por seus anti-
gos companheiros de turma
como o "ninl". É um homem
franco, ãs vezes extrovertido,
que não costuma mandar reca-
do. Quando o General João
Baptista de Figueiredo era o
chefe do Serviço Nacional de
Informações, o Coronel New-
ton era o seu Chefe do Gabi-
nete.

Quando o General Danilo
Venturini completar tempo na
ativa e tiver que se afastar do
Gabinete Militar, o General
Medeiros poderá ocupar a
Chefia do Gabinete Militar, ca-
bendo ao General Newton a
chefia do Serviço Nacional de
Informações.

XOPACABANA,
2 QUARTOS 2 VAGAS

ANTECIPE-SE AO LANÇAMENTO
Maquete, plantas e informações em nossa sede:

RUA 19 DE FEVEREIRO, ZZ - BOTAFOGO.

INSCRIÇÕES ATÉ ABRIL.

ESTUDE UM ANO
NOS ESTADOS UNIDOS,
VIVENDO 0
SONHO AMERICANO

O programa de 1 ano
custa apenas 4.000 dólares
financiados.

* imbarqu* «n agosto
• rotomo wm lulr

M

Você vai estudar num colégio ameri-
cano. Morar com uma família america-
na. Curtir o american way-of-life por
quase 1 ano.

Nâo é sonho. É um programa de in-
tercâmbio cultural promovido pela
YFU - Youth For (Jnderstanding.

Youth for Understanding

E você pode participar. Basta ter de
14 a 18 anos.

Inscreva-se hoje mesmo. São apenas
65 vagas, e você quer garantir a sua,
nãoé?

A YFCJ vai promover um programa
semelhante, com apenas 6 meses de
duração, para embarque em Janeiro.

Decida-se já.
Você vai adquirir vivência internacio-

nal através dessa experiência inesque-
cível.

Sede: Rua Barata Ribeiro. 391 grupo 1007/9. Tels.: 23SO101.257-4929. Rio de Janeiro - RJ
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PHILCO
As cores

como a natureza criou.
Garson

Uma questão de respeita

CENTRO: Uruguaiana, 5 - Ouvidor, 137 -Alfândega, 116/118.
COPACABANA: Raimundo Corrêa, 15/19 -Copacabana,
462-B. IPANEMA: .Visconde de Pirajá, 4-B. BOTAFOGO:
Marquês de Abrantes, 27. TUUCA: Conde de Bonfim, 377-B.
MÉIER: Dias'da Cruz, 25. MADUREIRA: Carvalho de Souza,
282 - Carolina Machado, 352. BONSUCESSO: Cardoso de
Moraes, 96. PENHA: Plínio de Oliveira, 57. UMA DO GOVER-
NADOR: Cambaúba, 6. CAMPO GRANDE: Ferreira Borges,
6/8. CAXIAS: Pres. Kennedy, 1605/1607. SJ. MERITI: Ma-
triz, 103. NOVA IGUAÇU: Amaral Peixoto,416/420. NITERÓI:
Cel. Gomes Machado, 24/26. S. GONÇALO: Nilo Peçanha, 47.
RIO SUL: Aberta até as 22 horas.

"Vá conhecer a nova loja Ganon da Madureira. Min. Edgard Romero, 197."
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Vaticano
defende
palestinos

Beirute — O Vaticano mani-
festou sua "solidariedade com
o povo palestino, pela sua au-
todeterminaçâo e a constitui-
çáo de um Estado lndependen-
te em sua própria terra", em
mensagem enviada pelo Secre-
tário de Estado de Santa Sé,
Cardeal Agostino Casaroll, ao
Ministro do Exterior da Uniáo
dos Emirados Árabes, Rashid
Abdullah.

Por sua vez, o chefe do de-
partamento político da Orga-
nizaçáo para a Libertação da
Palestina (OLP), Faruk Kad-
dumi, que partiu ontem da Itá-
lia, disse que sua reunião .com
Casaroll "foi positiva", pois o
Cardeal "expressou sua sim-
patia pela causa do povo pa-
lestino". Kaddumi também
dialogou com o Ministro do
Exterior italiano, Emilio Co-
lombo.

Segundo a agência de noti-
cias oficial da União dos Emi-
rados Árabes, o Vaticano ma-
nifestou-se também contrário
á anexação de Jerusalém por
Israel, advertindo contra "to-
da.ação unilateral que modifi-
que o status da cidade santa"
e pronunciando-se a favor de
uma garantia internacional
dos direitos cristãos, muçul-
manos e Judaicos nos lugares
santos.

Kaddumi declarou que a
OLP será em breve reconheci-
da como "a única representan-
te legitima do povo palestino"
e definiu a posição da politica
do novo Governo dos Estados
Unidos no Oriente Médio de"certamente nada alentadora,
não favorecendo a paz na re-
giáo".

Filho do XáFranco-atiradores mantêm
Beirute sob tensão desde pede luta
o início da guerra civil

Descontaminação de Three Medo nuclear
se alastra

contra Imã L MUe hland SO acaba em 88 na Itália l
Beirute (do Correspondente) — Esta cidade vem

conhecendo um período de violência dos mais inten-
sos, desde o final da guerra civil libanesa há cinco
anos. Há mais de um mês, os franco-atiradores man-
têm-se ativos sobre os dois lados da chamada Linha
Verde que divide os setores muçulmano (Oeste) e
cristào (Este) de Beirute. Nos últimos dias, os tiro-
teios têm-se intensificado sobre essa Linha, a ponto
mesmo de terem sido utilizados pelos dois lados
foguetes e peças de artilharia.

Esse ciclo de violência tem causado muitas mor-,
tes e o. fechamento dos três principais pontos de.
cruzamento de um setor a outro da Capital. Tem-se a
Impressão, dizem os observadores, que tanto cristãos
como muçulmanos, ao menos os que estão direta-
mente envolvidos nesse conflito sem fim, querem
promover à força de balas e sangue humano a divisão"de fato" de Beirute, transformando a Capital do
Líbano em duas cidades perfeitamente distintas uma
da outra.
INERENTES

Sobre o ponto de cruzamen-
to conhecido como sodeco seis
pessoas inocentes, transeun-
tes ou motoristas, perderam a
vida desde o final da semana
passada.

A fúria dos franco-atiradores
talvez possa ser mais bem jul-
gada através da morte, na se-
gunda-feira, de Chaflk Jouzo,
um septuagenário que vinha
pedalando a sua bicicleta atra-
vés da linha divisória quando
foi derrubado por uma bala.
No momento em que Jouzo
caiu sangrando sobre o asfalto,
moradores da área, muçulma-
nos como ele, tentaram socor-

rê-lo lançando-lhe uma corda,
já que o fogo nutrido dos fran-
co-atiradores não deixava nin-
guém se aproximar do ancião
ferido.

Segundo testemunhas, a
corda foi lançada bem próxi-
mo do ferido., já semi-
inconsciente quando o franco-
atirador resolveu disparar ra-
jadas seguidas com sua arma,
em ritmo automático, ao invés
de atirar um projétil de cada
vez, como o vinha fazendo. O
velho Jouzo voltou a ser nova-
mente atingido e as balas cor-
taram a corda. O velho então
sangrou até morrer à vista lm-
potente daqueles que queriam
salvá-lo.

Cairo — O filho do falecido
Xá do Irá, Reza Pahlavi, exila-
do no Cairo, exortou as forças
oposicionistas a resistirem
contra o regime do ayatollah
Khomeiny. Numa mensagem
ao povo iraniano, disse que
chegou o momento de "de-
monstrar abertamente sua de-
cisão de salvar o Irã da atual
catástrofe".

Reza, que no último dia 31
de outubro se autoproclamou
Xá da Pérsia como sucessor de
seu pai, exortou "todas as per-
sonalidades políticas e militá-
res que.se opõem ao atual regi-
me, ho pais ou no exterior, a
lutarem pela libertação.do Irã
e unificarem-se, sejam, quais
forem suas divergências pes-
soais"."Estas forças deverão se unir
para que se restabeleça no
pais a Constituição, como base
de nossa democracia e do ver-
dadelro islamismo", afirmou
em sua mensagem, feita por
ocasião da passagem do No-
rous, a mais importante festa
nacional iraniana, que come-
mora o inicio da primavera e a
renovação da vida.

O ayatollah Khomeiny vol-
tou a reunir-se ontem, separa-
damente, com os lideres das
facções políticas envolvidas
numa dura disputa pelo Po-
der, depois de fazer um apelo
ao clero iraniano para que per-
maneça neutro nessa contro-
vérsía. Segundo a rádio de
Teerã, Khomeiny reuniu-se
com o Presidente Bani Sadr e
com dirigentes da facção reli-
glosa ortodoxa, o Primeiro-
Ministro Ali Radjai e o ayatol-
lah Beheshti, lider do Partido
Republicano Islâmico.

Washington — Especialistas do Governo
disseram que o reator nuclear paralisado em
Three Mile Island, Pensllvànla, desde o acl-
dente de 1979, poderá ser descontaminado
com risco bem menor do que se imaginava,
mas o trabalho não estará concluído antes de
1988. ,

Fontes do Departamento de Energia disse-
ram que 27 milhões de dólares serão acresci-
dos à verba de 10 milhões para 1982, destina-
da pelo ex-Presidente Carter para a limpeza
do reator. Além disso o Departamento está
disposto a aproveitar uma parte de elementos
contaminados para pesquisas, o que diminui-
rá as dificuldades dos técnicos em livrar-se
desse material.

Riscos
O relatório final sobre o assunto da Comis-

sào de Regulamentação Nuclear estima uma
redução de 30% nos riscos de contaminação
para os técnicos que vão trabalhar no reator
acidentado em 1979. Essa redução, segundo o
relator Bemard Snyder será possivel pelo que
se aprendeu nas primeiras etapas já realiza-
das do processo de descontaminação.

A equipe da CRN que estudou a questão,aconselhou a limpeza da unidade n° 2 em vez
de simplesmente selar o. reator como foi cogi-
tado, o que não descartaria a possibilidade de'liberação descontrolada de emissões radlati-
vas para o meio-ambiente.

. — Se o combustível danificado e o lixo
radiativo não forem removidos, a ilha se tor-
nará, na prática, um depósito permanente de
resíduos contaminados, o que seria poucoaconselhável pela sua localização e condições
de segurança. A remoção deste material paralocal adequado é a única maneira de afastar o
perigo de contaminação do meio-ambiente —
afirma o relatório.

Os técnicos aconselharam a divisão em
dois estágios do processamento das oito tone-
ladas de água contaminada estocadas na
unidade avariada. Primeiro seriam removidos

The Ntw Yofk Tlmti

os elementos minerais da água e, em seguida,
a descontaminação.

O documento afirma ainda que a equipe
de limpeza nào sofreria mais que uma morte
por câncer atribuível à radiação, além do
índice aplicado à população em gerai e nào
mais que dois acidentes genéticos acontece-
riam com seus descendentes. A média nado-
nal de mortes por câncer é de 200 em cada 1
mil e a de defeitos genéticos 60 por 1 mil.

A dose total de radiação recebida pelos
que moram num ralo de 100 quilômetros de
Three Mile Island seria ligeiramente maior do
que a registrada normalmente no meio-
ambiente, classificada pelos técnicos de total-
mente insignificante. Uma pessoa que nào
estivesse na área de limpeza e recebesse a
maior quantidade prevista de radiação teria
de uma possibilidade em 600 mil a uma "Sm 2
milhões de morrer de câncer.

Se todos os resíduos radiativos de Three
Mile Island forem removidos de caminhão
para o mais distante depósito disponível, as
700 mil pessoas que moram na rota de 5 mil
quilômetros não receberiam uma quantidade
de radiação maior do que os moradores num
raio de 100 quilômetros da usina.* A equipe afirmou ainda que apesar do
clima público psicolõgico de apreensão ter
diminuído, é possivel que volte a se manifes-
tar com mais intensidade durante a fase de
descontaminação. Além disso, os consumido-
res poderão rejeitar produtos da bala de Che-
sapeake se a água processada for despejada
no rio Susquehanna; e poderá haver uma
desvalorização nos Imóveis localizados na ro-
ta de transporte do material contaminado.

A equipe da CRN não menciona custos
precisos do processo de descontaminação,
apresentando apenas valores aproximados
das diversas alternativas possíveis, sob alega-
ção de que as diferenças são "Insignificantes".

A Metropolitan Edison Company, princi-
pai proprietária da usina, que ainda não se
manifestou sobre a possivel reativação de
Three Mile Island, calculou os custos da des-
contaminação em 1 bilhão de dólares.
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TV PHILCO B-828 SD 51cms (20")
Dotado de seletor Agitai eletrônico de canais. Cinescópio Showcolor

(Black Matrix, In Line). Tecla AFT. Circuitos Integrados.

TV PHILCO COLORSCOPE 20 B-828 M 51cms (2(T)
Cinescópio Showcolor (Black Matrix, In Line). Tecla AFT. Circuitos
integrados. Produzido na Zona Franca de Manaus.

45.995, pu cm até 15 meses
sem entrada 42.595, ou em até 15 meses

sem entrada
avma 'V / awisia
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Araújo Netto
Correi ponde nte

Roma — A mais nova indús-
tria do medo na Itália parece
destinada a um grande ftituro:"Nos dois últimos meses, os
clientes que nos tèm procura-' do e concluído negócios de
compra de um dos vários mo-
delos de refúgios antiatômlcos
vêm se mantendo na média de
200 por semana".

A Informação de um Jovem e
bem-vestido dirigente da Se-
curitalla, de Brescia, primeira
fábrica de apartamentos à pro-
va de bomba atômica na Itá-
lia, poderia ser suspeita de oti-
mismo se já nâo tivesse sido
comprovada em várias i oca-
slôes e circunstâncias por jor-
nallstas de todo o pais. So ain-
da nâo viu e convenceu-se do
fenômeno quem não quis Ir a
Brescia, cidade rica da Lom-
bardia com pouco mais de 200
mil habitantes, aceitando o
convite da nova indústria.

PRUDÊNCIA

A partir de 10 mil dólares,
(Cr$ 740 mil) o italiano moder-
no, bem-informado e sobretu-
do prudente, pode garantir-se
contra os tempos que correm,
adquirindo uma fortaleza toda
sua e da maior idoneidade."Certamente que, por esse pre-
ço, nào se deve esperar muito
em matéria de espaço e confor-
to. Na melhor das hipóteses
poderá ser proprietário de nos-
so modelo mais modesto, uma
espécie de toca, na qual, multo
apertadas, poderiam acomo-
dar-se e viver precariamente
seis pessoas. O Ideal seria que
o cliente dispusesse de 20 mil
dólares para pagar o modelo
médio, com uma área de 10
metros quadrados e um quarto
de decantação ou anti-conta-
minaçào. Oferta que nào seria
a última, porque praticamente
dispomos de refúgios para to-
dos os gostos e bolsos. Todos
Inspirados na máxima de que
o conforto e o luxo tém seu
próprio preço".

Ao elegante e meticuloso
pioneiro de uma nova ativida-
de industrial e comercial a per-
gunta "se tudo isso nâo seria
um sinal neurótico e preocu-
pante, ou um luxo consentido
somente aos ricos que tèm
muito a perder", não cria o
menor embaraço. Parece que a
esperava. Com serenidade,
volta a responder: "Seria toll-
ce negar que a nossa iniciativa
náo pode ser considerada po-
pular, para o grande mercado.
Nossos clientes são, por en-
quanto, industriais, comer-
ciantes, profissionais liberais
bem-sucedidos. Mas nada têm
de neuróticos. Prefiro conside-
rá-los homens que tèm infor-
mação e consciência do que
acontece no mundo em que
vivem. Gente multo realista.
Alguns até com grande espíri-
to comunitário, como o indus-
trial desta mesma cidade de
Brescia, que nos pediu um pro-
jeto para um refúgio adequado
ao condomínio de apartamen-
tos que está construindo".

Por que a Itália, sétima po-
têncla Industrial do Ocidente,
só agora desperta para amea-
ça atômica? Por que, com tan-
to atraso, os italianos que hâ
multo tempo sabem em seu
pais está uma das maiores
concentrações de bases e ogi-
vas nucleares, só há menos de
seis meses descobriram a utili-
dade e a moda desses abrigos?

Nem os industriais de Bres-
cia, nem as pesquisas socioló-
gicas tém a resposta exata pa-ra essas questões. As hipóteses
sáo diversas. Há quem estabe-
leça uma relação com a dete-
rioraçáo da política de disten-
sào. Ou com o comportamento
agressivo assumido pelo Oo-
verno Reagan contra a União
Soviética. Há quem, simples-
mente, atribua tudo ao fato de
só agora uma certa burguesia
ter adquirido condições econô-
mlcas para permitir-se o sta-
tus de proprietário de um refú-
gio antiatômico.

Todos os levantamentos fei-
tos indicariam que a Itália é,
entre os paises mais ricos ou
estrategicamente mais visa-
dos, aquele que se encontraria
mais atrasado na corrida ao
abrigo antiatômico. Mais do
que a Alemanha Federal, que
se estranhamente também pa-
rece despreocupada e desaten-
ta, uma vez que hoje só dispo-
ria de refúgios para 8% de sua
população. Muito atrás dos Es-
tados Unidos, que dispõem de
uma quota de 47% ou da União
Soviética, que Já teria condi-
ções de proteger contra a bom-
ba 68% de sua gente. Isto paranáo falar de Israel (com uma
reserva de abrigos para quase
todos os seus habitantes) ou
da Suíça, onde o Estado conti-
nua a estimular e pagar (pelo
menos a metade dos seus eus-
tos) a construção de novas for-
talezas familiares.

Números e situações quenão impressionam ? pesquisa-dor Giorgio Manzinl, autor de
estudo recentemente publica-do sobre a "p/udèncla italia-
na". Para ele, a afirmação de
que a Itália é a cinderela da
era nuclear, a mais pobre e
descuidada, deve ser aceita
com reserva. Isto porque ele
próprio descobriu que quando
se fala de perigo atômico e das
precauções a assumir ou já as-
sumidas, os italianos voltam a
ser individualistas e reticen-
tes. Muitos recorrem à tradi-
cional omerta, o grande silèn-
cio mafioso.

— Um silêncio que se com-
preende muito bem — diz
Manzinl — porque quem cons-
trói um regúgio antiatômico
nào sal a propalar em altas
vozes. E por várias razões. A
primeira delas, para evitar a
cobiça dos vizinhos, que pode-ria ser responsável por assai-
tos ou ocupações indevidas ao
seu refúgio. A segunda, e náo
menos importante, por um an-
tigo temor do fisco. Quem po-de garantir o proprietário de
abrigo antiatômico que ama-
nhá ou depois o Estado não
inventará mais um imposto so-
bre a sua terceira casa, justa-mente a mais segura e impor-
tante de todas?

/
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Europa vai traçar
política comum para
Moscou e Washington

INTERNACIONAL— 15
Bruxelas — Os Chefes de Governo dos 10

países membros da Comunidade Econômica
Européia estarão reunidos a partir de amanha
na Holanda para estabelecer uma politica con-
Junta em relação aos Estados Unidos e União
Soviética, e tentar superar as dificuldades que
afetam sua frágil unidade econômica.

Entre os principais temas políticos a serem
tratados estào as relações européias com Wa-
shington em função da crise de El Salvador, os
pedidos do Pentágono para que a Europa invis-

ta mais em defesa, e as propostas de desarma-
mento feitas pelo Presidente soviético Leonid
Brejnev, contestadas por todos paises da CEE.

Polônia e Afeganistão
Outros temas de destaque nas conversaçõesdeverão ser a questão da Polônia e as formas deajuda européia para ajudar o pais a sair dasatuais dificuldades econômicas, as relaçõesLeste-Oeste, e a intervenção soviética no Afegã-nistão.

Algumas fontes afirmam que poderá ser
emitida nova declaração exigindo a retirada
das tropas soviéticas. Os temas políticos deve-
ráo ser tratados em sessão privada, assim como
os problemas internos que afetam a CEE, a
exemplo da difícil situação enfrentada pelaindústria siderúrgica européia.

Seráo particularmente analisadas as consi-
deraçôes do relatório apresentado pelo Minis-
tro das Relações Exteriores da Holanda, Chris-
toph Van Der Klauw sobre sua recente visita ao
Oriente Médio. Klauw, que preside o Conselho

de Ministros da CEE, está encarregado de inter-
mediar a iniciativa européia de paz na regiáo,
em que se reconhece o papel a ser desempenha-
do pela Organização para a Libertação da Pa-
lestina.

Será ainda considerado o embargo cerealife-
ro imposto à Uniáo Soviética, por determina-
çáo dos Estados Unidos, e particularmente os
lucros obtidos por países que náo o acataram,
como Argentina e Canadá, que continuaram as
vendas para aquele pais.

Compre sem entrada aos preços de hoje
e sé comece a pagar depois de Sao Joào
^rfr——- Refrigerador "¦ maç RJ
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Refrigerador
prosdocimo re 16
330 litros. Porta com
aproveitamento total.

avista 19.380,
eu dinheiro não até São Joio'

REFRIGERADOR GE
GRL 3310 LUXO
290 litros de capacidade.

avista 18*750,
ou dinheiro não até São João

MAQUINA DE LAVAR
LAVÍNIA 6
Super automática. Única
què lava 6 quilos de
roupa de uma só vez.

avista 32.750,
ou dinheiro não até São João
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FOGÃO SEMER
RADIANTE 3005
4 bocas. Amplo forno.

ã vista 6*850,
ou dinheiro não até
São João
FOGÃO CONTINENTAL
CAPRICE
CONSOLE
4 bocas. Forno com
visào total, tampa de
cristal.

è vista 9*880,
ou dinheiro não até São João

MÁQUINA DE
COSTURA SINGER
ZIGZAG
Gabinete fechado.

avistai 9*550,
ou dinheiro não até São Joio

MÁQUINA DE
COSTURA SINGER
FACIUTA
Com gabinete.
avista 22.980,
ou dinheiro não até Sio João

n I

TV TELEFUNKEN
512 S CORES 51 cm
(20")
k visto 37*500,
ou dinheiro não até
São João

TV SHARP 2006 A
51 cm (20")
Cores. Som frontal.

«vista 49.980,
ou dinheiro nio até Sio Joio

TV COLORADO
TOCANTINS
44 cm (17")
Portátil de menor
consumo

avista 11.720,
ou dinheiro nio até São Joio

TV PHILCO B-143
61 cm (24")
Tela retangular, som
frontal.

avista 19.995, S
ou dinheiro nio até Sio Joio
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MAQUINA DE
ESCREVER OLIVETTI
LETTERA 35

avisto 10*655,
ou dinheiro não até São João

CALCULADORA
DISMAC LC 8
8 dígitos.

avista 1*180,
ou dinheiro não até São João

DESPERTADOR
EUROPA
Garantia total

i visto 399,

ASPIRADOR DE PO
ELECTROLUX Z-88
Silencioso. Alto poder
de sucção.

avista 6*990,
ou dinheiro não até São João

RÁDIO GRAVADOR
SONY 373 AM/FM
Microfone embutido.
Tomada para caixa

, acústica.

avisto 14.350,
ou dinheiro não até São João

mmt'' 8 
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ELETROLA PHILIPS
GF 133
Toca-discos com
3 velocidades.

avista 3*990,
ou dinheiro não até São João

RÁDIO SANYO
RP 7160 AM/FM
Com LED
indicando a correta
sintonia

avista 4.880,
ou dinheiro nio até S. Joio
EQUIPAMENTO DE
SOM GRUNDIG 295

AM/FM
Stereo

avista 18.970,
ou dinheiro não até São João

EQUIPAMENTO DE
SOM SHARP SG 220
3 EM 1. Toca-discos
automático. Gravador
cassete stereo.
Rádio AM/FM Stereo.

avista 42*150,
ou dinheiro não até São João

li Jç-^—""IHjySfl

l»Sttaa 'Ma»-».f'f

RÁDIO OSAKA

à vista 3 »880,
ou dinheiro não até
São João

FERRO
AUTOMÁTICO GE
Uma temperatura para
cada tipo de tecido.

avista 1.290,

PANELA
DE PRESSÃO
MARMICOC
SPECIAL
4 litros.

 5B BE  ^ll»

avisto 890,
ESPREMEDOR DE
FRUTAS ARNO NOVA

avista 1.390,

GRILLGE
AUTOMÁTICO

avista 3.750,
ou dinheiro nio até
São João

RASTí

ENCERADEIRA WAUTA
Wl
1 escova.

à vista 3.750,
ou dinheiro não até São João
LIQÜIDIFICADOR
ARNO LR 3
3 velocidades

avista 1.990,
ou dinheiro não até São João

BATEDEIRA WAUTA
TOPATUDO
Com misturador de
massas.

avista 3.195,
ou dinheiro não até São João

CIRCULADOR ARNO
30cm. 3 velocidades.

avista 2.945,
ou dinheiro não até São João

VENTILADOR
ELETROMAR V40
avista 4.490,
ou dinheiro nio até Sio João
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Separatistas bascos
matam a tiros outro
oficial do Exército

Pamplona, Bilbao, Espanha— Uma Jovem terrorista vincu-
lada aos separatistas bascos
matou ontem a tiros o ex-
Comandante da Policia de Na-
varra, Tenente-Coronel José
Luis Prleto Grada. O atentado
ocorreu em Pamplona, Navar-
ra, quando a vitima, com a
mulher e alguns de seus sete
filhos, ia entrar na igreja quehabitualmente freqüenta.

Prleto, de 62 anos, foi alveja*
do num atentado semelhante
ao ocorrido quinta-feira, em.
BUbao, contra o Coronel do
Exército Ramon Romeo Ro-
taeche, que velo a morrer on-
tem. Rotaeche também foi
atacado numa igreja católica,
por um casal de jovens.
SOTELO NO ENTERRO

O Primeiro-Ministro da Es-
panha, Leopoldo Calvo Sotelo,
fez ontem uma rápida visita ao
pais Basco para assistir à mis-
sa pelo Coronel Rotaeche.
Também participaram da ceri-
mônia o Ministro da Defesa
Alberto Oliart e o Chefe do
Estado-Maior, General José
Gabeiras.

A viagem de Sotelo ao Pais
Basco — a segunda em 16 dias
—reflete a profunda preocupa-
ção do Governo com uma pos-sivel reação dos militares dl-
reitistas ao assassínio de Ro-
meo, primeiro militar vitima-
do pelos guerrilheiros bascos
este ano. A ala militar da orga-
nizaçáo separatista ETA assu-
miu a responsabilidade pelo
atentado e ameaçou lançar
uma nova campanha contra"chefes e oficiais das forças de
ocupação".

NOVAS AMEAÇAS

Fontes bascas comentaram
que a declaração Indica que a
facção mais radical da organi-
zação ganhou a disputa sobre
a estratégia a seguir após a
fracassada tentativa de golpe
militar, do último dia 23. Os
veteranos dirigentes da ETA,

que aconselham cautela, pare-cem ter perdido o lugar para os
guerrilheiros mais Jovens que
pregam ataques contra milita-
res e policiais.

Diante da possibilidade de
uma nova ofensiva da ETA, a
segurança nos quartéis e ou-
trás instalações militares foi
reforçada. Fontes políticas
acreditam que o Governo po-
dera tentar diminuir a tensão
entre os militares, dando as
Forças Armadas maior partici-
pação no combate ao terro-
rismo.

Vários grupos políticos con-
denaram o assassínio que qua-
Mearam como um "desafio
muito grave e premeditado" ãs
Forças Armadas. Alguns clr-
culos militares vèm criticando
o Govemo pelo que conside-
ram "falta de autoridade con-
tra o terrorismo".

O General Ignacio Dlaz de
Agullar, que coordena a invés-
tlgação sobre os envolvidos na
conspiração, na Região Militar
de Madri, entregou ontem os
resultados de suas pesquisas
ao Conselho de Justiça Militar.
O Juiz especial, José Maria
Garcia Escudero, vai decidir
se as investigações de Agullar
são suficientes.

Numerosos advogados de
defesa dos oficiais implicados
no golpe recorreram contra a
decisão de Garcia Escudere de
não lhes permitir acesso aos
autos do processo, e ameaçam
recorrer, se necessário, ao tri-
bunai constitucional

A policia francesa deteve on-
tem um homem de fala espa-
nhola na cidade fronteiriça de
San Juan de Luz, após um
tiroteio entre refugiados bas-
cos espanhóis e grupos anti-
separatistas. O tiroteio como
çou quando um automóvel,
transportando refugiados bas-
cos espanhóis que vivem na
França, deixava um estaciona-
mento no Centro da Cidade e
foi baleado por três homens
que iam em outro automóvel.

Nova legislação elimina
mais de 50 candidaturas
à Presidência da França

Arlette Chabrol
Cormpondant»

Paris — Os franceses não se mostram muito
entusiasmados com a quantidade de candidatos quedisputarão as eleições presidenciais de 26 de abril.
Além dos incansáveis líderes dos quatro grandesPartidos políticos — Valéry Giscard d'Estaing, Jac-
ques Chirac, François Mitterrand e Georges Marchais— só mais dois ou três — Michel Debré, Michel
Crepeau e Marie-Francé Garaud, que conseguiriam
recolher as 500 assinaturas de prefeitos, senadores e
deputados apoiando sua candidatura — deverão dis-
putar as preferências do eleitorado.
RESTRIÇÕES

Com a aplicação da nova le-
gislação — impondo as 500 as-
sinaturas — a escolha demo-
crática poderã sofrer sérias
restrições. A idéia de conse-
gulr o aval de 500 eleitos para
poder se apresentar como can-
didato não é má. Ela tem como
objetivo eliminar candidato-
ras sem consistência, as quais,muitas vezes, nem mesmo se
sentem desmotivadas pelo ele-
vado custo da campanha. A lei
foi aprovada e este ano, pela
primeira vez, será colocada em
prátloa. A priori, dela pode-sedizer que, se não é bem-vida,
pelo menos não é inútil: mais
de 50 pessoas haviam anuncia-
do sua intenção de concorrer à
Presidência da França.

É lógico que muitas dessas
50 pessoas sabem que não têm
chance alguma de chegar ao
Palácio do Eliseu, mas para a
maioria a eleição presidencial
oferece a oportunidade de uma
tribuna importante para a di-
vulgação de idéias, a defesa de
uma causa ou de interesses de
grupos ou particulares.

Mas a menos de duas sema-
nas do término oficial da ins-
crição de candidaturas, perce-be-se que o remédio imagina-
do pelos legisladores tem uma
eficácia perigosa. A nova legis-
lação dificulta não apenas as
candidaturas inexpressivas,
mas também a dos "pequenos-
candidatos", que, embora não
pertencendo aos quadros de
um grande Partido, nem porisso deixam de representar
correntes de idéias às vezes
importantes no pais.

Na extrema esquerda, porexemplo, Huguette Bouchar-
deau, secretária-geral do Par-
tido Socialista Unificado, Ar-
lette Laguiller (do movimento
Luta Operária) e Alain Krivine
(Liga Comunista Revoluciona-

Elizabeth
dá mansão
a Charles

Londres — O Príncipe Char-
les e sua futura mulher, Lady
Diana Spencer, ganharão de
presente de casamento da Rai-
nha Elizabeth uma casa de
campo com 10 quartos, nas
proximidades do Palácio Bal-
moral, na Escócia. A casa
custou 1 milhão de libras es-
terlinas, aproximadamente
Cr$ 170 milhões, segundo in-
formou a imprensa londrina.

Quando se casou com o Te-
nente Mark Phillips, a filha da
Bainha, Princesa Anne, ga-
nnou de sua mãe uma modesta
casa, no valor de 500 mil libras,
acrescentaram os jornais. O
Príncipe Charles e Lady Diana
estão com o casamento marca-
do para o próximo dia 29 de
junho.

ria) admitiram que não conse-
guirão o número de assinatu-
ras exigido. São, contudo, re-
presentantes de idéias que há
anos fazem parte da vida poli-
tica francesa e que participa-
ram de eleições presidenciais
anteriores. O mesmo problema
ocorre na extrema direita, com
o mas conhecido de seus lide-
res, Jean Marie Le Pen, presi-
dente da Frente Nacional, que, •
antes, também já se apresen-
tara como candidato presidên-
ciai.' O caso que provocou mais
polêmica entre os franceses,
no entanto, foi o que envolveu
o ecologista Brice Lalonde,
que foi obrigado a denunciar à
opinião pública sua incapaci-
dade de reunir as 500 assinatu-
ras. Alguns eleitos giscardia-
nos, sob o conselho do Eliseu,
foram em seu socorro — na
crença de que os votos dos
ecologistas não irão para o so-
cialista François Mitterrand—
não isso náo se mostrou sufi-
ciente.

Nessa disputa ferrenha, não
se ousa nem mesmo falar de
Roger Garaudy, o escritor
marxista excluído do Partido
Comunista em 1071, e que se
vinha preparando hã longo
tempo para essa campanha. E
nem é mesmo certo que tenha
alguma chance Michel Jobert,
ex-Ministro de Relações Exte-
riores do Presidente Georges
Pompidou, que acaba de
anunciar sua intenção de se.
apresentar como candidato.
Os eleitos só podem dar seu
aval — que não quer dizer
apoio absoluto—a um só can-
didato. E essa opção terá de.
ser divulgada através do Diá-
rio Oficiai, assim, os Partidos
políticos — que, quase todos,
deram a seus eleitos instru-
çôes para avalisarem somente
as candidaturas aprovadas pe-
las agremiações—tém um ins-
trumente seguro de que serão
obedecidos.

Mercenários
chegam ao
Paquistão

Islamabad — Os mercená-
rios ingleses Robin Hogg Mor-
rlson e Walter John Pilgrim e o
norte-americano Eugene Tar-
Jan Shipley, veterano da guer-
ra do Vietnam, chegaram ao
Paquistão para unirem-se à re-
slsténcia afegã contra os sovié-
ticos, o que deverá criar uma
situação embaraçosa para
seus Governos que negam
apoio aos rebeldes.

Os três disseram aos jorna-
listas na Capital que seguirão
para a região de Peshawar, ao
Noroeste do Paquistão, para
entrar em contato com grupos
guerrilheiros. Pilgrim, de 43
anos, disse que seis a 12 mercê-
nários Já estáo na região e ou-
tros 70 chegarão em breve.

Bydgoszcz—O lider da Confederação Soli-
dariedade, Lech Walesa Irá hoje a Varsóvia
realizar negociações com o Vlce-Primelro-
Ministro da Polônia, Mleczyslaw Rakowski,
em uma nova tentativa de conciliação, desta
vez para terminar com a grave tensão nacio-
nal, provocada pela politica de Bydgoszcz, ao
espancar sindicalistas na quinta-feira na ci-
dade.

À comissão de inquérito que Rakowski
enviou à cidade na sexta-feira, a direçáo da
Solidariedade apresentou uma lista de sete
pontos bases para as conversações. Sào pedi-das as demissões, de Imediato, do Vice-
Governador, do Chefe de Policia e do lider
local do POUP. A direção também fez apelo à
nação, para que se mantenha em calma.

Exigências.
As outras exigências são de que sejam

reduzidas as patrulhas policiais em Byd-
goszcz, divulgados os nomes dos envolvidos
na repressão, publicadas as fotos tiradas
quando policiais esmurravam e chutavam
mais de 20 membros'do sindicato indepen-
dente local, além de vereadores que permane-
ceram na sede do Conselho Regional, depois
do fracasso da sessão de lnformaçào sobre as
reivindicações dos agricultores que ocupam o
prédio do Partido Camponês.

"Ouvimos com satisfação a declaração fel-
ta pelo porta-voz do Governo, dizendo que a
intenção do Primeiro-Ministro, Wojciech Ja-
ruzelski, é procurar uma solução para o confll-
to, através de negociações", indicou em co-
municado a direçáo nacional da Confedera-
ção Solidariedade. Consideramos que o inte-
resse social exige que as conversações sejam
iniciadas imediatamente". O lider Lech Wale-
sa voltou a comentar que o clima de tensão é
bem pior do que o das grandes greves de
agosto do ano passado.

Walesa presidirá a delegação de quatro
dirigentes da Solidariedade e mais alguns
sindicalistas de Bydgoszcz, que iniciará as
conversações com o Vice-Premler Rakowski,
hoje, as 2h locais, em Varsóvia. Segundo ele,
os sindicatos independentes* desejam "um
acordo neste fim de semana, para evitar as
greves e para que seja levantado o estado de
alerta na segunda-feira, se possível".

Depois da reunião de sexta-feira ã noite,
com a direção da Confederação, a comissão
de inquérito presidida pelo Vice-Procurador-
Geral, Josef Zyta, divulgou um informe ini-
ciai, lamentando o incidente, mas dando a
entender que não houve violência por parte
da policia. As unidades policiais náo estavam
armadas e "atuaram com firmeza, não com
brutalidade", afirmou. "As vitimas declara-

nciliaç
ram que foram espancadas fora do prédio",
alegou.

Segundo a agência de noticias americana
UPI, o vice-presidente do sindicato indepen-
dente de Bydgoszcz, Bogdan Koscierskl, fez
um advertência ontem a respeito de informa-
ções falsas que eram espalhadas quanto a
preparativos de uma greve geral para ama-
nhã. Isto não seria verdade, teria declarado o
substituto de Jan Rulewskl, que permanece
hospitalizado, com traumatismo craniano.

Koscierski também desmentiu rumores de
que Rulewski tinha morrido, afirmando que
ele está fora de perigo, embora vá ser obriga-
do a passar uma semana no hospital, porque— além do ferimento na cabeça — tem contu-
soes graves por todo o corpo. Rulewski é um
líder sindical de bela aparência, militante
ativo que desfruta de grande apoio popular
em sua cidade.

O sindicalista ainda corrigiu informações
que estào sendo veiculadas em panfletos por
todo o pais, tentanto desacreditar Rulewski.
Assinados por "membros verdadeiros do sin-
dicato de Bydgoszcz", os panfletos afirmam
que Rulewski é filho de um traidor da pátriana Segunda Guerra Mundial, matou um ho-
mem num acidente de carro, tentou fugir da
Polônia para escapar ao serviço militar e"agora provoca desordens e distúrbios".

Koscierski fez questão de esclarecer queide fato, Rulewski, quando estudante, foi ex-
pulso de uma academia técnlco-militar, mas
provavelmente como punição por suas opl-
nlões políticas. Depois, tentou sair da Polônia
ilegalmente, sendo apanhado e processado, o
que o obrigou a cumprir pena de prisáo.Recentemente, esteve envolvido em um acl-
dente de automóvel, no qual morreu um ho-
mem. Ao entanto, a Justiça se pronunciou porsua Inocência.

Outra fonte sindical esclareceu que dos'
três sindicalistas que continuam hospitaliza-
dos quem se encontra em estado mais grave ê
Michal Bartoszcze, de 68 anos. A própria
agência de noticias polonesa PAP divulgou
que ele chegou a recobrar o sentido ontem,
apesar de ter de continuar no setor de cuida-
dos intensivos de uma clinica de Varsóvia,
para onde foi transferido. Ele deverá perma-
necer internado por mais de 10 dias.

O jornal do POUP, Trybuna Ludu, divul-
gou ontem os incidentes em Bydgoszcz, des-
tacando que a policia náo estava armada
quando Invadiu o prédio do Conselho Regio-
nal para expulsar os sindicalistas. Afirmou
que a reunião foi suspensa por votação, aten-
dendo a proposição do conselheiro Andrzej
Mlodecki. Entrevistado, Mlodecki disse que
pediu o adiamento dos debates da pauta pormotivos objetivos (que náo especificou) e quenáo foi manipulado por ninguém.
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Michal Bartoszcze, 68 anos, uma das vítimas dos policiais
poloneses, foi levado em estado grave a um hospital de Varsóvia

Moscou acha situação complicada
Noênio Spínola

Moscou — A situação na Polônia nos últi-
mos dias tornou-se "seriamente complicada",'segundo telegrama da Tass, baseado na agên-
cia polonesa de noticias Pap. Os soviéticos
recorrem às fontes de Varsóvia quando que-
rem evitar comentários próprios ou passar
mensagens que possam ser consideradas no
Ocidente como formas de intervenção direta
nos assuntos do tumultuado pais vizinho.

A versáo dos fatos dos últimos dias conhe-
cida aqui não menciona o ataque de policiais
aos membros do sindicato Solidariedade tal
como tem sido repetidamente noticiado pelasrádios do Ocidente. Ao contrário, justifica a
açáo do Govemo, dizendo que "ninguém tem
o direito na Polônia de ocupar edifícios e
instituições públicas pela força".

Intransigência
Segundo a Tass-Pap, "contrariando o ape-

lo de OO dias dé calma feito pelo novo Gover-
no, departamentos regionais da Solidarieda-
de entraram ou anunciaram a' possibilidade
de entrar em greve. E greves foram feitas em
Torun, Grudziadz, Wlocklawek. Em muitas
áreas do pais interrompeu-se o funcionamen-
to normal dos transportes"

Sempre citando a Pap, a agência soviética
disse que a Solidariedade adotou a decisão de
Interromper as negociações com as autorida-
des e declarar um alerta de greve para todas
as organizações do sindicato. Como pretexto,foram apresentados os acontecimentos de
Budgoszcz e a ocupação ilegal do edifício
administrativo do Conselho dos Deputados".
Uma comissão do Govemo, liderada peloProcurador-Geral, foi enviada a Bydgoszcz.

A atuação do lider sindical Lech Walesa foi
cruamente descrita como "instigadora", pos-
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to que este se referiu à situação atual como"mais séria do que em agosto passado". Pou-
co tempo depois, entretanto, a agência oficial
soviética apresentou uma correçáo de seu
telegrama anterior na qual retirava a critica
ao lider sindical polonês.

Ao apresentar a ocupação do edifício pelostrabalhadores, a tese que está sendo divulga-
da em Moscou é a de que estes praticaram"um ato político, que não pode ser considera-
do de outra forma. Assim, os lideres sindicais
violaram as leis existentes na Polônia".

Transcritas foram também as palavras do
porta-voz do Govemo polonês, J. Barecki,
segundo o qual as autoridades "tomariam
todas as medidas para restaurar a ordem no
pais, ordem essa que vem sendo Incessante-
mente violada pelos responsáveis pela Solida-
riedade".

Em meios diplomáticos ocidentais náo se
acreditava, na semana passada, que umainvasão da Polônia pelos soviéticos fosse ine-
vitável ou sequer iminente. No entanto, era
clara a sensação de que o Govemo de Moscou
passou às autoridades polonesas palavras in-
cisivas no sentido de "mudar o curso dos
acontecimentos (em russo, povemut ou povo-rachivat)". A colisão entre Solidariedade e o
Govemo nas palavras transcritas na tarde de
ontem sugere que esse processo está em fran-
ca marcha ascendente.

A virada de ontem, com os porta-vozesoficiais acusando Lech Walesa de "instiga-
dor" e depois retirando o adjetivo, talvez
indique que as relações entre o Govemo polo-nês e a Solidariedade náo se romperam com-
pletamente. Mesmo assim, fontes bem Infor-
madas náo descartavam a hipótese de uma
escalada de tensões e acontecimentos nos
próximos dias.

Praga acusa sindicalistas
Praga — O órgôo oficial do PC da Tcheco-

Eslováquia, o Rude Pravo, acusou os sindica-
listas independentes da Polônia de "terem
criado uma nova onda de tensões e provocadoo Govemo". Denunciou também o papel de"instigadores", assumido pelos dissidentes do
Comitê de Autodefesa Social (KOR), na noti-
cia que divulgou procedente de Varsóvia.

"Os acontecimentos de Bydgoszcz são
uma nova prova da campanha de provocação
desta organização (KOR) hostil ao Estado, Já
que foi ela que, com alguns dirigentes e conse-
lheiros dos sindicatos de Walesa, organizou a
ocupação da sede do Partido Camponês e
causou os subseqüentes distúrbios na reunião
do Conselho Regional", informou.

"Estas forças só objetivam uma coisa: de-
sacredltar o Govemo polonês e não lhe dar
nem um momento de calma para desenvolver
um trabalho normal", acrescentou o jornaltcheco-eslovaco. "Este aumento da tensão
ocorre em um momento em que há problemasde abastecimento, sobretudo quanto a produ-tos alimentícios básicos", enfatizou.

Disse ainda que, "devido às greves e confll-
tos que desencadeiam os sindicatos de Wale-
sa, a maioria da população náo pode cumprir
seu desejo de trabalhar o máximo para solu-
clonar a crise tão rapidamente quanto seja
possível". Desde o início da crise político-sindical na Polônia, a Tcheco-Eslováquia
vem criticando severamente os dissidentes e
sindicalistas.

Soviético inspeciona manobras
Berlim Oriental — O Comandante das

forças do Pacto de Varsóvia, o Marechal so-
viético, Vlktor Kulikov, chegou ontem à Ale-
manha Oriental para inspecionar as mano-
bras militares União-Sl, que estão sendo reali-
zadas nos paises membros, inclusive na Po-
lônla.

Kulikov "passou em vista os comandos e
as tropas do Exército da Alemanha Oriental e
do Exército da União Soviética", divulgou a

agência de noticias alemã oriental ADN. O
Marechal, informou, pode-se convencer "do
nível teórico-milltar e dos conhecimentos prá-ticos" dos soldados.

Num discurso ante o Marechal soviético,
um general do Exército da Alemanha Orien-
tal manifestou que os comandos e as tropas
estão dispostos a "cumprir conscientemente
toda ordem para a proteção comum das con-
quistas socialistas, com o Exército da União
Soviética e outras forças fraternais".

ao com
Assessor de Reagan
defende posição de
força contra URSS

Governa

Washington — O Assessor
do Presidente Ronald Reagan
para Assuntos de Segurança,
Richard Allen, afirmou ontem
que a única forma de negociar
com a Uniáo Soviética é a par-tir de uma posição de força.
Acrescentou que é "ilusório"
pensar que Moscou consentirá
sem reservas no desmantela-
mento de seus modernos siste-
mas nucleares na Europa
Oriental.

Em seu primeiro pronuncia-
mento público desde que to-
mou posse, Allen disse que a
Europa enfrenta uma crise
econômica táo perigosa quan-
to a que se seguiu à Primeira
Guerra Mundial Em sua opl-
niào, a Aliança Atlântica tem
sido debilitada devido a pres-
soes inflaclonárias resultantes
da "falta de vontade para dis-
ciplinar os programas sociais".

O déficit ocasionado por"programas sociais descontro-
lados" tem Isolado os paises
europeus das realidades de um
sistema econômico solapado
pela inflação, disse Allen, ad-
vertindo que o futuro da Allan-
ça Atlântica será sombrio se
seus membros nf.o consegui-
rem controlar seus orça-
mentos.

Observou que o desejo de
muitos europeus de estreitar
relações com o bloco soviético,
para promover a paz e a esta-
bilidade regional, vem sendo
utilizado por alguns como Jus-
tificativa para o desarmamen-
to. E ressaltou que a atitude de
alguns setores, favorável ao
desarmamento unilateral, não
é compartilhada pelos dirigen-
tes europeus mais bem infor-
mados. "Estes não se iludem
sobre a natureza do sistema
soviético", afirmou.

Bonn volta a recusar
proposta de Brejnev

Bonn (do correspondente) —
O Govemo alemão continua
resistindo ao assédio soviético
e voltou a recusar esta semana
a proposta de uma moratória
no estacionamento de mísseis
de alcance médio na Europa,
feita durante o último congres-
so do PCUS pelo Presidente
soviético, Leonid Brejnev. Dl-
plomatas alemães convoca-'
ram ontem alguns jornalistas
para dizer que a sugestão de
Brejnev, tal como está fonnu-
lada, foi definitivamente rejei-
tada.

Os diplomatas reagiam as-
sim às entrevistas e declara-
ções do presidente do Instltu-
to para Estudo dos Estados
Unidos e Canadá, da URSS,
Arbatow, que passou na véspe-
ra por Bonn numa viagem logo
interpretada como campanha
soviética. Diplomatas alemães
ficaram multo Irritados com as
explicações de Arbatow sobre
a proposta de Brejnev, "no se-
tor seml-oficial, sobretudo pa-ra atlçar nossa opinião públi-
ca, os soviéticos têm sido mui-
to aUvos", comentou um deles.

GASODUTO

Aos Jornalistas, Arbatow dis-
se que a moratória no estacio-
namento dos mísseis não in-
cluía uma paralisação em sua
construção. O emissário sovié-
tico, que passou a fazer parte
do Comitê Central do PCUS
após o último Congresso do
Partido, é considerado um dos
melhores especialistas sobre
os EUA e é um dos assessores
do Govemo soviético para
questões de desarmamento.
Arbatow não esta muito pessi-
mista em relação a Ronald
Reagan. Outros Presidentes
norte-americanos, principal-
mente Kennedy e Nlxon, co-
meçaram multo mal em rela-
ção à URSS, mas depois as
relações entre as duas super-
potências melhoraram, disse
Arbatow. Atualmente, Moscou
está muito interessada em ne-
gociaçôes e depende apenas
do Ocidente para iniciá-las,
afirmou.

Dirigindo-se sem rodeios aos
alemães, afirmou que a Euro-
pa náo constitui um "posto

avançado" dos norte-ameri-
canos. "Nem sempre é fácil
convencer os Estados Unidos
do perigo de sua política de
armamentos, e mais difícil aüv-
da é a URSS tentar convence-
los sozinha", declarou Arba-
tow. "Por Isso esperamos con-
tar com o apoio de outros pai-
ses qúe Igualmente conhecem
o problema." A moratória pro-
posta por Brejnev poderia ser
introduzida no momento em
que se iniciarem as negocia-
çóes. "Em 1973, com um pouco
de sorte, poderíamos ter assi-
nado um tratado", disse Arba-
tow. Mesmo para Egon Bahr,
um dos artífices da Ostpolitik
do Govemo Brandt-Scheel e
um dos principais políticos do
SPD, tal como foi feita a mora-
tória proposta por Brejnev é
inaceitável.

Num artigo redigido para o
Vorwaerts, Bahr afirma que"nenhuma proposta soviética
foi negociada até agora sem
antes ter sido modificada". O
Ministro das Relações Exterio-
res. Hans-Dletrich Genscher,
também se recusou ontem a
considerar a moratória pro-
posta por Brejnev. Genscher
falou durante duas horas aos
deputados da bancada parla-
mentar do SPD, entre os quaishá muitos totalmente contra-
rios à atitude adotada pelo Ml-
nistro. Ao lado do Chanceler
Schmidt, Genscher explicou
sobretudo à esquerda do SPD
que a dupla resolução da
OTAN de dezembro de 1979 —
bastante combatida por ai-
guns , grupos social-demo-
era tas — inclui nào só o esta-
cionamento e modernização
de mísseis de alcance médio,
mas Igualmente uma oferta de
negociação à União Soviética."E em minha recente viagem a
Washington isto ficou claro
durante as conversas com o
Govemo norte-americano, que
vê o problema da mesma ma-
neira", afirmou Genscher."0
que não podemos é aceitar
qualquer tipo de condição pre-liminar para iniciar negocia-
ções. De qualquer maneira,
vou apresentar a posição do
Govemo alemão durante ml-
nha viagem a Moscou, no prin-
cipio de abril".

Metalúrgicos alemães irão
à greve se empresas não .
aceitarem aumento salarial

Bonn (do Correspondente) — As negociações en-
tre patrões e sindicatos alemães foram interrompidas
novamente sem resultados. Insatisfeitos com a atitu-
de das assoeiações patronais, que passaram a ofere-
cer apenas a metade do aumento salarial pretendido
pelos trabalhadores, dirigentes do Sindicato dos Me-
talúrgicos (IG Metall) ameaçaram de novo convocar
greves, caso as negociações não chegem depressa a
um resultado que considerem favorável.

Acompanhadas por greves de advertência e mani-
festações públicas nas principais cidades alemãs, as
negociações entre associações patronais e sindicatos
metalúrgicos são consideradas importantes também
para outros setores da economia alemã. Os sindicatos
vêm exigindo 8% de aumento. Após oferecer apenas
3%, os patrões concordaram ontem em aumentar sua
proposta para 4%. Essa cifra, contudo, já foi recusada
em outros distritos, onde também se está negociando.
PRIVILEGIADOS

Desemprego, crise econôml-
ca, recessão, deficiências es-
truturals e uma péssima con-
Juntura externa tiraram dos
alemães aquele otimismo com
que encaravam o desempenho
da própria economia. Quemestá sentindo de mais pertosão os slndlcalitas, envolvidos
em difíceis negociações por au-
mentos salariais. Pela primei-ra vez no pós-guerra, é bastan-
te provável que o privilegiadooperário alemão tenha de ar-
car com uma diminuição real
de seu salário, apesar dos au-
mentos de até 8% solicitados
pelos líderes das representa-
çôes trabalhistas.

Os sindicalistas nada têm a
ver com a juventude revolta-
da, mas também estáo nas
ruas. No sábado cedo, dia tra-
diclonal de compras na Alemã-
nha, membros do Sindicato
dos Metalúrgicos distribuíam
panfletos nas grandes cidades
e pediam compreensão para as
greves de advertência que já
paralisaram por algumas ho-
ras algumas importantes em-
presas, na semana passada. Se
não tiverem sucesso nas nego-
claçóes, os metalúrgicos pro-metem greves nacionais.

Em seu congresso extraordl-
nário, que terminou sábado
em Dusseldorf, a Central Sin-
dlcal Alemã (DGB) pronun-

clou-se contra comunistas è
contra conservadores, contra
ocupantes de Imóveis, demais
radicais e caóticos anarquis-
tas, mas atacou fortemente o
Govemo. Oskar Vetter,~o pre-
sidente da DGB, pediu que o
projeto da cc-gestáo fosse am-
pilado para outros campos da
economia alemã, o que no mo-
mento é um sonho muito dis-
tante e difícil de ser realizado.

Vetter pediu ao Govemo me-
didas eficazes para combater o
desemprego que já atinge a 1
milhão 200 mil pessoas. O queê pior, as análises mostram
que o fenômeno é estrutural, e
que sua tendência ê de agra-
var-se entre acadêmicos e pes-soas com nivel de instrução
superior, às taxas sáo assom-
brosamente altas. Mulheres,
velhos e perto de 10% da Ju-ventude (contra 4,7% da popu-lação aüva) são particular-mente atingidos pela falta de
trabalho.

Vetter foi tomado de visões
apocalípticas ao falar do as-
sunto. O lider sindical referiu-
se ao final da República de
Weimar, quando um plano pa-ra combate do desemprego te-
ria sido rejeitado pelas autori-
dades. O chefe da DGB acha
que o mesmo está acontecen-
do agora, só que os desempre-
gados ainda não foram às ruas.
Quando o fizerem, o fim estará
próximo", declarou.

URSS buscai
créditos
no Japão

Anilde Werneck.
Cormpondtnt*

Tóquio — As relações politl--
cas entre a União Soviética e o
Japáo continuam frias e até
mais agravadas nestes últimos
dias, mas, na área econômica,
os dois países voltam a se en-
tender. Na próxima segunda-,
feira, chega a Tóquio o vice-
diretor do Departamento de
Comércio Externo, Vladimir
Komarov, para tentar conse-
gulr créditos num total de três
bilhões de dólares, que seráo
aplicados na construçáo de.
um gasoduto que ligará a Slbé-
ria à Europa Ocidental

Desde a invasão do Afegã-
nistão, em fins de 1979, o Ja-
pão suspendeu o intercâmbio
econômico com a União Sovié-
tica, mantendo as relações di-
plomátlcas a nivel protocolar,
para mostrar seu desagrado
com a ocupação soviética de
quatro ilhas que lhe perten-
ciam até o flm da última guer-
ra. Agora, os soviéticos ten-
tam, sem muita possibilidade
de êxito, uma aproximação di-
plomática, mas aqui se consi-
dera provável que sejam bem-
sucedidos na transação finan-
ceira.

Foi um malogro a tentativa
do Embaixador Dimitri Po-
lyanski de chegar a um degelo
nas reações Moscou-Tôqulo. A
reação do Governo japonês es-
teve bem próxima da mofa,
mas — ao flm de alguns dias—
se começou a tirar o Embaixa-
dor soviético do banho-maria.
Primeiro, foi-lhe permitida
uma reunião com três altos
dirigentes do Partido Liberal
Democrata, que pretendiam
avaliar o que ele tinha de con-
creto para dizer a Suzuki. No
encontro, concluiu-se que ele
poderia ver o Ministro do Ex-
terior, Masayoshi Ito.

PC chinês
critica
culto a Mao

Pequim — Mao Tsé-tung era
um "grande marxista", mas
apenas um entre dezenas de
lideres de que o povo chinês
deveria orgulhar-se, afirma o
Diário do Povo, jornal do Par-
tido Comunista.

Sunt Yat-sen, Confúckve
mesmo Gengis Khan foram co-
locados na lista ao lado. de
Mao, em comentário de pri-
meira página que é a mais cia-
ra indicação, até agora, de co-
mo a atual liderança, sob a
direçáo do vice-presidente do
Partido, Deng Xlaoplng, pre-
tende acabar com o mito do
homem que foi adorado como
deus durante décadas.

O comentário, que analistas
diplomáticos acreditam ter si-
do aprovado ou escrito por Hu
Yaobang, secretário-geral do
Partido que está na linha de
sucessão da presidência do
PC, afirma que "uma nova on-
da de patriotismo" está atin-
gindo a China. O artigo foi
interpretado como parte de
uma campanha para conse-
gulr o consenso entre os Inte-
grantes do Partido para uma
reunláo plena, que vem sendo
adiada, para a aprovação da
liderança e da linha pragmáü-
ca de Deng.

O artigo, que ocupou a meta-
de superior da primeira pági-na, considera a revolução cul-
tural de Mao "séria e bém-
intencionada" mas observa
que todos cometem erros e
sempre ocorrem "mudanças e
reviravoltas" no esforço de
construçáo nacional.

Mas Mao foi atingido direta-
mente quando o articulista
enumera oito categorias de lm-
portantes personalidades chi-
nesas e Mao entrou em apenas
uma, a de lideres comunistas,
onde figura em terceiro lugar
após dois fundadores do Parti-
do, Li Dazzhao e Xlu XlubieL
As outras categorias sào: Filo-
sofos, Escritores e Poetas,,Co-
mandantes Militares, Impera-
dores. Heróis Nacionais, Lide-
res de Revoltas Pré-Revplu-
cionárias e Reformadores.

Chineses farão
censo em 1982
Pequim — A China vai reali-

zar um censo dentro de um
ano e melo, com ajuda das
Nações Unidas. A populaçãochinesa se eleva hoje a 1 bilhão
de pessoas, segundo algumas
estimativas. A direção chinesa
deseja no entanto, conhecer
uma série de outras informa-
ções, para aperfeiçoar sua poli-üca de abastecimento, princi-
palmente.

Será o terceiro censo na hW
tória da China desde a Revolu-'
çáo Comunista de 1949. O pri-meiro se realizou em 1953 e o
segundo em 1961, e suas proje-
ções ê que servem de base paraos planejamentos do Govemo,
o que certamente obriga uma
margem de erro considerada
até perigosa para a politicaditada pelo PCC.

As autoridades de Pequim
esperam que este censo mar-
que o ponto mais alto da èx-
plosáo demográfica do pais e
que, nas próximas décadas,
baixe o número de nasclmen-
tos, com o apoio da campanha
oficial destinada a mostrar
que os casais devem ter ho
máximo um filho. Se Isso não
ocorrer, os cálculos indicam
que a China terá 1 bilháo 200
milhões de habitantes no ano
2080.
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Enders já atua como
assessor para a AL

armando Ourique
Corm ponde ntt

Washington—O Presidente Reagan ainda
nâo solicitou a confirmação do Senado, mas
essa parece ser a única formalidade pendente
pára' a designação de Thomas Enders, 50
anos, para Secretário Assistente de Estado
para a América Latina.• Ele Já ocupa o escritório no sexto andar da
Chancelaria, reservado para esse cargo. Ter-
ça-feira passada, Thomas Enders acompa-
nhou Reagan na visita à Casa Branca do
Presidente designado da Argentina, Roberto
Viola. E na véspera havia participado do
outro encontro do Secretário de Estado Ale-
xander Haig, com o general argentino."'ll'l 

O indicado de Haig
afrA Administração Reagan está procurando

náo sobrecarregar o Congresso com muitos
pedidos ao mesmo tempo e seria por isso que
a confirmação de Enders ainda não foi solici-
tada. Para ele, talvez seja melhor assim. Sem
qualquer envolvimento anterior em assuntos
latino-americanos, Enders por enquanto esta-
ria estudando a região sem haver começado a
dar ordens.

A indicação de seu nome teria sido do
próprio Secretário Haig, que, num comenta-
rio sobre a escolha, destacou Enders por sua
lealdade. Essa sua determinação no cumpri-
mento de ordens, entretanto, rendeu muita
controvérsia quando a Comissão de Relações
Exteriores do Senado examinou, em junho da
1974, a sua designação para Secretário Assis-
tente de Estado para Assuntos Econômicos.

Antes, Enders havia sido Encarregado de
Negócios da Embaixada norte-americana no
Camboja. A comissão do Senado, numa de-
claraçào formal, constatou que ele era o diplo-
mata naquele pais "com o maior conhecimen-
to sobre as operações de bombardeios e a
função da Embaixada em coordená-los". A
Administração Nixon, quando Enders era En-
carregado de Negócios em Phnom Pehn, deci-
diu realizar bombardeios aéreos secretos do
Camboja, por onde tropas comunistas no
Vietnam do Sul estavam recebendo supri-
mentos. Essas operações estavam sendo em
grande parte coordenada; pela Embaixada e
Enders teria participado ativamente disso.

De acordo com a comissão do Senado,
Enders, entretanto, negou'esses fatos a uma
comitiva daquela Casa que esteve no Cambo-
ja em abril de 1973 para Investigar a questão.
A comissão acabou o confirmando no cargo
mas antes resolveu repreendé-lo dizendo ter
concluído que "um esforço consciente foi feito
pela Embaixada para esconder da comitiva a
natureza e a extensão de sua função na coor-
denação de operações aéreas dos EUA".

Em abril de 1973, na ocasião desses acon-
tecimentos no Camboja, Henry Kissinger ain-
da nào havia assumido a Secretaria de Esta-
do. Já era entretanto o homem forte da politi-
ca externa norte-americana como Chefe do
Conselho de. Segurança Nacional, tendo o
General Alexander Haig como um dos seus
principais assessores. A lealdade de Thomas
Enders na época estaria sobretudo devotada
a eles.
-,- Enders regressou a Washington quase um
ano antes da queda de Phnom Penh para
servir como um dos principais assessores de
Kissinger no Departamento de Estado. Como
Secretário Assistente para Assuntos Econô-
micos, ele foi decisivo na elaboração da politi-
ca externa sobre assuntos de petróleo, após o
embargo de outubro de 1973. Ele achava que
o 'Ocidente deveria desenvolver o mais rápido
ppssível fontes alternativas de energia. Por
ísso, quando os árabes passaram a vender
petróleo a 12 dólares por barril, propôs que os
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Thomas Enders
países consumidores fixassem um preço mini-

,mo de 11 dólares. Seu temor era de que o
cartel dos países produtores poderia baixar
os preços para subverter as possibilidades de
desenvolvimento de fontes alternativas.

Enders então teve atritos, principalmente
com os franceses, que preferiam aceitar uma
eventual queda de preços. Apesar da OPEP
nunca ter ensaiado uma redução nos preços,
Enders, com sua politica, demonstrou com-
preender que os problemas do petróleo eram
de longo prazo e que os paises consumidores
precisavam desenvolver fontes alternativas.

Em depoimento no Senado, em fevereiro
de 1975, quando os árabes novamente amea-
çaram boicotar o Ocidente, devido ao conflito
com Israel, Enders chegou a dizer que um
embargo total de petróleo "seria algo próxi-
mo a uma guerra nuclear".

Como Secretário-Assistente para Assun-
tos Econômicos participou ainda do diálogo
Norte-Sul.

Ele foi nomeado, em dezembro de 1975,
Embaixador no Canadá pelo Presidente
Ford. Permaneceu no posto durante a Admi-
nistração Carter até 1979 e, em setembro
desse ano, foi nomeado Embaixador junto à
Comunidade Econômica Européia. A impor-
tància deste posto era menor mas, sediado em
Bruxelas, Enders conviveu durante alguns
meses com Haig, que ainda era Comandante
da OTAN.

Enders é formado pela Universidade de
Yale e fez cursos de doutorado nas Universi-
dades de Paris e Havard. Ele e sua mulher,
Gaetana Enders, nascida na Itália, partici-
pam dos círculos sociais mais sofisticados,
onde são considerados por alguns como "eli-
tistas". Comentário nesse sentido foi feito em
1975 pela colunista social do Washington
Post, Sally Quinn, quando Gaetana estava
empenhada em conseguir empregos para re-
fugiados cambojanos (entre os quais haviam
exilados importantes) em casas das melhores
famílias norte-americanas. Na ocasião, ela
certamente não pensava que um dia o seu
marido poderia ser Secretário-Assistente pa-
ra a América Latina. Porque então, ao elogiar
os refugiados cambojanos para Sally Quinn,
comentou que, "talvez, se fossem sul-
americanos, então isso (seus modos como
empregados domésticos) seria um problema".

Isabelita
pode ser
indultada

Rosental C. Alves
Correspondente

Buenos Aires — Os diferen-
tes setores do Movimento Pe-
ronista foram unânimes em
condenar a sentença da Justi-
ça federal argentina que impe-
de a esperada libertação ime-
diata da ex-Presidente Maria
Esteia de Peron, mas agora se
encontram divididos entre os
que pedem ao Govemo militar
o indulto presidencial para
Isabelita e os que defendem
uma rejeição ao possível in-
dulto.

O advogado de Isabelita e
dirigente peronista, Júlio
Isaac Ariola, está dedicando
este flm de semana a estudar
se vale a pena uma apelação â
Câmara Criminal e Correcio-
nal, única possibilidade legal
no momento de tentar anular,
no âmbito da Justiça, a pena
decretada anteontem pelo
Juiz Norberto Glletta, que
condenou a ex-Presidente a oi-
to anos de prisão.
APELAÇÃO OU INDULTO

A Câmara não terá prazo mi-
nimo para julgar a eventual
apelação que a defesa de Isa-
belita apresentar e, ao rever o
caso, tem prerrogativas para
ampliar ainda mais a sentença
decretada pelo Juiz federal, o
que significa o risco de uma
pena maior. Por isso, o advo-
gado poderá optar por deixar
as coisas como estào, ou seja.
esperar o momento de pedir a
libertação antecipada de sua
cliente.

Segundo a legislação argen-
tina, esse momento ocorrerá
quando Isabelita cumprir dois
terços da pena a que foi conde-
nada, o que acontecerá no dia
24 de julho próximo. Nesses
próximos quatro meses seriam
resolvidas também as outras

. pendências judiciais que pe-
sam sobre a ex-Presidente e
ela alcançaria sua liberdade,
ainda que condenada, por vias
judiciais.

A outra alternativa e o indul-
to que poderá ser concedido
pelo Presidente Videla ou pelo
Presidente Roberto Viola, que
tomará posse no próximo do-
mingo. Alguns dirigentes pero-
nistas e os interventores do
Partido Justiclalista, Distrito
de Buenos Aires, Torcuato Fi-" no e Haydée Pardo, acham que
o indulto seria uma solução
apropriada.

Numa nota distribuída on-
tem, o Distrito de Buenos Ai-
res do Partido Justiclalista diz
que o indulto será o indicio
certo de que nos encaminha-
mos ao fim dos estéreis desen-
contros entre os argentinos e
ao retorno à democracia", mas
outros dirigentes peronistas
nâo vêem Com bons olhos essa
possibilidade.

Entre os que acham que não
se deveria aceitar o indulto
estáo os grupos peronistas do
chamado "tütraverticalismo",

-Cubanos incriminam diplomata y

oh o. Líder do PC acusa EVA
1 Beirute — As Indicações feitas pelo Depar-
tamento de Defesa dos Estados Unidos com
relação à retirada, dentro de cinco ou seis
ijieses, dos assessores militares norte-
americanos que estão em El Salvador foram
qualificados de "falsas premissas" e "mano-
pra, de propaganda" pelo secretário-geral do

.Partido Comunista Salvadorenho, Chaffik
Hahzal, que é, também, um dos cinco mem-'bros do comando supremo da coalizão das
forças guerrilheiras esquerdistas que comba-
Km a Junta Militar de direita naquele pais.

.,; Em entrevista em Beirute, onde se encon-
•tra há quatro dias, mantendo contatos com os
lideres do movimento de resistência palesti-
no, Chafflk Hanzal, de origem palestina, afir-
mou que, ao contrário do que sugere o Depar-
tàínento de Defesa norte-americano, "o Go-'verno Reagan está-se preparando para inter-
Vir militarmente — e de forma direta — em El
Salvador e na Nicarágua, com o objetivo de''fazer com que o movimento revolucionário na'América Central e na região do Caribe regrida
à situação anterior à década de 70".

Desmentidos
>SJ91 •
tó'1 Com 53 anos e um bigode que facilmente o

faria confundir com qualquer um dos líderes'palestinos residentes em Beirute, Chafflk
'Hanzal, sob forte proteção de militantes da"Frente Democrática de Libertação da Palesti-'na (FDLP) — organização revolucionária
•fnarxista chefiada por Nayef Hawatmeh, que'sé'encarregou de organizar a sua vinda a'Beirute — expressa-se com ar descontraído e
ra 'forte convicção de que a vitória das forças•populares é Inevitável em El Salvador, "mes-
•mo que ocorra uma intervenção milifar dos
Estados Unidos".

"O povo, cansado de morticínio, miséria e
opressão, está conosco. E a História é a me-
lhor testemunha de que, quando um-povo
ãyfit se liberar, nada pode opor-se à força de
sua determinação", diz ele em espanhol, tra-

iduzindo as perguntas do repórter e as suas
,-, próprias respostas num árabe dificil às autori-
•¦dades palestinas que assistem à entrevista
,em Beirute.

oâííl o dirigente comunista, que visitou o Sul'"do Libano para, segundo afirmou, ver de

Iík Manágua denuncia ação americana
Manágua — Uma carta assinada pelo atual

assessor do Conselho de Segurança Nacional
:dos Estados Unidos, Richard Allen, prome-1 'iehdo ajuda para derrubar o Govemo Revolu-
!"élonário da Nicarágua, foi apresentada ao'público ontem em Manágua, durante uma'¦conferência sobre a política norte-americana

*"na América Central.
,Ocn-
aaúj o Comandante da Revolução e coordena-

dor da Comissão politica da Direçáo Nacional
vda Frente Sandlnista, Bayardo Arce Castafio,

mostrou a carta com papel timbrado do "Es-
critório do entáo candidato à Presidência"
dos Estados Unidos, Ronald Reagan, a mais

.'-de 700 pessoas reunidas na Universidade Cen-
tro-Americana e ainda aos membros do corpo

, diplomático acreditado em Manágua.

Miami e Lisboa — Três dos inte-
grantes do grupo de cubanos que Inva-
diu a Embaixada do Equador em Ha-
vana, no mès passado, admitiram pu-
bllcamente que o Encarregado de Ne-
góclos de Portugal, Francisco Masca-
renhas, lnstlgou-os à ação e sugeriu-
lhes que assassinassem o Presidente
Fidel Castro, informou a radio de Ha-
vana.

Os três — Rómulo Juan Delgado,
Pascual Ovldlo Delgado, e Rolando
Felix Camejo — fizeram estas revela-
ções durante entrevista a um grupo de
Jornalistas, transmitida pela televisão
cubana. A invasão da sede diplomática

foi sugerida por Mascarenhas como
melo de obter asilo politico, disse Ca-
mejo, acrescentando que ele também
forneceu uma lista de telefones de vá-
rias Embaixadas, para que fosse comu-
nlcada a ocupação.

Na segunda-feira, o Vice-Ministro
cubano de Relações Exteriores, Rlcar-
do Alarcôn, acusou Mascarenhas de
ter ajudado a tomar a Embaixada
equatoriana, por ordens da Agência
Central de Informações (CIA) norte-
americana. O Ministro de Relações Ex-
teriores de Portugal, André Gonçalves
Pereira, rejeitou as acusações, chamou

de volta Mascarenhas e expulsou o
Embaixador Manuel Estevez Perez de
Lisboa.

Na sexta-feira, o Partido Comunista
Português exigiu oficialmente que o
Govemo investigue as acusações de
Cuba contra Mascarenhas. A Associa-
ção de Amizade Portuguesa-Cubana
elogiou Estevez Perez e qualificou sua
expulsão como um "eufemismo". Con-
siderou estranhos os desmentidos de
Portugal sobre as acusações, dizendo
que Mascarenhas admitiu ter conheci-
do os invasores do prédio da Embai-
xada.

Mário Chimanovitch
Correspondente

perto as atividades militares da resistência
palestina naquela região contra as agressões
sistemáticas de Israel e de seus aliados falan-
gistas, desmentiu com veemência os rumores
no sentido de que a Organização para a
Libertação da Palestina (OLP) esteja fome-
cendo ajuda material aos rebeldes de El Sal-
vador:

"Isso jamais foi verdadeiro, assim como
também é absolutamente falso que estejamos
recebendo armas e equipamentos militares
da Uniáo Soviética, Cuba ou Nicarágua. Es-
sas alegações não passam de um pretexto que
esta sendo forjado gradualmente pelos Esta-,
dos Unidos a fim de Justificar a intervenção
militar direta norte-americana em El Salva-
dor e na Nicarágua, simultaneamente".

Chaffik Hanzal insiste em que os norte-
americanos, através do Departamento de Es-
tado, "chegaram a ponto de elaborar um
estudo, mediante o qual tentam consubstan-
ciar aos olhos de sua própria opinião pública
e da internacional as provas no sentido de
que a União Soviética, Cuba e Nicarágua sâo
os responsáveis pelo que está ocorrendo em
El Salvador e na América Central. Alegam a
existência de uma "conspiração comunista
internacional", telecomandada por Moscou,
via Cuba, cujo objetivo seria promover a
subversão em toda a regiáo, cóm vistas à sua
dominação. Tudo isso não tem sentido: o que
está ocorrendo em El Salvador, e que certa-
mente ocorrerá em outros países, se resume
na luta contra a opressão e tirania que têm
subjugado povos incessantemente".

O lider comunista salvadorenho levanta-
se, indicando que a entrevista chegou ao fim.
Insisto com uma última pergunta sobre o
desenvolvimento da luta em seu pais, após o
aparente fracasso da grandeofensiva da guer-
rilha, há cerca de dois meses.

"Não posso lhe adiantar que a situação de
nossas forças seja a ideal, mas já mantemos
posições permanentes em áreas liberadas no
Norte, Centro e Este do pais. Posso lhe asse-
gurar, em contrapartida, que a Junta Militar
nào mantém controle sólido sobre nenhuma
parte do território nacional, nem mesmo so-
bre a Capital, San Salvador. Pouco a pouco, o
seu isolamento (da Junta) vai-se ampliando
cada vez mais, até o dia da vitória final e
libertação da pátria."
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Allen diz na carta, remetida por "ordem do
Presidente Reagan", que se interessará "pes-
soalmente para qui as queixas e as sugestões
dos oposicionistas sejam conhecidas pelos
políticos com poder de decisão na área".
Segundo Arce, a carta foi capturada de ele-
mentos contra-revolucionários e constitui"uma prova contundente das ingerências nor-
te-americanas para desestabilizar a Revolu-
çáo nicaragüense".

O dirigente sandlnista afirmou que o plano
é "apoiar os reacionários e fomentar agres-
soes armadas contra o nosso pais. Por isso as
campanhas contra o nosso suposto militaris-
mo". Arce denunciou, ainda, a existência, nos
Estados Unidos, de campos de treinamentos
de ex-guarda somozistas e cubanos exilados
com planos para invadir a Nicarágua".
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ene, CrS 1.100,00
Vol. IV, 4? edição, 400 págs,
ene, Crf 1.050,00
Vol. V, 3a edição, 352 págs,
CrS 850,00
Vol. VI, 3a edição, 329 págs,
ene, CrS 850,00
"Introdução ao Direito Civil" —
Orlando Gomes, 6 a ediçaõ,
589 págs, ene, CrS 940,00
"Obrigações", Orlando Gomes,
5a edição, 429 págs,
CrS 910,00.
"Direitos Reais", Orlando
Gomes, 7a edição, 442 págs,
CrS 1.190,00.
"Direito de Família", Orlando
Gomes, 4." edição, 504 págs,
CrS 1.300,00
'Curso de Direito Civil" (6 vols),
Jefferson Daibert.
¦Introdução ao Direito Civil,

2 a edição, 533 págs,
CrS 760,00
Das Obrigações, 2 a edição, 524
págs, CrS 1.080,00
Dos Contratos, 3? edição, 674
págs. ene, CrS 1.400,00
Direito das Coisas, 2.a edição,
599 págs, ane, CrS 1.060,00

Direito de Família, 2a edição,
410 págs, ene, CrS 1.250,00
Direito das Sucessões, 2a
edição. 344 págs, ene,
CrS 950,00
Curso de Direito Civil .

Brasileiro" — João Franzen de
Lima.
Vol. I — 7a edição, 459 págs,' 
CrS 900,00
Vol. II - Tomos - I e II - 784
págs, CrS 1.300,00
'Código Civil e Legislação
Complementar", Nirval Garcia
da Silva, 2a edição,
2a Impressão, 1981, 707 págs,
ene, CrS 700,00
Brcch. CrS 490,00

DIREITO
INTERNACIONAL
PÚBLICO
"Manual de Direito Internacional
Público" — Oliveiras Litrento,
2a edição, 529 págs, ene,
CrS 920,00

DIREITO
INTERNACIONAL
PRIVADO
"Direito Internacional Privado"

Amilcar de Castro,
3a edição, 588 págs., ene,
CrS 960,00
"Direito Internacional Privado"

Tito Fulgêncio — atualizado

por Sylvio Capanema de Souza,
2? edição, 112 págs.,
CrS 440,00
'Curso de Direito Internacional
Privado" —Inneu Strenger,
1. edição, 627 págs., ene
CrS 780,00

DIREITO
COMERCIAL
'Curso de Direito Comercial" —
Fran Martins, 8a edição —
1981, 560 págs., ene,
CrS 1.300,00
"Manual de Direito Comercial",
Theóphilo de Azeredo Santos,
4a edição, 312 págs., ene,
CrS 500,00
'Contrates e Obrigações
Comerciais" — Fran Martins,
5a edição, 690 págs. ene,
CrS 960,00
'Comentários à Lei das S/A"
(3 vols) — Fran Martins — vol. I
- CrS 1.320,00, vol. II -
CrS 2.030,00 e vol. III -
CrS 1440,00
'Comentários à Lei das S/A "

(3 vols) — Wilson de Souza
Campos Batalha — cada volume
CrS 1.290,00
"Titules de Crédito" (2 vols.) -
Fran Martins, 920 págs., ene
cada volume CrS 920,00
"Títulos de Crédito" — João
Eunápio Borges, 2a edição /
8? tiragem, 348 págs., ene,
CrS 780,00

PROCURE NAS LIVRARIAS DE-SUA CIDADE OU NA'

COMPANHIA EDITORA FORENSE
AV ERASMO BRAGA, 299 • ZC-P • PABX 221-3537 • CAIXA POSTAL 269 • RIO DE1ANEIRO

ENDEREÇO TELEGRAFICO: "FORENSE' • RIO DE 1ANE1RO. R!
FILIAL: LARGO DE SÃO FRANCISCO, 20 - LOIA - TELS.: 32-1435 E 34-8490 - SÃO PAULO, SPi

PARE NUM POSTO
DE POUPANÇA.

Shampoo Ola pararoupas, 750ml 89,90
Travesseiro Klim-
ber, de espuma,
antialérgico 140,00
Conjunto Papalu- z>v ^z
xoLillo.... 695,00
Vasinho Lillo para
bebê (Panda, Gato,
Urso e Fusca) 360,00

Sardinha 88 ou Lis ^ ^ _ _
boeta,latade140g. 16,50
Vinho Cantina São
Roque, garrafa — 59,00
Maionese Gourmet. . t fi
vidro de 250g 39,00
Extrato de Tomate
Suprema, lata àe^Mmmk
390g  34,50
Suco de Caju Caíbe 29,90
Extrato de tomate
Suprema, lata de^_ m^
350a 27,60
Ervilha Hella, lata de _ %m
200g. 21,90
Pêssego em calda
Lebre, todos os ti- m ^
pos, lata 94,00
Azeite Malaguefta. ^_ ^
Iatade900ml 225,00
Salsicha Carioca, ti-
po Viena, lata de^ z*
180g 31,00
Leite de coco Se-
rigy, vidro 32,00
Drink Dreher, litro. 129,00
Papel higiênico
Scott, embalagem
com 2 rolos 33,00
Arroz Aristocrata, Mjm ^
kg 41,00
Arroz extra Goiás. ^
kg 27,00
Feijão Branco Ar- ^ ^
gentino, kg 98,00
SalDisco,kg 9,50
Farinha Disco, kg.. 37,00
Iogurte com frutas ±m,
CCPL 24,70
Queijo ralado Disco,
pacote de 50g 26,00
Sabão Anglo, table
te de 200g 9,00 PREÇOS VÁLIDOS ATÉ 28.03.81

Pare no
Disco.

^^^SSmmmWmmm. AmWm\^kmWm J

ELETRO/MÓVEIS
Fogão Conti-
nental 2001 •
Arabesque, 4
bocas, com
tampo de vidro 13.420,00
Bicama Multi-
versátil, conver-
sívelem2camas
de solteiro oul^wjU-
de casal 8.500,00
Bicicleta Caloi
Berlineta...... 8.220,00
Sofá, 2 lugares,
almofadas fixas,
tecido estampa-. ^^ ^
do 5.650,00
Ventilador Arno_ _ 25cm 2.540,00
Ventilador Arno^_ _
Júnior 950,00
Poltrona Modu-
lar estofada 1.490,00
Ferro automáti-
co GE, cabo pre- _to 1.350,00
EXPOSIÇÃO E
VENDAS:
Disco 17 • Rua Voluntários
da Pátria, 311 - Botafogo
Disco 38 -Rua do Riachue-
lo, 194, - Centro
Disco 42 • Rua Roberto de
Barros, 241 • Juiz de Fora
Disco 44 • Rua Humberto
Castelo Branco, 161 • Nite-
rói
Disco 45 • Av. Brasil, 9561 -
Penha
Troque "Seus Talões Valem Mi-
lhões" no Boulevard e nas lojas
do Disco.
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Suspeito nega em Barbados ter seqüestrado Biggs
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Quem foi à praia sem documentos acabou detido na operação

Fuga de 40 presos da 14a DP
mobiliza 2 batalhões da PM

Aproveitando a hora do almoço, cerca de
40 presos da 14a DP (Leblon) fugiram, depois
de arrombar o cadeado da porta externa da
carceragem, pelas Ruas Carlos Góes e Almi-
rante Guilhen. Policiais do 19° BPM (Copaca-
bana), 2o BPM (Botafogo) além de vários
detetives de delegacias próximas recaptura-
ram alguns fugitivos e prenderam outros por
falta de documentos.

Vestindo apenas calções, um grupo qué
fugiu pela Rua Almirante Gulhen obrigou
Cleusa Brandão Vianna a entregar a chave de
seu Passat vermelho, placa de Salvador, AR-
9437. Cleusa mora na Barra da Tijuca e, como
detetizou seu apartamento, estava hospeda-
da no Rio Flats Service. Ela levava seu filho
de sete meses ao pediatra quando foi cercada
pelo grupo e obrigada a entregar as chaves do
carro.

Selva de Pedra
Na tentativa de recapturar os fugitivos, os

policiais seguiam informações dadas por mo-
radores do conjunto habitacional Selva de
Pedra que, do alto de sua janelas, apontavam
a trajetória da fuga. Na calçada as pessoas
acompanhavam o movimento aos gritos de
pega. Muitos afirmaram ter visto a fuga mas
ninguém quis identificar-se. "Morar perto de
delegacia é fogo. Nào vou me identificar por-
que a policia pode recapturar algum, que na
próxima fuga pode querer me acertar."

Com a informação de moradores, os poli-
ciais revistaram o telhado da carceragem e
uma Kombi que, em melo à confusão, descar-
regava pedaços de madeira no pátio da dele-
gacia. Nào encontraram ninguém. O local
onde foram feitas várias prisões foi a praia,
onde quem estava de calção e sem documen-
tos "além de ter cara de marginal" foi levado
para a delegacia.

Na confusão, até o táxi serviu de cambu-
rio. Élcio Vera Pinto foi recapturado na praia
e chegou na delegacia no taxi de placa TN-
4045, cujo motorista reclamava mal-
humorado da corrida de graça e do banco
traseiro sujo de areia.

Entre os recapturados, que voltavam à
carceragem sem reclamar, estavam os que,
mesmo com a chuva, estavam na praia sem
documentos. Carlos Eduardo Chagas foi o
primeiro a ser reclamado por amigos na Dele-
gacia. Levando seus documentos, dois amigos
procuraram os policiais para libera-lo expli-
cando que estavam jogando vôlei na praia e
que Carlos Eduardo saiu mais cedo para
almoçar. Quando os dois saíram, mais tarde,
a policia já estava na praia e Carlos Eduardo
não estava em casa. Mesmo com os documen-
tos do amigo, os dois tiveram que esperar que
o delegado Washington Petra terminasse a
triagem no interior da carceragem para Libe-
rar Carlos Eduardo.

Outro preso, por falta de documento, foi
Sebastião Marinho dos Santos, que segundo
seu irmão, Antônio, é menor de idade e tam-
bém estava na praia.

Dos 170 presos que a 14a DP tinha pela
manhã, nenhum policial soube dar o número
exato de fugitivos, calculado em cerca de 40.
Só sabiam que, por volta das I4h, quando era
servido o almoço, começou barulho de pane-
las no chão e, logo em seguida, a porta exter-
na da carceragem fechada com um cadeado
— as portas internas estavam abertas para
servir o almoço — foi arrombada e "um pelo-
tào de presos saiu correndo por cima de um
dos carcereiros".

Armados com um verdadeiro arsenal, me-
tralhadoras, escopetas, revólveres e rifles de
cano curto, os policiais revistaram as gara-
gens de todos os prédios da Selva de Pedra e
começaram a busca nas ruas vizinhas. Com a
chegada dos primeiros recapturados a multl-
dão que se formou na calçada movimentava-
se curiosa e com o aumento da chuva as
pessoas foram voltando aos poucos para suas
casas enquanto a noticia da fuga chegava aos
ouvidos do diretor do Departamento Geral de
Policia, Aladyr Ramos Braga, que ligou para
a 14a DP, para saber se tudo estava contro-
lado.

Ainda no começo da noite, policiais para-
vam pessoas suspeitas para pedir documen-
tos, principalmente na Lagoa, Ipanema e Le-
blon.
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O público exigiu que o Conjunto Roupa Nova bisasse 4 músicas

Menina é primeira
vítima das chuvas
que caem no Ceará

Fortaleza — A garota Celiane Vas-
concelos, residente no bairro de Autran
Nunes, na periferia de Fortaleza, foi a
primeira vitima das chuvas que estão
caindo sobre Fortaleza há vários dias.
Sua casa ruiu e ela foi soterrada. O
Corpo de Bombeiros recebeu mais de
100 chamadas ontem e a Companhia de
Eletrificação do Ceará (Coelce) atendeu
a 300 chamadas para retirar fios de alta
tensão estendidos nas ruas, postes ar-
rançados, curtos-circuitos e vários ou-
tros acidentes na rede elétrica da ci-
dade.

Os rios e lagos de Fortaleza, em
grande número, começaram a receber
muita água e alguns já estáo ameaçan-
do as populações ribeirinhas, como o rio
Maranguaplnho e o Lagamar, que Já
expulsou inúmeros moradores da maior
favela da cidade. A cidade está toda
esburacada com esgotos e ralos entupi-
dos e a Prefeitura sem condições para
atender os pedidos de socorro através
da Superintendência de Viação e Obras
Públicas — Sumov.

65 municípios

A Funceme informou ontem que cho-
veu em 65 municípios, sendo a chuva
mais forte, com Índice pluviométrico de
70mm, em Acarepe. A maioria teve indl-
ce entre 40mm e 60mm e caiu nos de-
mais municípios. O DNOCS—Departa-
mento Nacional de Obras Contra as
Secas informou ontem que o açude Ba-
nabulú está prestes a sangrar. O Bana-
buiú fica no município de Quixadá e
quando sangra é porque está armaze-
nando 1 bilhão 800 milhões de metros
cúbicos de água. Também o açude Orós,
o maior do Estado, está recebendo mui-
ta água e seu nivel crescendo com muita
rapidez.

Milhares de fãs
aplaudem o Roupa
Nova no Arpoadoi*

Milhares de pessoas dançaram e cantaram
ontem no show do conjunto Roupa Nova, no
Arpoador, uma promoção da RADIO
CIDADE de despedida do verão. A chuva no
inicio da tarde atrasou um pouco o espetácu-
lo, marcado para as 16h, mas o tempo melho-
rou e a animação foi tanta que o conjunto
teve que blsar quatro das musicas tocadas
durante o show.

Desde o inicio da tarde só podiam circular
pela praia do Arpoador os veículos dós mora-
dores, mas nào houve maiores problemas com
o trânsito antes ou depois do espetáculo, uma
vez que, Já avisadas pela RÁDIO CIDADE do
entendimento, as pessoas estacionavam seus
carros ao longo da praia de Ipanema, na Rua
Visconde de Pirajá e na Rua Francisco Ota-
viário.

Utilizando equipamentos que serviram ao
grupo norte-americano Earth, Wind and Fire,
em seu concerto no Maracanãzinho no ano
passado e que pesam 15 toneladas e tèm
quase 10 mil Watts de potência, o Roupa
Nova começou seu concerto às 17h com o
apresentador Fernando Mansur cantando
uma vinheta da RÁDIO CIDADE.

A apresentaçào do grupo, que conquistou
o público desde o início do show deveria
durar uma hora, mas devido à boa recepção,
os seis integrantes do *loupa Nova repetiram
as músicas que o p „uco mais gostou: Sapato
Velho, Lumiar e Canção de Verão.

Exército descobre
15 fábricas de
cocaína em La Paz

La Pai — Quinze fábricas de cocaína já
foram descobertas em Montero, localidade
situada a 50 quilômetros desta capital, desde
que as Forças Armadas bolivianas assumi-
ram o controle do combate aos tóxicos, em
meados do mês passado.

O comandante do Regimento Manchego,
com sede em Santa Cruz, Coronel Moisés
Schriqui, disse que os traficantes mobilizam
estrangeiros para neutralizar a açào do Exér-
cito. Afirmou que os militares impediram a
destruição de "nosso capital humano" com a
proibição total do consumo de cocaína no
pais.

Londres — John Miller, aliás
McKlllop, o principal suspeito
do seqüestro de Ronald Biggs,
foi localizado ontem por uma
equipe de televisão inglesa em
Barbados, nas Antilhas,
McKlllop negou qualquer par-
ticipaçào no seqüestro, mas as
informações procedentes de
Barbados dão conta de que ele
estaria permanentemente em
contato radiofônico com o iate
Naucãnia no qual se supõe que
Biggs estaria sendo mantido
há uma semana.

Muito queimado de sol e
acompanhado por uma bonita
moça loura, a qual apresentou
como sendo sua noiva, McKil-
lop acha que seu nome foi liga-
do ao seqüestro apenas porque
esteve encontrando-se com
Biggs há dois anos, no Rio, e
também porque "as pessoas
sabem que minha empresa
tem a capacidade suficiente
para realizar uma operação
desse tipo"."Para nós nâo seria proble-
ma realizar essa operação, mas
nós não a fizemos", declarou
McKlllop — identificado na
entrevista apenas como Miller
— aos repórteres da televisão
inglesa.
LEILÃO

Segundo as informações vei-
culadas pela televisão, o late
com Biggs estaria ancorado
nâo muito longe da costa de
Barbados, uma antiga posses-
sâo britânica. A versão corren-
te em Londres é de que McKil-
lop e seus amigos estariam so-
mente esperando a melhor
oferta financeira para vender
os direitos de fotografia e fil-
magem de Biggs antes de en-
tregá-lo às autoridades brita-
nicas.

Mckillope é sem dúvidas o
mesmo inglês que organizou
em março de 79 uma frustrada
tentativa de seqüestro de
Biggs. O episódio foi detalha-
damente narrado por Biggs na
autobiografia que uma editora
inglesa lançará na próxima se-
mana. Na tentativa frustrada,
McKlllop arquitetara o rapto
de Biggs do Rio, que seria le-
vado de aviào para Belém e
dali de iate para as Antilhas.
Alto e de compleição atlética,
McKlllop diz ser um antigo
integrante de uma tropa anti-
terror inglesa.

Livro conta operação semelhante—^
William Waack 1
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John McKÍOo
Filme e fotos não
têm interessados

Londres — Até agora nâo
apareceu ninguém interessado
em pagar as 500 mil libras (Cr$
85 rnilhóes), exigidos pelos se-
qüestradores de Ronald Biggs
em troca dos filmes e fotogra-
fias do episódio. v A imprensa
inglesa já começa a acreditar
que tudo nào passa de uma
farsa. MR. Buli, a misteriosa
pessoa que se diz intermedia-
ria dos seqüestradores, telefo-
nou a outro Jornal inglês, o
Daily Mirror, dizendo que a
situação de Biggs agora está
complicada."Ninguém apareceu ainda
interessado em comprar essa
matéria", disse Mr. Buli. O in-
termediãrlo afirmou ainda queo próprio Biggs teria concor-
dado em afastar-se do Rio em
companhia de seus "seques-
tradores" em troca de parte do
dinheiro exigido.
COLABORAÇÃO

A intenção inicial, contudo,
era mesmo entregar Biggs pa-
ra a policia inglesa, até que o
assaltante do trem postal con-
cordou em colaborar com seus
captores. Na costa Venezuela-
na teria havido uma "dramáti-
ca mudança de planos", aflr-
mou Mr. Buli, e o late com
Biggs e os seqüestradores es-
tariam ali agora aguardando
novas ordens. O financiador de
toda a operação seria um mi-
lionário, Patrick Anderson,
também envolvido em tráfico
de drogas.

O Sun publicava ontem en-
trevista coin o editor de uma
revista pornográfica, Paul
Raymond, que esfa convenci-
do da "farsa". Raymond revela
que John McKlllop—suposta-
mente o cérebro por detrás do"seqüestro" — pediu à sua re-
vista, em 1979, 25 mil libras
para raptar Biggs, que inclusi-
ve teria concordado em repre-
sentar o papel de vitima. Ray-
mond disse que na época recu-
sou a oferta,-mas está conven-
cido agora que Biggs está de
novo fingindo.
RIO DE CRIMES

Entre os chamados jornais
sérios ingleses, apenas ó libe-
ral The Guardian preocupava-
se ontem com o seqüestro, ma-
nifestando também suas divi-
das sobre a autenticidade do"rapto". "Há tantos assassina-
tos e seqüestros ocorrendo no
Rio de Janeiro que a policia
brasileira simplesmente igno-
rou por um dia o desapareci-
mento de Biggs", diz o Guar-
dian. A atenção das autorida-
des foi despertada por um foto-
grafo amigo de Biggs, o que
torna tudo ainda mais suspei-
to, afirma o jornal inglês.

Novas dúvidas sobre a vera-
cidade do seqüestro foram le-
vantadas ontem com uma en-
trevista concedida por agentes
literários de Biggs.

Michael Joseph, um dos edi-
tores, está convencido de que
o seqüestro nào é uma farsa,
mas um de seus colaboradores
— Mr David Levey — Já havia
prevenido alguns dos Jornais
sensacionalistas ingleses so-
bre o seqüestro dias antes que
o episódio ocorresse,

Londres — Seqüestro ou não, o
roteiro foi escrito pelo próprio Ro-
nald Biggs. Os detalhes que o assai-
tante do trem postal conta no aden-
do a sua autobiografia — que um
editor inglês Já tem pronta e encapa-
da para mandar às livrarias, no dia
30 — correspondem até nas vírgulas
aos indícios e pistas que a policia e a
imprensa brasileiras conseguiram
reunir sobre o episódio. Somando
esses detalhes aos outros elementos
que jornais sensacionalistas lngle-
ses estão publicando sobre o caso
Biggs, tem-se o último capitulo de
sua autobiografia, ao preço de 16
dólares. ¦**

Ronnie Biggs — His Own Story é
o titulo da autobiografia romancea-
da do famoso assaltante. Biggs fala
dos planos pára assaltar o trem pos-
tal, para fugir da cadela e, principal-
mente, de sua intensa vida senti-
mental na Inglaterra, Austrália e
Brasil. Aos elementos de açáo e
aventura em sua narrativa, Biggs
acrescenta também muito moralis-
mo de fácil acesso ao gosto popular."Porque o Governo inglês nâo me
perdoa, para que eu possa trabalhar
duro como qualquer pessoa?", per-
gunta Biggs pateticamente no final
de sua obra.

Sucesso
O editor do livro, Allan Sampson,

garante que a autobiografia seria
um sucesso mesmo sem a publlcida-
de suplementar que o assaltante ga-nhou na última semana. A descriçai
da tentativa de seqüestro ocorrida
há dois anos, segundo Sampson, foi
a maneira que Biggs encontrou paradenunciar seus ex-amigos e garantirsua própria segurança. Até agora,
náo há grandes diferenças entre o
que Biggs conta no livro sobre o que
aconteceu em 79 e aquilo que a
policia e a imprensa já sabem sobre
o que está acontecendo hoje.

John Miller (ou John McKlllop),
Norman Boyle e Fred Prime, os três
principais suspeitos do seqüestro de
Biggs, aparecem logo na primeiralinha do capitulo em que o assaltan-
te narra detalhadamente os planos
para ganhar dinheiro à sua custa. Os
três apareceram no Rio em março
de 79 e visitaram Biggs em Sepetiba,
dizendo fazer parte da equipe de
filmagens de Moonraker. A gang,
conforme Biggs denomina o grupodesses três ex-agentes de tropas an-
tlterror inglesas, estaria interessada
em convencer Biggs a participar de
um filme de espionagem.

seqüestradores. Ao mesmo tempo,
numa das vezes que tem de ir à
Policia Federal, Biggs alerta um tal
de Sr Barradas — "um policial mui-
to simpático".

Ele nào comparte seus temores
mas, de qualquer maneira, resolve
falar com John Miller. Dr Bizzo, o
delegado de plantão, ordena inclusi-
ve o interrogatório de Miller, que
nega categoricamente ter feito qual-
quer sugestão para que Biggs aban-
donasse o Rio de Janeiro. '

Assustados com a atitude da po-
lícia brasileira, os três contam a
mesma história: estáo no Rio dlver-
tindo-se bastante e já planejavam
mesmo deixar o pais à noite, com
um jato fretado e que os esperava na
pista de Santos Dumont, com desti-
no a Belém. Em vez de levar Biggs
consigo, os três foram acompanha-
dos até o aeroporto pelo carcereiro
da Polícia Federal na Praça Mauá,
um certo Sr Cobra.

Em Belém, segundo a versão
apresentada pelos seqüestradores à
Policia Federal, um barco fretado
nas Antilhas os estaria esperando
para a continuação da viagem, rumo
ao Norte. Ê exatamente isto o que se
supõe atualmente que tenha aconte-
cido a Biggs, caso o "seqüestro"
tenha mesmo ocorrido.

Sua vida
Caso Biggs apareça para contar

mais essa história, é provável que o
adendo a sua autobiografia seja ape-
nas mais um capítulo em sua vida
cheia de emoções e peripécias. Biggs
gasta 227 páginas para descrever sua
Infância, adolescência e, ê claro, os
principais momentos do assalto ao
trem postal, além de fuga da prisão e
seu "exílio" na Austrália e no Brasil.

Biggs não esconde nenhum deta-
lhe de sua infância e afirma que sua
carreira criminosa começou bem ce-
do, roubando dinheiro da bolsa de
sua máe, uma senhora autoritária e
de hábitos severos. O pai, um moto-
rista de ônibus, passou a ter várias
companhias femininas depois da
morte da máe, que náo foi o único
trauma na infância de Biggs, segun-
do seu próprio relato. Aos quatro
anos, um acesso de asma trouxe-lhe
aquela sensação de morte e de des-
conhecido, que ele só voltaria a en-
frentar pela primeira vez na cadeia,
em 1949, aos 19 anos, sob a acusação
de roubo. Isto lhe valeu também a
expulsão da Royal Air Force e tuna
pena de seis meses de prisão..

Encontros
A aproximação entre os seques-

tradores e sua vitima durou muitos
dias e inclui longas noitadas com
muito uísque, passeios de barco pelaGuanabara e até partidas de futebol
de praia. Cenários de açáo rocambo-
lesca: Santa Teresa, Sepetiba, Ho-
téis Copacabana Palace e Intercon-
tinental. Não só isto. Biggs envolve'
em episódios paralelos a encenação
do seqüestro frustrado o ex-craque
inglês Bobby Moore e um cantor
Kenny Lynch, vários telefonemas
misteriosos de jornais sensacionalis-
tas ingleses (a imprensa está sempre
presente a todos os passos de Biggs)
e discotecas.

A idéia da gane, segundo descre-
ve Biggs, era muito simples. Depois
de dopá-lo com muito uísque mistu-
rado com Valium — o que inclusive
teria sido tentado durante um dos
almoços com os três ingleses no Co-
pacabana Palace — a gang levaria
Biggs de maneira desapercebida pa-ra a pista do Aeroporto Santos Du-
mont, onde um avião fretado por dez
mil dólares os transportaria paraBelém. No Norte do pais, um iate
alugado nas Antilhas estaria espe-
rando o grupo para a travessia até
Miami.

O plano não funcionou, segundo
Biggs, pela própria insistência da
quadrilha em retirá-lo de qualquermaneira do Rio. Alegando que esta-
va obrigado a apresentar-se regular-
mente à Policia Federal na Praça
Mauá, Biggs disse a seus supostos
seqêstradores que jamais poderiaatender ao convite (remunerado
com 10 mil dólares) para participarde filmagens que seriam ora em Por-
to Alegre, ora em Belém.

Além disso, Biggs recebeu pelomenos dois telefonemas, fora outras
chamadas feitas para amigos parti-culares seus, vindos da Inglaterra,
nas quais seus informantes (sempre
jornalistas ingleses) descreviam
com detalhes tuna gang de três ex-
integrantes de tropas antiterror queestariam no Rio com a missão de
seqüestrar Biggs e devolvê-lo a poli-cia inglesa. A descrição dos três ho-
mens correspondia perfeitamente a
John Miller (ou McKlllop), Norman
Boyle é Fred Prime.

Polícia
No livro, em vez de entrar em

pânico, Biggs discute a situação
com seus amigos, entre os quais o
fotógrafo Armin, que se encarrega
inclusive de vigiar de perto os três

Emoção
Biggs afirma que a segunda gran-de emoção foi participar do assalto

ao trem postal, uma tarefa para "es-
pecialista em diversos setores, todos
recrutados em diferentes lugares e
que não formavam uma quadrilha,conforme andaram dizendo depois".
Biggs flcou surpreso com o convite
para participar do assalto."Eu era conhecido como um la-
drão azarado", escreve.

Seu relato do assalto nada traz
de substancialmente novo ao que já
se conhece. Biggs inclusive preferedeixar que o promotor inglês conte
ao leitor como tudo ocorreu. Somen-
te em alguns pequenos detalhes
Biggs corrige os autos do processo,
que estão reproduzidos longamente
em sua autobiografia. "As 148 mil
libras que consegui pensava utilizar
apenas para fundar minha própria
firma", diz Biggs.

Meticuloso nós detalhes, Biggs
gasta muitas páginas descrevendo
seu pequeno ldílio familiar na Aus-
trália (sua mulher e dois filhos vi-
vem lá até hoje) até ser obrigado a
fugir da policia para o Brasil. A fuga
do ladrão é muito menos romântica
do que se pensa. Ao chegar ao Rio,
Biggs trava contato imediatamente
com cachaça, praia, garotas e músi-
ca de Antônio Carlos Jobim, ele-
mentos que não mais o abandona-
ráo, segundo ele confessa.

Biggs fornece ao público inglês
descrições curtas de macumba, cor-rupção policial nos paises vizinhos e'da realidade social brasileira, que
parece impressioná-lo bastante.
Mais irritante, contudo, â a mania
que Raimunda — a mulher que lhe
deu o filho Mike — tem de ficar
vendo telenovelas todas as noites.
Há uma diferença intelectual muito
grande entre nós, diz Biggs.

Seja por atenção às autoridades
brasileiras, seja por sinceridade,
Biggs afirma no livro que quer ficar
até o flm de sua vida no Brasil, "se
Deus quiser". O epílogo é um longo
sermão contra as autoridades ingle-
sas. "Já fui punido suficientemen-
te", diz Biggs. Com muita Ironia, ele
promete às autoridades inglesas dar
bons conselhos como tornar as pri-soes melhores e mais seguras.

Um incompreendido e persegui-do. Desde o começo ele teria prova-do nâo ter uma mentalidade cruel."O que as autoridades querem fazer
de mim?", pergunta o autor na últi-
ma frase. "Transformar-me num cri-
minoso?".

Uma foto do Rio ilustra a capa do livro de Biggs

"Carene" é barco
suspeito no Pari^'

Belém — O Carene Star, ve-rr
leiro da Dinamarca, é o barco
suspeito de ter levado Ronald
Biggs do Brasil para o estrári-' •
gelro. A Capitania dos Portos
do Pará e do Amapá não tem
qualquer registro da presença,
do Carene Star em Belém na
terça-feira. A Policia Marítima
e Aérea também não têm re- *
gistro de entrada ou de saída
de qualquer barco estrangeiro
esta semana.

Segundo o jornal A Provín- ;cia do Pará, entretanto, um '
garoto de 12 anos, Luis Carlos.
da Silva Lima, reconheceu, pe-
las fotografias publicadas no ,
JORNAL DO BRASIL e a ele
mostradas, Frederick Prime.e ,
John McKlllop como os hò-
mens que no domingo passado
estavam a bordo de um "iate
bonito e grande" ancorado nas.,
proximidades do Iate Clube do
Pará. Os únicos barcos que.
estavam no late naquele diá
foram o Sejas Feliz, de bandei
ra holandesa, e o Carene Star,.
da Dinamarca.

VERSÃO

O garoto disse que estava
tomando banho no rio Guamá,
cerca das 15h de domingo, nas
proximidades do Iate Clube
quando viu o "iate bonito e
grande" de dois mastros. Fre;
derick e John, que reconheceu
pelas fotografias, estavam em
companhia de outro homem e
de uma mulher de cabelos ,
compridos. Frederick usava
um short azul e John um verde
e ambos possuíam a tatuagem
de uma ancora no braço direir
to. A mulher usava biquíni
azul. Luis Carlos disse que se
lembrou desses detalhes por-
que o barco, por ser grande è
bonito, lhe despertou o inte-
resse.

No Iate Clube, entretanto,
ninguém confirmou as obser-
vações feitas pelo garoto e pu-
blicadas pelo Jornal. Nenhum '
dos funcionários do clube se '
lembra de ter visto alguém pa-
recldo com os supostos se-
qüestradores de Ronald Biggs
nos barcos que se encontra-
vam ali domingo. O late Sejas
Feliz, de bandeira holandesa e
comandado por Frans NeUer,
ancorou em frente do Iate Clu- ¦
be no dia 9 de Janeiro, proce-
dente de Cabo Verde, e saiu
quarta-feira última, dia 18. x

Quanto ao Carene Star, da
Dinamarca, sobre cuja presen-'
ça em Belém a Capitania dos ;
Portos nâo tem registro, há
certo mistério. Era uma em-
barcação grande, de três mas-
tros, que despertou a atenção
de muita gente, inclusive de
um repórter, que o fotografou,
precisamente pelo seu ta-'
manno.

Segundo o registro do Iate.
Clube, o Carene Star chegou
ao seu ancoradouro no dia 19
de fevereiro, procedente 7dé:-
Fortaleza e com 27 pessoas a
bordo. < * • ,

Ainda de acordo com o regis-
tro do Iate Clube, esse barco''
tinha Manaus como o seu des-' ¦.
tino, mas ninguém pode ga-
rantir que seguiu para l& pois
não chegou a registrar a data
da salda de Belém. Seu çò-
mandante era o dinamarquês
Nils Suneson. ¦ C r. >

Enquanto Isso, um funciona-,
rio da DAC do aeroporto. (}e
Valde-Cans levantou a hipote-
se de os seqüestradores de
Biggs terem embarcado no
vóo 801, da Varig, com destino
a Miami, que saiu de Belém ria
madrugada de terça-fefrá,
duas horas e mela depois da
chegada do Jatinho da Líder.

Surgiu ainda a hipótese, de
que eles pudessem ter embar-
cado num vôo da Vasp para
Manaus, também naquela ma-
drugada, mas igualmente essa:
possibilidade foi descartada
pelos seus funcionários do ae-
roporto. ¦wc$

fve nega _>*'¦•
envolvimento^ ,

O gula turístico Clyve 'fali-
son, um dos suspeitos de en-
volvimento no seqüestro dei,
Ronald Biggs, negou sexta-
feira à noite, depois de prestar:
esclarecimentos na Polícia Fe-1
deral, ter apresentado Ronald
Biggs a qualquer um dos en-
volvidos no caso. "Conheço to-:
dos casualmente. Náo fui in-;
termediãrlo * de nada. Não'
apresentei ninguém".

Nervoso, Clyve mostrava-se I
revoltado com a atitude do fo-.
tógrafo alemão, Armln Hein,;
amigo de Biggs, que levantou i
suspeitas sobre sua participa-:
çáo no seqüestro frustrado dei
dois anos atrás, no Copacaba-'
na Palace, e no atual, quando
teria atuado como intermedia-
rio entre os seqüestradores e
Ronald Biggs. »«»««

Misturando o Inglês com'.
português, Clyve permaneceu
agitado, levantando-se várias;
vezes para falar ao telefone ,
com seu advogado e com o'
consulado Inglês. Britânica- ¦>
mente vestido, cores neutras, '
ele reclamava um drink e pro- •
testava sobre o seu envolvi-1
mento nas noticias publicadas ,no Jornal. "Com a publicação I
do meu nome até a Policia '
Federal veio me procurar. Eles
me encontraram no Hotel Me-
ridlen e me "convidaram"- a '
prestar esclarecimentos. Me
encontraram por volta das "19b
e só agora estou chegando de
lá". ;

Ele admitiu que conheceu
Jonh Mcklllie, Frederick Pri-
me e Norman Boyle — "este
último eu me lembro bem"1—
no bar do Copacabana Palace,
mas garantiu que náo tem re-
lações estreitas com nenhum
deles, "assim como conheço
superficialmente o Patrick An-
derson, que me disse estar fll-
mando no Brasil, e o próprioBiggs. Na minha profissão co-
nheço muitos estrangeiros' e,
principalmente, ingleses". S \8obre Armln Heim, que- o
acusou de envolvimento no se-
qüestro, Clyve náo deu maio-
res explicações, llmltando-sè a
dizer: "Ele só me dá proble-mas. Queria ver ele sustentar o.
que disse ao jornal na minha'
frente".

Clyi
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Quem fei à praia sem doeumentos acabou detido na operação

Fuga de 40 presos da 14a DP
mobiliza 2 batalhões da PM

Aproveitando a hora do almoço, cerca de
40 presos da 14* DP (Leblon) fugiram, depois
de arrombar o cadeado da porta externa da
carceragem, pelas Ruas Carlos Góes e Almi-
rante Gullhen. Policiais do 19° BPM (Çopaca-
bana), 2° BPM (Botafogo) além de vários
detetives de delegacias próximas recaptura-
ram alguns fugitivos e prenderam outros por
falta de documentos.

Vestindo apenas calções, um grupo que
fugiu pela Rua Almirante Guilhen obrigou
Cleusa Brandão Vianna a entregar a chave de
seu Passat vermelho, placa de Salvador, AR-
9437. Cleusa mora na Barra da Tijuca e, como
dedetizou seu apartamento, estava hospeda-
da no Rio Flats Service. Ela levava seu filho
de sete meses ao pediatra quando foi cercada
pelo grupo e obrigada a entregar as chaves do
carro.

Selva de Pedra
Na tentativa de recapturar os fugitivos, os

policiais seguiam Informações dadas por mo-
radores do conjunto habitacional Selva de
Pedra que, do alto de sua janelas, apontavam
a trajetória da fuga. Na calçada as pessoas
acompanhavam o movimento aos gritos de
pega. Muitos afirmaram ter visto a fuga mas
ninguém quis identificar-se. "Morar perto de
delegacia é fogo. Não vou me identificar por-
que a policia pode recapturar algum, que na
próxima fuga pode querer me acertar."

Com a Informação de moradores, os poli-
ciais revistaram o telhado da carceragem e
uma Kombi que, em meio â confusão, descar-
regava pedaços de madeira no pátio da dele-
gacia. Não encontraram ninguém. O local
onde foram feitas várias prisões foi a praia,
onde quem estava de calção e sem documen-
tos "além de ter cara de marginal" foi levado
para a delegacia.

Na confusão, até o táxi serviu de cambo-
rão. Élcio Vera Pinto foi recapturado na praia
e chegou na delegada no táxi de placa TN-
4045, cujo motorista reclamava mal-
humorado da corrida de graça e do banco
traseiro sujo de areia.

Entre os recapturados, que voltavam à
carceragem sem reclamar, estavam os que,
mesmo com a chuva, estavam na praia sem
documentos. Carlos Eduardo Chagas foi o
primeiro a ser reclamado por amigos na Dele-
gacia. Levando seus documentos, dois amigos
procuraram os policiais para liberá-lo expli-
cando que estavam Jogando vôlei na praia e
que Carlos Eduardo saiu mais cedo para
almoçar. Quando os dois salramj mais tarde,
a policia já estava na praia e Carlos Eduardo
náo estava em casa. Mesmo com os documen-
tos do amigo, os dois tiveram que esperar que
o delegado Washington Petra terminasse a
triagem no interior da carceragem para libe-
rar Carlos Eduardo.

Outro preso, por falta de documento, foi
Sebastião Marinho dos Santos, que segundo' seu irmão, Antônio, é menor de idade e tam-
bém estava na praia.

Dos 170 presos que a 14a DP tinha pela
manhã, nenhum policial soube dar o número
exato de fugitivos, calculado em cerca de 40.
Só sabiam que, por volta das 14h, quando era
servido o almoço, começou barulho de pane-
las no chão e, logo em seguida, a porta exter-
na da carceragem fechada com um cadeado
— as portas internas estavam abertas para
servir o almoço — foi arrombada e "um pelo-
táo de presos saiu correndo por cima de um
dos carcereiros".

Armados com um verdadeiro arsenal, me-
tralhadoras, escopetas, revólveres e rifles de
cano curto, os policiais revistaram as gara-
gens de todos os prédios da Selva de Pedra e
começaram a busca nas ruas vizinhas. Com a
chegada dos primeiros recapturados a multl-
dão que se formou na calçada movimentava-
se curiosa e com o aumento da chuva as
pessoas foram voltando aos poucos para suas
casas enquanto a noticia da fuga chegava aos
ouvidos do diretor do Departamento Geral de
Policia, Aladyr Ramos Braga, que ligou para
a 14a DP, para saber se tudo estava contro-
lado.

Ainda no começo da noite, policiais para-
vam pessoas suspeitas para pedir documen-
tos, principalmente na Lagoa, Ipanema e Le-
blon.
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Segunda exibição do
Queen leva mais de
100 mil ao Morumbi

Sào Paulo — Milhares de jovens as-
sistiram ontem no Estádio do Morumbi
à segunda apresentação do grupo inglês
Queea Nem mesmo a chuva fina que
começou a cair no fim da tarde e prosse-
guiu, intermitente, até bem pouco antes
das 21h, afastou o público. Como na
noite de sexta-feira, o Juizado de Meno-
res impediu a entrada de menores de 14
anos.

Horas antes do inicio do show, o
guitarrista Brian May—que trajava um
jeans surrado e camiseta branca — be-
bia uma cerveja e falava sobre o primei-
ro show. "foi uma surpresa para nós,
pois não imaginávamos que eles sou-
bessem todas as nossas letras de cor". O
grupo repetiu a pontualidade do show
anterior, atrasando apenas seis mi-
nutos.

Invasões
O tráfego em volta do Morumbi fluiu

bem mais tranqüilo do que na noite
anterior. O motivo, explicado pelos poli-'
ciais de trânsito, foi que sábado algu-
mas pessoas trabalharam e por causa
disso o movimento tinha sido menor.
Dentro do estádio — quase que total-
mente lotado, já que para ontem ha-
viam sido vendidos 100 mil ingressos —
alguns jovens tentaram pular das cadei-
ras para o gramado e eram impedidos
pelos policiais que ali trabalhavam.

Muitas pessoas se enrolaram no ta-
pete de grama sintética para se protege-
rem da chuva fina. Foram feitas algu-
mas modificações no show de ontem:
diminuiu a sua duração em cerca de 15
minutos e algumas músicas foram subs-
tttuidas. De um modo geral, o ânimo
dos músicos do Queen melhorou sensi-
velmente em relação à noite anterior,
segundo o guitarrista Brian May. "Na
sexta-feira estávamos apreensivos por-
que o público sabia todas as músicas de
cor. Hoje, já sabemos como ele é e por
causa disso vai ser bem mais divertido".

Milhares de fãs
aplaudem o Roupa
Nova no Arpoador

Milhares de pessoas dançaram e cantaram
ontem no show do conjunto Roupa Nova, no
Arpoador, uma promoção da RÁDIO
CIDADE de despedida do verão. A chuva no
inicio da tarde atrasou um pouco o espetácu-
lo, marcado para as 16b, mas o tempo melho-
rou e a animação foi tanta que o conjunto'
teve que bisar quatro das músicas tocadas
durante o show.

Desde o Inicio da tarde só podiam circular
pela praia do Arpoador os veículos dos more-
dores, mas nâo houve maiores problemas com
o trânsito antes ou depois do espetáculo, uma .
vez que, Já avisadas pela RÁDIO CIDADE do
entendimento, as pessoas estacionavam seus
carros ao longo da praia de Ipanema, na Rua
Visconde de Pirajá e na Rua Francisco Ota-
viano.

Utilizando equipamentos que serviram ao
grupo norte-americano Earth, Wind and Fire,
em seu concerto no Maracanãzinho no ano
passado e que pesam 15 toneladas e tèm
quase 10 mil Watts de potência, o Roupa
Nova começou seu concerto âs 17h com o
apresentador Fernando Mansur cantando
uma vinheta da RÁDIO CIDADE.

A apresentação do grupo, que conquistou
o público desde o inicio do show deveria
durar uma hora, mas devido à boa recepção,
os seis integrantes do Roupa Nova repetiram
as músicas que o público mais gostou: Sapato
Velho, Lumiar e Canção de Verto.

Exército descobre
15 fábricas de
cocaína em La Paz

La Pas — Quinze fabricas de cocaína já
foram descobertas em Montero, localidade
situada a 50 quilômetros desta capital, desde
que as Forças Armadas bolivianas assumi-
ram o controle do combate aos tóxicos, em
meados do mês passado.

O comandante do Regimento Manchego,
com sede em Santa Cruz, Coronel Moisés
Schriqui, disse que os traficantes mobilizam
estrangeiros para neutralizar a ação do Exér-
cito. Afirmou que os militares impediram a
destruição de "nosso capital humano" com a
proibição total do consumo de cocaína no
pais.

Londres — John Miller, aliás
McKlllop, o principal suspeito
do seqüestro de Ronald Biggs,
foi localizado ontem por uma
equipe de televisão inglesa em
Barbados, nas Antilhas.
McKlllop negou qualquer par-
tlcipaçâo no seqüestro, mas as
informações procedentes de
Barbados dão conta de que ele
estaria permanentemente em
contato radiofônico com o iate
Naucãnia no qual se supõe que
Biggs estaria sendo mantido
há uma semana.

Multo queimado de sol e
acompanhado por uma bonita
moça loura, a qual apresentou
como sendo sua noiva, McKil-
lop acha que seu nome foi liga-
do ao seqüestro apenas porque
esteve encontrando-se com
Biggs hã dois anos, no Rio, e
também porque "as pessoas
sabem que minha empresa
tem a capacidade suficiente
para realizar uma operação
desse tipo"."Para nós não seria proble-
ma realizar essa operação, mas
nós não a fizemos", declarou
McKlllop — identificado na
entrevista apenas como Miller
— aos repórteres da televisão
inglesa.

LEILÃO
Segundo as informações vei-

culadas pela televisão, o late
com Biggs estaria ancorado
nào muito longe da costa de
Barbados, uma antiga posses-
são britânica. A versão corren-
te em Londres é de que McKil-
lop e seus amigos estariam so-
mente esperando a melhor
oferta financeira para vender
os direitos de fotografia e fll-
magem de Biggs antes de en-
tregá-lo âs autoridades brita-
nicas.

Mckillop'. é sem dúvidas o
mesmo Inglês que organizou
em março de 79 uma frustrada
tentativa de seqüestro de
Biggs. O episódio foi detalha-
damente narrado por Biggs na
autobiografia que uma editora
Inglesa lançará na próxima se-
mana. Na tentativa frustrada,
McKlllop arquitetara o rapto
de Biggs do Rio, que seria le-
vado de avião para Belém e
dali de late para as Antilhas.
Alto e de compleição atlética,
McKlllop diz ser um antigo
integrante de uma tropa anti-
terror inglesa.
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John MeKillo
Filme e fotos não
têm interessados

Londres — Até agora não
apareceu ninguém interessado
em pagar as 500 mil libras (Cr$
85 milhões), exigidos pelos se-
qüestradores de Ronald Biggs
em troca dos filmes e fotogra-
fias do episódio. A imprensa
inglesa já começa a acreditar
que tudo nâo passa de uma
fusa. MR. Buli, a misteriosa
pessoa que se diz intermedia-
ria. dos seqüestradores, telefo-
nou a outro jornal Inglês, o
Daily MiiTor, dizendo que a
situação de Biggs agora está
complicada."Ninguém apareceu ainda
interessado em comprar essa
matéria", disse Mr. Buli. O in-
termediário afirmou ainda que
o próprio Biggs teria concor-
dado em afastar-se do Rio em
companhia de seus "seques-
tradores" em troca de parte do
dinheiro exigido.
COLABORAÇÃO

A Intenção inicial, contudo,
. era mesmo entregar Biggs pa-

ra a policia inglesa, até que o
assaltante do trem postal con-
cordou em colaborar com seus
captores. Na costa Venezuela-
na teria havido uma "dramátl-
ca mudança de planos", afir-
mou Mr. Buli, e o late com
Biggs e os seqüestradores es-
tariam ali agora aguardando
novas ordens. O financiador de
toda a operação seria um ml-
lionário, Patrick Anderson,
também envolvido em tráfico
de. drogas.

O Sun publicava ontem en-
trevista com o editor de uma
revista pornográfica, -Paul
Raymond, que está convenci-
do da "farsa". Raymond revela
que John McKlllop—suposta-
mente o cérebro por detrás do"seqüestro" — pediu à sua re-
vista, em 1879, 25 mil libras
para raptar Biggs, que inclusl-
ve teria concordado em repre-
sentar o papel de vitima. Ray-
mond disse que na época recu-
sou a oferta, mas está conven-
cido agora que Biggs está de
novo fingindo ¦
RIO DE CRIMES

Entre os chamados jornais
sérios ingleses, apenas o libe-
ral The Guardian preocupava-
sé ontem com o seqüestro, ma-
nlfestando. também suas divi-
das sobre a autenticidade do"rapto". "Há tantos assassina-
tos e seqüestres ocorrendo no
Rio de Janeiro que a policia
brasileira simplesmente igno-
rou por um dia o'desapareci-
mento de Biggs", diz o Guar-
dian. A atenção das autorida-
des foi despertada por um foto-
grafo amigo de Biggs, o que
torna tudo ainda mais suspei-
to, afirma o jornal inglês.

Novas dúvidas sobre a vera-
cidade do seqüestro foram le-
vantadas ontem com uma en-
trevista concedida por agentes
literários de Biggs.

Michael Joseph, um dos edi-
tores, está convencido de que
o seqüestro não é uma farsa,
mas um de seus colaboradores
— Mr David Levey — jã havia
prevenido alguns dos jornais
sensacionalistas ingleses so-
bre o seqüestro dias antes que
o episódio ocorresse.

Livro conta operação semelhante
Londres — Seqüestro ou nào, o

roteiro foi escrito pelo próprio Ro-
nald Biggs. Os detalhes que o assai-
tante do trem postal conta no aden-
do a sua autobiografia — que um
editor inglês jã tem pronta e encapa-
da para mandar às livrarias, no dia
30 — correspondem até nas vírgulas
aos indícios e pistas que a policia e a
imprensa brasileiras conseguiram
reunir sobre o episódio. Somando
esses detalhes aos outros elementos
que jornais sensacionalistas ingle-
ses estào publicando sobre o caso
Biggs, tem-se o último capitulo de
sua autobiografia, ao preço de 16
dólares.

Ronnie Biggs — His Own Stoiy é
o titulo da autobiografia romances-
da do famoso assaltante. Biggs fala
dos planos para assaltar o trem pos-
tal, para fugir da cadeia e, principal-
mente, de sua intensa vida senti-
mental na Inglaterra, Austrália e
Brasil. Aos elementos de ação e
aventura em sua narrativa, Biggs
acrescenta também muito moralis-
mo de fácil acesso ao gosto popular."Porque o Govemo inglês não me
perdoa, para que eu possa trabalhar
duro como qualquer pessoa?", per-
gunta Biggs pateticamente no final
de sua obra.

Sucesso
O editor do livro, Allan Sampson,

garante que a autobiografia seria
um sucesso mesmo sem a publicida-
de suplementar que o assaltante ga-
nhou na última semana. A descriçal
da tentativa de seqüestro ocorrida
há dois anos, segundo Sampson, foi
a maneira que Biggs encontrou para
denunciar seus ex-amigos e garantir
sua própria segurança. Até agora,
não hã grandes diferenças entre o
que Biggs conta no livro sobre o que
aconteceu em 79 e aquilo que a
policia e a imprensa já sabem sobre
o que está acontecendo hoje.

John Miller (ou John McKlllop),
Norman Boyle e Fred Prime, os três
principais suspeitos do seqüestro de
Biggs, aparecem logo na primeira
linha do capitulo em que o assaltan-
te narra detalhadamente os planos
para ganhar dinheiro à sua custa Os
três apareceram no Rio em março
de 79 e visitaram Biggs em Sepetiba,
dizendo fazer parte da equipe de
filmagens de Moonraker. A gang,
conforme Biggs denomina o grupo
desses três ex-agentes de tropas an-
titerror inglesas, estaria interessada
em convencer Biggs a participar de
um filme de espionagem.

William Waack
seqüestradores. Ao mesmo tempo,
numa das vezes que tem de ir à
Policia Federal, Biggs alerta um tal
de Sr Barradas — "um policial mui-
to simpático".

Ele não comparte seus temores
mas, de qualquer maneira, resolve
falar com John Miller. Dr Bizzo, o
delegado de plantão, ordena inclusl-
ve o interrogatório de Miller, que
nega categoricamente ter feito qual-
quer sugestão para que Biggs aban-
donasse o Rio de Janeiro.

Assustados com a atitude da po-
lícia brasileira, os três contam a
mesma história: estào no Rio diver-
tlndo-se bastante e já planejavam
mesmo deixar o pais à noite, com
um jato fretado e que os esperava na
pista de Santos Dumont, com desti-
no a Belém Em vez de levar Biggs
consigo, os três foram acompanha-
dos até o aeroporto pelo carcereiro
da Polícia Federal na Praça Mauá,
um certo Sr Cobra.

Em Belém segundo a versão
apresentada pelos seqüestradores ã
Policia Federal, um barco fretado
nas Antilhas os estaria esperando
para a continuação da viagem, rumo
ao Norte. Ê exatamente isto o que se
supõe atualmente que tenha aconte-
cldo a Biggs, caso o "seqüestro"
tenha mesmo ocorrido.

Sua vida
Caso Biggs apareça para contar

mais essa história, é provável que o
adendo a sua autobiografia seja ape-
nas mais um capitulo em sua vida
cheia de emoções e peripécias. Biggs
gasta 227 páginas para descrever
sua infância, adolescência e, é claro,
os principais momentos do assalto
ao trem postal, além de fuga da
prisão e seu "exílio" na Austrália e
no Brasil.

Biggs não esconde nenhum deta-
lhe de sua infância e afirma que sua
carreira criminosa começou bem ce-
do, roubando dinheiro da bolsa de
sua mãe, uma senhora autoritária e
de hábitos severos. O pai, um moto-
rista de ônibus, passou a ter várias
companhias femininas depois da
morte da mãe, que nào foi o único
trauma na infância de Biggs, segun-
do seu próprio relato. Aos quatro
anos, um acesso de asma trouxe-lhe
aquela sensação de morte e de des-
conhecido, que ele só voltaria a en-
frentar pela primeira vez na cadeia,
em 1949, aos 19 anos, sob a acusação
de roubo. Isto lhe valeu também a
expulsão da Royal Air Force e uma
pena de seis meses de prisão.

^

Encontros
A aproximação entre os seques-

tradores e sua vitima durou muitos
dias e inclui longas noitadas com
muito uísque, passeios de barco pela
Guanabara e até partidas de futebol
de praia. Cenários de ação rocambo-
lesca: Santa Teresa, Sepetiba, Ho-
téis Copacabana Palace e Intercon-
tinentaL Nâo só isto. Biggs envolve
em episódios paralelos a encenação
do seqüestro frustrado o ex-craque
inglês Bpbby Moore e um cantor
Kenny Lynch, vários telefonemas
misteriosos de jornais sensacionalis-
tas ingleses (a imprensa está sempre
presente a todos os passos de Biggs)
e discotecas.

A idéia da gang, segundo descre-
ve Biggs, era muito simples. Depois
de dopá-lo com muito uísque mistu-
rado com Valium — o que inclusive
teria sido tentado durante um dos
almoços com os três ingleses no Co-
pacabana Palace — a gang levaria
Biggs de maneira desapercebida pa-
ra a pista do Aeroporto Santos Du-
mont, onde um avião fretado por dez
mil dólares os transportaria para
Belém. No Norte do pais, um iate
alugado nas Antilhas estaria espe-
rando o grupo para a travessia até
Miami.

O plano nào funcionou, segundo
Biggs, pela própria insistência da
quadrilha em retirá-lo de qualquer
maneira do Rio. Alegando que esta-
va obrigado a apresentar-se regular-
mente à Policia Federal na Praça
Mauá, Biggs disse a seus supostos
seqéstradores que jamais poderia
atender ao convite (remunerado
com 10 mil dólares) para participar
de filmagens que seriam ora em Por-
to Alegre, ora em Belém.

Além disso, Biggs recebeu pelo
menos dois telefonemas, fora outras
chamadas feitas para amigos parti-
culares seus, vindos da Inglaterra,
nas quais seus informantes (sempre
jornalistas ingleses) descreviam
com detalhes uma gang de três ex-
integrantes de tropas antiterror que
estariam no Rio com a missão de
seqüestrar Biggs e devolvê-lo a poli-
cia inglesa. A descrição dos três ho-
mens correspondia perfeitamente a
John Miller (ou McKlllop), Norman
Boyle e Fred Prime.

Polícia
No livro, em vez de entrar em

pânico, Biggs discute a situação
com seus amigos, entre os quais o
fotógrafo Armin, que se encarrega
inclusive de vigiar de perto os três

Emoção
Biggs afirma que a segunda gran-

de emoção foi participar do assalto
ao trem postal, uma tarefa paja "es-
peclalista em diversos setores, todos
recrutados em diferentes lugares e
que não formavam uma quadrilha,
conforme andaram dizendo depois".
Biggs flcdU surpreso com o convite
para participar do assalto."Eu éra conhecido como um la-
drào azarado", escreve.

Seu relato do assalto nada traz
de substancialmente novo ao que já
se conhece. Biggs Inclusive prefere
deixar que o promotor inglês conte 

*
ao leitor como tudo ocorreu Somen-
te em alguns pequenos detalhes
Biggs corrige os autos do processo,
que estão reproduzidos longamente
em sua autobiografia. "As 148 mil
libras que consegui pensava utilizar
apenas para fundar minha própria
firma", diz Biggs.

Meticuloso nos detalhes, Biggs
gasta muitas páginas descrevendo
seu pequeno idflio familiar na Aus-
trália (sua mulher e dois filhos vi-
vem lá até hoje) até ser obrigado a
fugir da policia para o Brasil. A fuga
do ladrão é muito menos romântica
do que se pensa. Ao chegar ao Rio,
Biggs trava contato imediatamente
com cachaça, praia, garotas e músi-
ca de Antônio Carlos Jobim, ele-
mentos que nào mais o abandona-
rão, segundo ele confessa.

Biggs fornece ao público inglês
descrições curtas de macumba, cor-
rupçáo policial nos países vizinhos e
da realidade social brasileira, que
parece impressioná-lo bastante.
Mais irritante, contudo, á a mania
que Raimunda — a mulher que lhe
deu o filho Mike —- tem de ficar
vendo telenovelas todas as noites.
Há uma diferença intelectual muito
grande entre nós, diz Biggs.

Seja por atenção às autoridades
brasileiras, seja por sinceridade,
Biggs afirma no livro que quer ficar
até o fim de sua vida no Brasil, "se
Deus quiser". O epílogo é um longo
sermão contra as autoridades ingle-
sas. "Já fui punido suficlentemen-
te", diz Biggs. Com muita ironia, ele
promete ãs autoridades inglesas dar
bons conselhos como tornar as pri-
soes melhores e mais seguras.

Um incompreendido e persegui-
do. Desde o começo ele teria prova-
do não ter uma mentalidade cruel."O que as autoridades querem fazer
de mim?", pergunta o autor na últi-
ma frase. "Transformar-me num cri-
minoso?".
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Uma foto do Rio ilustra a capa do livro de Biggs

"Carene" é barco;
suspeito no Pará

Belém — O Carene Star, ve-
leiro da Dinamarca, é o barco
suspeito de ter levado Ronald,,
Biggs do Brasil para o estran-
geiro. A Capitania dos Portos
do Pará e do Amapá não tem,
qualquer registro da presença
do Carene Star em Belém na
terça-feira. A Policia Marítima'
e Aérea também não têm re-
gistro de entrada ou de saída
de qualquer barco estrangeiro,
esta semana.

Segundo o Jornal A Provfn-
cia do Pará, entretanto, um
garoto de 12 anos, Luís Carlos
da Silva Lima, reconheceu, pe-
las fotografias publicadas no
JORNAL DO BRASIL e a ele
mostradas, Frederick Prime è
John McKlllop como os ho-
mens que no domingo passado
estavam a bordo de um "iate
bonito e grande" ancorado nas
proximidades do Iate Clube do
Pará. Os únicos barcos que
estavam no late naquele dia
foram o Sejas Felii, de bahdei-
ra holandesa, e o Carene Star.
da Dinamarca. ¦ ' m*5 •
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O garoto disse que estava
tomando banho no rio Guamá,
cerca das 15h de domingo, nas
proximidades do Iate Clube
quando viu o "iate bonito e
grande" de dois mastros. Fre-
derick e John, que reconheceu
pelas fotografias, estavam em
companhia de outro homem e'
de uma mulher de cabelos '
compridos. Frederick usara
um short azul e John um verde'
e ambos possuíam a tatuagem
de uma ancora no braço direi-,
to. A mulher usava biquíni
azul. Luís Carlos disse que se
lembrou desses detalhes por-'
que o barco, por ser grande è
bonito, lhe despertou o Inte-
resse. ..- .-

No Iate Clube, entretanto,
ninguém confirmou as obser-
rações feitas pelo garoto e pu-
bllcadas pelo Jornal. Nenhum
dos funcionários do clube se
lembra de ter visto alguém pa-,
recido com os supostos se-
qüestradores de Ronald Biggs
nos barcos que se encontra-
vam ali domingo. O late Sejas
Feliz, de bandeira holandesa e
comandado por Frans Neljer,
ancorou em frente do late Clu-
be no dia 9 de janeiro, proce-
dente de Cabo Verde, e saiu
quarta-feira última, dia 18. ,'_;

Quanto ao Carene Star, da'
Dinamarca, sobre cuja presen-
ça em Belém a Capitania dai.
Portos náo tem registro, hã
certo mistério. Era uma em-
barcaçào grande, de três mas- '¦>
tros, que despertou a atenção
de muita gente, inclusive de
um repórter, que o fotografou,
precisamente pelo seu ta-
manho.

Segundo o registro do Iate
Clube, o Carene Star chegou

• ao seu ancoradouro no dia 19
de fevereiro, procedente de
Fortaleza e com 27 pessoas a
bordo.

Ainda de acordo com o regis-'
tro do Iate Clube, esse barco
tinha Manaus como o seu des-
tino, mas ninguém pode ga-
rantir que seguiu para lá pois
nâo chegou a registrar a data
da saída de Belém. Seu co-
mandante era o dinamarquês
Nils Suneson.

Enquanto isso, um funciona-
rio da DAC do aeroporto de
Valde-Cans levantou a hipóte-
se de os seqüestradores de
Biggs terem embarcado' no
vóo 801, da Varig, com destino
a Mlaml, que saiu de Belém na
madrugada de terça-feira,
duas horas e meia depois da
chegada do jaünho da Líder.

Surgiu ainda a hipótese de
que eles pudessem ter embar-
cado num vóo da Vasp pára
Manaus, também naquela ma-
drogada, mas Igualmente essa
possibilidade foi descartada' pelos seus funcionários do ae-
reporto.

Clyve nega " '

envolvimento.
O gula turístico Clyve Wil-

son, um dos suspeitos de en-
volvimento no seqüestro de
Ronald Biggs, negou sexta-
feira à noite, depois de prestar
esclarecimentos na Policia Fe-
deral, ter apresentado Ronald
Biggs a qualquer um dos en-
volvidos no <$so. "Conheço to-
dos casualmente. Não fui in-
termediário de nada. Não
apresentei ninguém".

Nervoso, Clyve mostrava-se
revoltado com a atitude do fo-
tógrafo alemão, Armin Heln,
amigo de Biggs, que levantou
suspeitas sobre sua participa,
çâo no seqüestro frustrado de
dois anos atrás, no Copacaba-
na Palace, e no atual, quando
teria atuado como intermedia-
rio entre os seqüestradores é
Ronald Biggs.

Misturando o inglês com
português, Clyve permaneceu
agitado, levantando-se várias
vezes para falar ao telefone
com seu advogado e còm o
consulado inglês. Britânica-
mente vestido, cores neutras,
ele reclamava um drink e pro-
testava sobre o seu envolvi-
mento nas noticias publicadas
no Jornal. "Com a publicação
do meu nome até a Policia
Federal veio me procurar. Eles
me encontraram no Hotel Me-
ririlen e me "convidaram'! a
prestar esclarecimentos. Me
encontraram por volta das 19h
e só agora estou chegando de
14"- - r^rir

Ele admitiu que conheceu
Jonh McMllle, Frederick Prt-
me e Norman Boyle — ."este
último eu me lembro bem" —
no bar do Copacabana Palace,
mas garantiu que náo tem re-,
lações estreitas com nenhum
deles, "assim como conheço"
superficialmente o Patrick An-;
derson, que me disse estar fil-
mando no Brasil, e o próprio'
Biggs. Na minha profissão co-
nheço muitos estrangeiros e,
principalmente, ingleses".

Sobre Armin Helm, que d
acusou de envolvimento no se-
qüestro, Clyve náo deu maio-
res explicações, limitando-se à
dizer "Ele só me dá proble-
mas. Queria ver ele sustentar o
que disse ao Jornal na minha
frente".
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Saúde constata que 3 de 
émarcas de mel analisadas

CIDADE — 19

nao servem para consumo
> Técnicos do Ministério da Saúde informaram queo instituto Estadual de Saúde Pública Louis Pasteurconstatou, em amostras analisadas, que três dasquatro marcas de mel (ainda nào divulgadas) sáoimpróprias para o consumo, sendo uma delas total-mente falsificada, e que o leite Vita da Cooperativa deProdutores Rurais do Sul Fluminense Ltda. "está emtotal desacordo com os padrões bacteriológicos". Õproduto está com excesso de bactérias.

. No Rio, o Departamento de Fiscalização Sanitá-ria recebeu o resultado das amostras dos sonhosvendidos no Café e Bar Central de Caxias, queconstatou a presença do amarelo tatrazina no creme,
proibido de ser utilizado no produto. Desde quetomou posse — Há 45 dias — Pedro de Aquino Filho,diretor do Departamento, informou que já multoumais de 100 casas comerciais que vendiam produtosimpróprios para o consumo.

Pedro de Aquino Filho, jun-
to com sua equipe, Já autuou
mais de 100 casas comerciais
por vender produtos impró-
prios, como por manter suas
instalações sem as condições
Ideais de higiene. E, aproxima-
damente, 100 amostras de pro-
dutos Já foram para análise.
Brincando, ele afirma: "Isso
tudo dará uma boa renda para
o Estado."

ESTA SEMANA
"Para mim todo alimento é

suspeito", diz Pedro de Aquino
Filho, que esta semana come-
ça uma batida, para analisar
vários produtos que considera"suspeitos". Para ele, um dos
maiores perigos é a populaçãoestar-se envenenando lenta-
mente com as.substâncias tõ-
xicas usadas indevidamente.

Instituto de Controle
de Drogas sai em junho

Em escala mais modesta
100 funcionários em vez de 800,
o que dará a cada um 125 me-
tros quadrados de área, no pré-dio Já pronto — mas com pro-
pôsitos mais abrangentes, o
Ministério da Saúde adiou pa-ra junho a entrada em opera-
ção da primeira fase do Insti-
tuto Nacional de Controle de
Drogas, Medicamentos e Ali-
mentoSi

p projeto era de um labora-
tõrio central de controle de
qualidade, mas a idéia para
um novo Instituto, ligado dire-
tamente à presidência da Fun-
daçáo Osvaldo Cruz (em cuja
áfea funcionará), e com um
Conselho Diretor que reúna re-
presentantes de várias áreas.
Como laboratório, deveria fun-
clonar a partir deste mès.

O prédio para o novo institu-
to, com área construída de 12
mil 500 metros quadrados, es-
tá praticamente pronto; visto
do alto, tem o formato de uma
estrela, com sete pontas. A
Fundaçáo Osvaldo Cruz jáconcluiu a listagem dos equi-
pamentos necessários aos vá-
rios laboratórios, informou on-
tem seu presidente, Sr Gullar-
do Martins Alves.

A Fundação está realizando,
no momento, as licitações ne-
cessárias à aquisição destes
equipamentos, acrescentou
ele. Informarão que os investi-
mentos globais, nesta primeira
fase do Instituto, foram da or-
dem de Cr$ 800 milhões. No
momento, o grande prédio, va-
zio, está sendo preparado para
receber estes equipamentos.

Evandro Tt imitoHl
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Afçsta que a diretoria da Cooperativa de Econo-
mia e Crédito Mútuo dos Empregados de Furnas
(Cecremef) promoveu na sede da empresa come-
morou 20 anos de sua fundação. Em meio aos
tíbraços, palmas, doces e salgados, houve' uma
palavra de estimulo do presidente da Organiza-
ção Estadual das Cooperativas do Rio de Janeiro,
Coronel Carlos Helvídio Américo dos Reis: "Uma
empresa só é grande e sólida guando está compro-
mçtida com os recursos humanos, e estes estáo
unidos entre si e com os diretores da empresa a
quê servem". Entre os distinguidos com a placacomemorativa (de prata) estão: Sras Maria Tere-
sa Teixeira Mendes (fundadora do movimento de
cooperativismo de economia e crédito mútuo no
Brasil), Marília Esteves (primeira enfermeira) e
Alzira Silva de Souza (atual presidente da Cecre-
mef, na foto presidindo a reunião); Jarbas Novaes,
pelos sócios fundadores da Cooperativa; John
Réginald Cotrin, ex-presidente de Furnas; Flávio
Henrique Lyra, diretor de Furnas; Almir Dâmaso,
primeiro médico da Cecremef; Carlos Eduardo
Meirelles, supervisor do Banco Central do Brasü;
e Paulo César Ferreira, pelos empregados da
Cooperativa de Furnas Centrais Elétricas SA.

VENDO
10 APARTAMENTOS

PRONTOS EM CABO FRIO
Com aluguel, mensal, na alta tempo-

rada, de Cr$ 75.000,00 líquidos.

•^3 ,*
bim.
-na
oJ

•ai

Preço de cada unidade — Cr$'1.100.000,00. Informações e vendas —
Téls.: 287-7332 e 541-4887. (P

OFERTA EXCEPCIONAL
CENTRO DA CIDADE

ANDAR CORRIDO COM 526M2'ENTREGA 
EM OUTUBRO DESTE ANO

,;Preço: CrS 37.000.000.00'.Sinal: 
CrS 12.000.000,00

•Saldo em 50 meses.
=hiformações e Vendas pelos tels.: 287-7332 e
;541-4887 (P

OFERTA EXCEPCIONAL
PRAIA DE SÃO CONRADO

¦•¦£¦¦? .

'400nrr de área real de construção
[preço - CrS 13.500.000,00
Entrada com posse imediata - CrS 2.800.000,00

;S£ldo em mensalidades de - Cr$ 86.000,00
2 salões, 5 quartos, 3 banheiros sociais, 2 quartos
de empregada, vaga para 2 automóveis
Informações e Vendas: tels.: 287-7332 e 541-
,4887. (P

-União da Ilha destitui a diretoria-
"No União, só dá lalau" — o refrão, adaptado do samba

da Imperatriz, vencedora do carnaval, foi repetido ontem na
Hha do Governador, após uma assemblóia-geral do Uniáo da
Ilha (S* colocada) que quase descambou para o tumulto, mas
decidiu destituir toda a diretoria. Motivo: desapareceram
mais de Crt 3 milhões.

Uma Junta dirige agora a escola de samba, presidida por

Floriano Pereira, que comandou a assembléia è está assusta-
do com a prestação de contas de Paulo Amargoso, o presi-
dente destituído: só há registro de despesas, sem controle de
receitas, isto é, os papéis — alguns adulterados — só mos-
tram salda de dinheiro.

A assembléia-geral tinha sido convocada, normalmente,
pela diretoria destituída, que iria prestar contas relativas aos

anos de 1970 e 1980. Os trabalhos começaram às 21 horas de
sexta-feira e só foram terminar na madrugada de ontem.
Paulo Amargoso fez tudo para tumultuar a reuniào —
mandou abrir os portões para entrar quem quisesse — mas
de madrugada pegou sua japona e foi embora. A Junta (três
sócios fundadores e mais quatro do quadro social) quer que
Paulo Amargoso se responsabilize, de algum modo, pelasirregularidades.ŵ

>fl VEZESSi SEM JUROS

PORTÁTEIS
Barbeador
Philips
113?

Barbeador
Philips

I 131

Barbeador
Philips
1207

Barbeador
Wallita
XTR 07000

Calculadora
Sharp' -'•¦*.;
5809

Calculadora
Sharp
580Ó

Batedeira
Sunbean
super chet

Liqüidificador
Sunbean
tropical
5 velocidades ..." ,.¦ 

";•

Liqüidificador
Sunbean
imoenol luxo

Secador de
cabelo Wallita
portátil 17110

Secador de
cabelo Wallita

SOM
Rádio Sanyo

Toca-disco
Philips
312

Toca-disco
Philips

FOGÃO
Continental
Gran Prix
tampo cisto! ¦'<

6.050,
6.750,
4.250,
1.950,

3.250,
4.1 OO,
6.255,

2,690,
4.100,

1.900,
.900,

7.500,

20.800,

12.550,

22.600,
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«** cerejeira 02
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10.350,

11.800,
12.500,
13.300,
15.200,
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COPAS

Gfcria Sevenah
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42.990,
42.990,
37.990,

branco fari Ihanie
8peçàs 'j

Gtoto Savonah
tamorindo .-¦':',;
yyyyy{' ;..-•¦ •' t
Gfoía.Gènava
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PAGAMENTO
À VISTA

PORTÁTEIS
Secador de
cabelo Arno

Modelador
Braun
reati*

Barbeador
Braun
",ii;.e

Barbeador
Braun

Lava carpete
Eletrolux

Ferro Tupy
espècío! OI

Ferro Tupy

Ferro Tupy

FOGÕES
Fogão Mirage
4 bocas

SOM .
Receiver
Philips
'49*. 200W

1.300,
1.850,
1.500,
1.750,
4.900,

390,
440,
775,

11.100,

24.700,

1
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MOVEIS INFANTIS
Berço Florense m10.400,
Cama com grade
Florense 8.400,
Cômoda
Florense
ref -104

Espelho
Florense

13.100,
4.400,

7 VEZES
SEM JUROS

Mesa de cabeceira
Florense 3.500,
Armário
Florense

Troca fraldas
Florense

18.400,

7.995,

GRUPOS ESTOFADOSir§
ert couro i
30 exportação
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55.900,
merçuríoem
ctienite 41.900,

CB CASAS DA BANHA
2 ^^^» Sua fofa, sua casa
5 ELETRO

&' 1

%/HHÊÈitU

tLSTBO

B*tó«bwo.1» At 8rt*. 12900
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tut«o
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Valido ate 5-4-81
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R236-R*32
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R Dom Pedro 1.53

NOVA IGUAÇU - Av. Nilo Peçanha, 176
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íontTóloTdMHzaíteT. ^^-^^»» _—'^r. Produzido na Zona Franca

Àvista 27.880/ ouBalicha Condor.
Mede 0,78 mx 1,88m.
Em padrão marfim.

Àvista 5.980/
860,+io. 860,

= 9.460,

Àvista 49.970,
Mitsubishi TC-2020
(20"). 51 cm. Em cores.
Super luxo. Funciona •">»___«-, **»«*%»-
110/220 volts. Produzido 12.495, + 3x 12.495,
na Zona Franca de « A at A
Manaus. -4V.T/0,

Philco B-824-M (18").
47 cm. Em cores. Com
controles deslizantes.
Produzido na Zona Franca
de Manaus.

Àvista 41.555,
4.620,+15 «4.620,

«73.920,

Telef unken 364-V (14"). 36 cm,
Em cores. Com seletor de canais -
Varicap: com um simples toque você
muda instantaneamente de canal. 3.880, + 15 x 3.880,
Funciona em 110/220 volts. A9 AQAProduzido na Zona Franca de Manaus. = Ox.OoU,Produzido na Zona Franca de Manaus. = Oã-.UOU,

^^^^ ^^"^ «AA* ^mmm^m^m^^.^^.mWmm^m^^^

Avista 19.995, ou . ***»* Elotrofono National Àvista 34.990, ou Àvist° 
1***i^L^'^m^r

Philco B-143 (24"). m*™ZJÍ? Colorado Cuaíbo Àvista 14.980, SS-7070.3emi.com ..T ..« .mm^^^m^T
61 cm. Totalmente 1.990, +15 x 1.990, (24"). 61 cm. Sem sem entrado toca-discos, tape-deck. 5.220,+1215.220, .mWmWyymWW^
transistorizado. Funciona 4ialA distorções de imagem. a AAE OA47C radio AM/FM e 2 caixas ZTOj-A .^ÊnWyymWm^r
em 110/220 volts. = 31.840, Funciona em 110/220 volts. 15x Z.0-.3,-OU.<3/9/ ocústicas.  
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Brastomp BRG*44*D.
Dúplex. Com 440 litros.,
Na cor amarela.

Àvista 39.980,
sem entrada

10x7.300,-73.000,

Galomatic G-360.
Dúplex. Com 360.litros.
Noa cores amareía ou azul

Avisto 26.380,
3.820,+12.3.820,

-49.660,

ou

Cônsul ET-2837 ou
ET-2827.luxo.
Com 285 litros. Nas cores
azul ou vermelho.

Àvista 16.790,
sem entrada

is. 2.270,. 34.050,

Somar Linaa D'Ouro
8046. Console. Com
4 boca*. Tampa de cristal.
Gás de rua ou
engarrafado. Na cor azul.

Àvista 10.980,
sem entrada

10.1.950,. 19.500,

Somar Radiante
3020. Gabinete. Com
4 bocas. Gás de rua ou
engarrafado. Nas cores
amarela, azul ou
vermelha.

Àvista 8.250,
1.250,+9.1.250,
 .12.500,

ou

l
_#- <

I Mi

s
Brastomp Super
Luxo BLG-61-G. Super
automática. Lava por
agitação e enxuga por
centrifugaçoo. Nas cores
amarela, azul ou branca.

Àvista 33.880,

- ''->.;;.-3-r Ã_': '. !." 1

ou

4.565,+ 12x4.565,
.59.345,

Bicicleta Monark
Ipanama. Série prata.Câmbio de 4 marchas,
Cestinha cromada com
revestimento em jeans.
Pedais com refletores de
segurança.

Àvista 12.990,
sem entrada

10.2.400,-24.000,
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?&:#

PONfO FRIO
POUfVMUGA. E COISA NOSSA
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D Avelar celebra no Bonfim missa por tenente da PM
' Salvador — O Arcebispo de Salvador

e Primaz do Brasil, Cardeal Avelar Bran-
dão Vilela, preferiu celebrar na basílica
do Bonfim a missa em intenção do Te-
nente Valmir Alcântara dos Santos; da
PM baiana, morto há uma semana por
fuzileiros navais, nâo aceitando o desejo
do Comandante da VI Região Militar,
General Gustavo Moraes Rego, e do
Comando da Policia Militar, que que-
riam a missa na capela da Vila Militar
dos Dendezelros. ""

Ao ato religioso, celebrado a pedido
da família do morto as lOh, na basílica
do Senhor do Bonfim por insistência da
familia, compareceram os comandantes
da VI RM e da PM. Contou também com
á presença da mãe do Tenente Valmir,
da viúva, Ângela Rosa Alcântara dos
Santos, e os três filhos do casal: Mauri-
cio, Mateus e Marconl. No adro, um
grupo de Jovens vendeu, sem ser impor-
tunado, o jornal Tribuna da Luta Opera-
ria, que trazia na manchete: Rebelião na
PM sufocada a bala.

Igreja lotada
\ A igreja do Bonfim, bastante freqüen-
tada nas manhas de domingo, viveu on-
tem uma movimentação diferente da
comum devido à presença maciça de
Oficiais e praças da PM, que durante
toda a semana se articularam no sentido
de lotar a basílica, cujas cadeiras mais
próximas ao altar foram ocupadas pelo
General Morais Rego e dois auxiliares,
pelo comandante da PM, também acom-
panhado de oficiais do Estado-Maior da
corporação, e parentes do Tenente Vai-
mir Alcântara.

A missa seguiu um roteiro preparado
pelo capelão da PM, Tenente-Coronel
Edmundo Jusckevsky, e tudo transcor-
reu normalmente até o momento em que
Dom Avelar Brandão Vilela, ao encerrar
a celebração, desceu as escadarias do
altar para beijar e confortar a viúva,
beijando também seus três filhos. O fato
revestiu-se de grande emoção e provo-
cou três desmaios, entre eles da Sra
Mercedes Alcântara dos Santos, mãe do
Tenente Valmir, além de choros genera-
lizados.

O Arcebispo de Salvador e Primaz do
Brasil aproveitou o seu sermão para
explicar a celebração da missa na igreja
do Bonfim, esclarecendo que logo após a
morte do militar prontificou-se para pre-
sldir a cerimônia "onde a familia dese-
Jasse". Contou ainda que a Policia Mili-
tar "quis homenagear" o Tenente Valmir
mandando celebrar uma missa na sua
Capela da Vila Militar dos Dendezelros e

- que para isto o negociador da transferén-
cia de local foi o General Morais Rego,
mas que finalmente prevaleceu a vonta-
de dos familiares, "que preferiram a lgre-
ja do Bonfim por razões afetivas". "O
Bonfim é a caixa de ressonância da alma
do povo baiano", disse Dom Avelar.

D Avelar considerou a morte do Te-
nente Valmir como "um acidente" e cita,
por duas vezes, o Evangelho de São
João: "Nâo se perturbe. Quando o cora-
ção do homem se perturba, seja qual for
sua missão, fica o homem, todo, pertur-
bado. E se não funciona normalmente, o
homem interpreta de forma inadequada
os acontecimentos, desencadeando pai-xoes".

Depois disto, ele recomenda que "de-
sarmar os espíritos é a primeira condi-
çâo para se ver com segurança o que se
quer ver. A PM voltou ao trabalho, isto é
louvável. Pecamos a Deus que essa posi-
çâo prossiga e que os trabalhos sejam
retomados pare tranqüilidade da familia
baiana". "Aos governantes", ele reco-
menda que "tratem de assumir com be-
nignidade e compreensão para não se
instalar traumatismo e sim desenraizâ- -
los".

Ao pedir que se dè uma palavra de
confiança e apreço aos cinco integrantes
da PM ainda presos em decorrência da
greve de três dias no flnal da semana, o
Cardeal Brandão Vilela garante que "a
PM está com o espirito desarmado, por-tanto cresce a responsabilidade das ou-
trás partes para as reivindicações consi-
deradas justas" e nesse aspecto apela ao
Governador do Estado para que ele to-
me ás providências no sentido de aten-
der ao máximo as reivindicações da PM
que geraram a greve.

Ele reconhece que a PM da Bahia"recebe pouco" e observa que devido à
crise, "não hâ derrotados" porque "ceder
nesta hora è sinônimo de magnanlmida-
de. No final do sermão, o arcebispo diz
ter esperanças de que o governador
atenda as reivindicações, que a conduta
do General Morais Rego tem sido "edifl-
cante" e apela para que a família do
Tenente Valmir Alcântara dos Santos
seja amparada "pois se trata de um caso
de Justiça e não de.condescendência".

Pistola
Durante a missa, Valdo Alcântara

•dos Santos, irmão do Tenente Valmir,
circulava pelos salões laterais da igreja
do Bonfim e, além de confirmar as pres-
soes recebidas por sua familia no sentido
de transferir a missa para a capela da
Vila Militar, informou qué a autópsia
revelou que o militar foi morto com tim
tiro de pistola 45, pelas costas, e não com
um tiro de fuzil, como foi noticiado.

Inconformado em reconhecer a morte
de Valmir como diecorrente de "um sim-
pies atrito", ele diz acreditar mais que"tudo foi preparado" porque, "na hora
do tiroteio. Já havia fuzileiros navais
espalhados por pontos estratégicos do
Largo da Calçada, inclusive no andar
superior da estação ferroviária".

o Tenente João Mário de Almeida
Lima, atingido por um tiro de fuzil na
clavicula esquerda no mesmo conflito
em que morreu o Tenente Valmir, conti-
nua internado no Hospital Espanhol.
Seus familiares jâ estão convencidos de
que èle ficará paralitico, pois diflcilmen-
te a lesão sofrida na coluna vertebral
serã superada com tratamento médico.

Comando
O Comandante da VI RM, General

Morais Rego, antes da missa do Bonfim
ser iniciada, manteve rápido contato
com a imprensa e deixou claro que esta
semana devolverá o comando operado-
nal do policiamento da Capital, função
que assumiu desde- domingo passado
por recomendação do Ministro do Exér-
cito, ao comandante-geral da PM, Coro-
nei Silvio Roberto Matos.

Salvador (BA'

-Morte foi em choque com fuzileiros-
A morte do Tenente Valmir Al-

cântara dos Santos e os ferimentos
graves do Tenente Joào Mario de
Almeida Lima, que vão deixá-lo pa-
ralitico, ocorreram dia 14, no segun-
do dia da greve da PM baiana. O
momento era particularmente tenso
porque naquele dia celebrava-se mis-
sa pela alma do PM Isaias. que fora
morto por um cabo da Aeronáutica,
num bar.

O incidente em que o tenente
morreu baleado por integrantes de
um grupamento de fuzileiros navais
que policiavam a- cidade, já que a
Policia Militar entrara em greve por

melhores soldos e outras reivindica-
ções, ocorreu depois de rápida dis-
cussão, ao largo da Estação Ferrovia-
ria da Calçada, na Cidade Baixa, sob
as vistas de centenas de populares.

Naquele dia, além da missa pelo
PM Isaias, houve reunião no Clube
dos Oficiais e vários deles deixaram a
reunião em grupos. Segundo teste-
munhas, no Largo da Calçada, quan-
do os Tenentes Valmir Alcântara e
João Mário viram aproximar-se uma
camionete da Policia Militar, ocupa-
da por uma patrulha de fuzileiros,
aproximaram-se dela e pediram queo veiculo fosse desocupado.'

Nesse instante chegou um carro
da Base Naval e os ocupantes amea-
çaram os policiais da Policia Militar,
chegando a encontrar a arma num
dos tenentes. Depois de rápida dis-
cussão, o Tenente Valmir Alcântara
foi baleado de frente, enquanto o
Tenente João Mário recebia os tiros
na espinha quando corria.

Diante do boato de que os poli-
ciais em greve se reuniriam para vln-
gar a morte do tenente, o tenente
fuzileiro que .coordenava o policia-
mento na Calçada ordenou o desloca-
mento de marinheiros para posições
estratégicas e solicitou reforços.
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2SALAS.20UARTOS.
2 BANHEIROS SOCIAIS.
2 VAGAS DE GARAGEM

O General Moraes Rego abraça a viúva, sob as vistas do pai do Txenente Valmir
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Vendas:

Rua Mal. Mascarenhas de Morais, 190
Centro: Av.Rio Branco, 156 / 8? andar -
Tel.: 292-1122 (PABX)

JUUO BOGORICIN Copacabana: Rua Barata Ribeiro, 586 \
IMÓVEIS Tel: 255-7543.

Corretores no local diariamente até às 21 horas
EB
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Financiamento em até 15 anos ou direto do incorporador sem qualquer exigência.

Zl

A Marcovan criou um plano inédito, para facilitar todo e
qualquer tipo de reforma ou construção.
À partir de hoje, tudo em 7 vezes sem juros.
Foi a maneira que encontramos para
baratear os custos de sua obra, facilitar a
sua vida, driblar a inflação.
Agora você adquire os melhores pisos e
azulejos, louças e metais sanitários, acessórios,'
tintas,Marcopiso, tudo para sua cozinha
e seu banheiro, com facilidade total.
Valorize o que é seu. Vá à Marcovan.

marcovan
CENTRO - R. São José, 76/80
Jacarezinho - Av. Suburbana, 2341
Tijuca- R. Conde de Bonfim, 571-A
Madureira - R. Domingos Lopes, 795-A
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i,,. i4 presença da Polícia Militar foi uma constante nas praias e houve muitas prisões

Verão acabou mas será lembrado
como o mais violento do Rio

-*•"* Como flm do veráo, pode-se dizer que•tf"ex-Secretário de Segurança General
Edmundo Murgel acertou na mosca. Em
novembro do ano passado ele previa:

: "gste vai ser um veráo violento." Real-
mente, nunca a violência foi táo grande e

, nunca chegou táo perto das praias. Tal a
sucessão de assaltos, seqüestros e mor-
tes que o General Murgel foi afastado.

[J^_ No dia 23 de dezembro, um dia após o
inicio oficial do veráo, surgiu o primeiro-indicio de que o General Murgel náo'"estava brincando: o Edifício Beethoven,

.no ponto mais nobre de Ipanema —
««Avenida Vieira Souto — foi assaltado
-durante o dia. Até entáo os veranistas
3çstavam tranqüilos, a violência ainda
.,Ãâp era comentada nas praias e muita' gente aproveitava dezembro para se pre-

parar convenientemente para o veráo.

Praia do Medo
Em Ipanema, começavam a soprar os

ares da Geração Juruna, jovens moças
que usaram durante o veráo pulseiras,brincos e bolsa, preferencialmente de
couro, com motivos indígenas. O headfo-
ne, usado por patinadores por seu pe-I queno tamanho aliado á uma excelente' fidelidade ao som, também invadiu as
praias.
... A praia do Pepino, que desde o veráo

\ de 1980 despontava como a grande op-
çSo para Ipanema, passou a se chamar
praia do Medo, após o Capitáo-de-
Fragata Gilberto Lavanere ter sido as-'¦assinado quando sala daquela praia.-Isso aconteceu no dia 5 de janeiro e, a -
partir de;então, a praia do Pepino.pas-
sou a ser policiada 24 horas por dia.

jijii A presença de policiais não tranqülli-
zou òs banhistas e só após passar o
trauma — um mês depois do crime — a
praia voltou a ser freqüentada, porém
e«n multo menos gente do que antes.~ Ipanema continuou entáo a ser o cen-
tro do veráo do Rio e foi escolhida para
uma exibição de tênis—inédita em todo
o mundo — em tablados armados em
frente à Rua Joana Angélica, formando
uma verdadeira quadra de tênis. A exibi-
cão foi feita por Tomas Koch e Torlen
Urllch, um dinamarquês. Foi um domin-
gb"de multo sol e fez bastante sucesso.

Ç- Policiamento
^fPor toda a cidade, aconteciam shows
Sp ar livre, principalmente no Parque
Lage, Parque da Catacumba, ou mesmo
na beira das praias, como Arpoador,
Pepino e Barra da Tijuca Apresenta-
ram-se à beira-mar Baby Consuelo, A
Cor do Som, Jorge Ben, levando milha--les de pessoas ao delírio.
á&iO policiamento continuava cada vez¦ mais atuante, assim como a tensão em
.toda a cidade. No Pepino, previu-se a'•'¦.. instalação de um posto policial só paraaquela área, o que acabou não aconte-' cendo ate hoje. Mas em Ipanema e Copa-
cabana, principalmente, o policiamento
passou a ser ostensivo, com multa poli-.cia nas ruas, pedindo documentos a to-
dos • a toda hora.

•¦¦ Cabo Júlio, Misaque e Jatobá Já esta-
vam desaparecidos e a Praia de Plrati-
ninga, palco de dois dos três seqüestros,
passou a ser olhada com desconfiança
por seus habituais freqüentadores. ¦ •

O frescobol, antiga reclamação dos
banhistas, foi expulso das praias, primei-ro pelo número excessivo de banhistas
que lotavam as praias nos fins de sema-
na. Mas no dia 10 de janeiro, a Policia
Militar /ealizou gigantesca batida com
ordens expressas para "acabar com o
frescobol".

Os PMs utilizaram multa violência —
aplaudida por alguns, vaiada por outros
(em minoria) — e chegaram a prendervários populares por desacato à autori-
dade. Arrancaram á força as raquetas
daqueles que resistiam á entrega paclfl-
camente. .iVi ..

Violência
No dia 8 de fevereiro, novo assalto a

um prédio da Avenida Vieira Souto: o
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O assalto ao Edifício Bee-
thoven, na Av. Vieira Sou-
to, foi realizado em pleno

dia
Georges Breque, próximo ao Country
Club. Desta vez, o assalto foi frustrado
pela reação do porteiro e de seus filhos,
sendo que um deles, Rogério Costa Fi-
gueiredo (Olho do porteiro) foi baleado e
morreu no Hospital Miguel Couto.

O assunto da praia, das conversas de
praia, passou a ser a violência da cidade.
Até o Prefeito Júlio Coutinho deu sua
opinião, ao lado de sua barraca, em
frente ao extinta! Castelinho. E falou com
multa propriedade, pois, momentos an-
tes de ser entrevistado, evitou um assai-
to a um automóvel estacionado na Ave-
nlda Vieira Souto, aos gritos de "pega
ladrão".

Todas as pessoas entrevistadas disse-
ram que estavam com medo: uma mu-
lher pensou que a abordagem feita porum repórter era um assalto; outro disse
que passeando pelo calçadáo, ãs 22h, viu
dois guardas fardados. Saiu correndo
pensando:."Dois guardas aqui, a esta
hora, só podem ser assaltantes fanta-
slados".

Tumulto
No dia 15 dè fevereiro, surgiu uma

novidade na praia em frente à Rua Vini-
cius de Moraes: um pelxo, frito na hora
por D Sebastiana, que náo possuía llcen-
ça. Fez bastante sucesso logo no primei-ro flm de semana. No sábado seguinte,
fiscais da Secretaria Municipal de Fa-
zenda foram ao local para apreender o
peixe e a população reagiu.

Os fiscais foram obrigados a pedirauxilio ã Polida Militar, que foi para o
local, e como a reação continuou (nin-
guém se intimidou e, aos gritos, pediam
que a PM fosse prender o Capitão Levi),
os PMs dispararam vários tiros para o ar.
A indignação foi geral.— Isso nunca Unha acontecido aqui
na praia, disse uma freqüentadora de
Ipanema. "Pelo menos em Recife, quem
quiser fritar um peixe á beira-mar é bem-
vindo", disse um turista pernambucano.

Calor
No começo de dezembro, surgiram

em Copacabana as primeiras bombas de
água para regar as redes de vôlei. Com b
intenso calor, alguns assíduos Jogadoresde vólel achavam incômodo atravessar a
areia para ir até a água. Cavaram bura-
cos perto das redes e compraram uma
bomba de água. Tudo sem qualquer au-
torização. "O Ministro Beltrão não fala

em desburocratizaçáo?", diziam os joga-
dores.

Logo após, a praia de Ipanema foi
dividida em áreas dominadas por inte-
resses específicos. Havia a praia em fren-
te ao Country Club, onde "há mais ouro
do que em Serra Pelada", chamada de
Berverly Hllls. Em frente á Rua Vinícius
de Moraes, "vitrina de Ipanema" — se-
gundo Caetano Veloso — Hollywood,"onde há mais estrelas por metro qua-
drado do que na matriz americana".

Houve também o Comitê Central, em
frente à Rua Teixeira de Melo, onde se
refugiaram' os "turistas", que vinham da
Zona Norte e se colocavam perto do
Arpoador. Uma fronteira entre o Comitê
Central e Uganda: a divisão oficial, feita
pelo Prefeito Júlio Coutinho, que inva-
riavelmente era encontrado em sua rede
de vôlei em frente ao Castelinho.

Temperaturas
Com foi anunciado, foi o veráo mais

quente e seco dos últimos três anos. Os
relógios/termômetros digitais registra-
vam altas temperaturas, que raramente
coincidiam com as da meteorologia, pro-
vocando multa confusão. A temperatura
de 43° não era rara e as pessoas se
defenderam como sempre se fez no ve-
rão: muito suco, muito sorvete e a busca
às sombras disponíveis para se proteger
do calor.

O sklm — mistura de patins com ski-
aquático foi lançado com sucesso e uma
psicóloga aproveitou para lançar o hora-
rio de verão, onde "trabalho só depois da
praia".

A freqüência das praias já era muito
grande, assim como dos bares mais fe-
mosos (oficialmente, o verão ainda náo
tinha começado) como o Garota de Ipa-
nema ou Veloso, que enfrenta seu pri-
meiro verão com o nome da "sua rua"
mudado para Rua Vinícius de Moraes.

Com a chegada do calor, começou a
falta de refrigerantes e água nos bares,
mas a distribuição de cerveja ê que real-
mente deixou a desejar. Um caminhão
de cerveja chegou a ser roubado em
pleno centro da Cidade, à luz do dia. A
cerveja só voltou a aparecer no final de
janeiro.

Alegria
Na véspera do inicio do verão, Carlos

Drummond de Andrade dizia: "O verão ,começa oficialmente amanhã e a cidade
se abre em alegria para os ritos da água.
Multo calor, muita praia, muita piscina.
O Rio de Janeiro, rifeis uma vez, esta
como o diabo gosta". i

As receitas para o verão apareciam e
eram as mesmas de sempre: muita água,
pouca roupa, pratos grelhados — mais
leves — e praia só até 9h para crianças.
Para as gestantes, até as lOh, e muito
creme para evitar rachaduras da pele.

E a moda oficial para o verão foi,
lançada: para a mulher, seios nus, tan-
gas ou biquínis pequenos e chapéu de
palha para a cabeça. A viselras foram
consideradas um must. Para as mais
bem dotadas — financeiramente — a
moda era "muito ouro e sol sobre a pele
do veráo".

Mas o verão muda e o cardápio tam-
bém: os produtos naturais chegaram
com força total e antes do final do verão
podia-se escolher diversas variedades de
sanduíches naturais (introduzidos pela. Pureza), sendo que o de maior sucesso
levava pão integral, requeijão, cenoura e
beterraba. Tudo feito artesanalmente.

De tudo que aconteceu, pouca coisa
de novo vai realmente ficar, até o próxi-
mo verão. Mas o assassínio do Capitão
Lavanere, os dois assaltos a edifícios de
Ipanema, os tiros na praia por causa do
peixe, além da sucessão interminável de
violências pela cidade, fazem deste ve-
ráo, não o do topless, nem o da abertura,
mas o verão da violência. Porque difícil-
mente alguém poderã lembrar-se do ve-
rão de 1981 sem se reportar aos crimes,
tiros e até à substituição de um Secreta-
rio de Segurança..
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— O skim (combinação, de ski com patins) ganhou muitos adeptos, de todas ãs idades

Laranjeiras
protesta
na praça

Moradores de Laranjeiras,
Cosme Velho e arredores lota-
ram à tarde a Praça Ben Gu-
rion para protestar contra a
construção da Via Paralela á
Rua das Laranjeiras, que desa-
propriará 40 prédios Houve
muitos discursos, em que se
pediu a conclusão da estação
do metrô do Largo do Macha-
do e uma política de transpor-
tes com maior ênfase ao colfr-
tivo.

Bonecos gigantes foram usa-
dos para Improvisar um tea-
tro: o maior deles era chamado
de senhor rei, a quem os ou-
tros personagens pergunta-
vam por que o Secretário Mu-
nlcipal de Obras tem "pena de
derrubar árvores mas náo de
derrubas casas e expulsar pes-
soas do seu bairro", ou por que"não se conclui a estação do
metrô com os Cr$ 150 milhões
que se gastarão só na constru-
çáo do viaduto entre as Ruas
Ipiranga e Soares Cabral".

A GRANDE MENTIRA

A encenação foi engraçada e
teve a participação de muita
gente que passava pelo local e
aproveitava para fazer tam-
bém suas perguntas, entre elas
crianças e adolescentes. O pre-
sidente da Associação dos Mo-
radores de Laranjeiras, Nlreu
Oliveira Cavalcanti, discursou
com microfone, afirmando que
a Via Paralela "é uma grande
mentira, pois aumentará a flui-
dez do tráfego em Laranjeiras
mas saturará ainda mais a
Rua Cosme Velho, já no limite
máximo de sua capacidade".

Foi lido 0 parecer técnico do
arquiteto Oscar Niemeyer,
nascido no bairro, para quem a
solução para proteger Laran-
jeiras é eliminar a ligação com
a Lagoa e o Rio Comprido e
proibir a construção de novos
apartamentos, pois isso agra-
vara ainda mais a densidade
demográfica existente". Em
seguida, o presidente da Asso-
ciaçáo dos Moradores do Cos-
me Velho lembrou que há dois
anos, quando a comunidade
foi cobrar do entáo engenheiro
chefe da Secretaria de Obras o
projeto de uma via paralela, "o
Sr Canedo nos disse que La-
ranjeiras já era, que já estava .
destruída, porque virará bair-
ro de passagem, e não havia
mais como recuperar".

Com faixas e cartazes, os
moradores Informavam que"esta praça será destruída pe-
Ia via paralela", mostravam
com números por que acham o
projeto do Detran (que prevê
alargamento da Rua das La-
ranjeiras) muito melhor, social
e economicamente, e reclama-
vam sua participação nas deci-
soes que afetam diretamente
suas vidas. Ao final da tarde,
um grupo de quase 100 pes-
soas saiu com os bonecos, as
faixas e cartazes em passeata
pela Rua das Laranjeiras, em
direção ao Largo do Machado,
cantando músicas de protesto
compostas pelos próprios mo-
radores, acompanhados de
uma bateria completa.

igreja de
MG repudia
invasão

Belo Horizonte — Será lida
hoje, em todas as missas da
Arquidiocese de Juiz de Fora.
a nota oficial do Arcebispo
Dom Juvenal Roriz, repudlan-
do a invasão ao prédio do se-
cretariado da pastoral há qua-
tro dias, quando o arquivo foi
violado por desconhecidos,
que não deram Importância a
dinheiro e objetos de valor ali
guardados.

No prédio também funciona
o Centro de Defesa dos Direi-
tos Humanos e a invasão se
deu após uma de suas reu-
nlões, na última quarta-feira.
Os desconhecidos penetraram
no prédio sem arrombarem a
porta e do hall do Secretaria-

- do, pularam a divisória que
reparte a entidade em seis sa-
las, munindo se das chaves
que estavam na Coordenaria
Geral, as quais abriram todas
as outras. O ato, segundo a
nota de Dom Juvenal "não vai
nos intimidar em nossa opção
pelos pobres".

Os Invasores se demoraram
mais no arquivo que revista-
ram por completo, atirando
documentos pelo chão e ras-
gando alguns.

Nordeste
produz mais
alimentos

Brasília — O Ministro do
Interior, Mário Andreazza, in-
formou ontem que a atual Inci-
dência de chuvas no Nordeste
poderá "coroar um trabalho de
dois anos do programa de
emergência da seca: o aumen-
to da área cultivável para a
produção de alimentos em cer-
ca de 1 milhão 300 mil hec-
tares".

O Ministro explicou que du-
rante todo o periodo da seca,
desde 1879 ate hoje, o Ministé-
rio do Interior desenvolveu, na
região do semi-árido, um tra-
balho Intenso de preparo do
solo, construções de pólos e
açudes, perenizaçào de rios e
outras obras envolvendo a par-
tlpação aüva de 700 mil femi-
lias de trabalhadores rurais.

Andreazza acha que com a
chegada das chuvas e o au-
mento das áreas de produção
fica comprovada a sua afirma-
tiva de que todos os recursos
aplicados durante o programa
de emergência, mesmo a titulo
de auxilio ao trabalhador ru-
ral, constituíram verdadeiro
investimento. As informações
do Ministro Andreazza foram
dadas com base em relatório a
ele enviado pela Sudene, dan-
do conta de todas as obras de
caráter duradouro realizadas
na vigência do programa" de
emergência, as quais tiveram
como mão-de-obra permanen-
te os trabalhadores rurais.

CNP já tem corante para
álcool não ser desviado [

Brasüia — O CNP — Conselho Nacional
do Petróleo, já concluiu os estudos para a
adição de corante no álcool hidratado carbu-
rante, a flm de evitar seu desvio para outros
fins, como indústrias de bebidas e perfuma-
rias.

Ao dar a informação, seu presidente, Ge-
neral Oziel Almeida, acrescentou que, por
enquanto, o CNP não porá em pratica tal
medida, "embora tenha interesse em evitar o
desviodo álcool". A realização dos estudos foi
determinada ao CNP pelo Ministro das Minas
e Energia, César Cais, que recebeu tal suges-
tão da BASF, que está Inaugurando uma
nova fábrica de corantes em Guaratinguetá
(SP).

O corante apresentado pela BASF ao Mi-
nistro foi batizado de metil-violeta e ao ser
misturado ao álcool dá-lhe uma coloração
que varia do violeta, ao lilás e ao roxo, depen-
dendo da quantidade adicionada. Com a mis-
tura de apenas 25 partes por milhão, o álcool
hidratado já náo pode ser sequer misturado à
gasolina, porque adulteraria a tradicional cor
amarela do combustível, evitando assim tam-
bém esse tipo de fraude, que vem sendo
constatado com regularidade pela fiscaliza-
çào do CNP.

"Campanha"

Fonte do CNP atribuiu ontem a uma"campanha" organizada pelo Slndicon—Sin-
dlcato Nacional do Comércio Atacadista de
Combustíveis Minerais, a polêmica em tomo
do suposto "congelamento" das cotas de ál-
cool hidratado aos postos Já autorizados a
vender o produto.

O telex que determinava a suspensão das
autorizações de cotas aos postos do Centro-
Sul, autorizados a instalar bombas de álcool e
que ainda náo havia recebido nenhum carre-
gamento do produto, foi expedido pela Divi-
sáo de Fiscalização do Conselho no dia 28 de
fevereiro. No dia 13 de março, representantes
do Slndicon tiveram uma reunláo no CNP
para esclarecer a real extensão das determi-
nações do telex, ocasião em que, segundo a
fonte do CNP, receberam todas as explica-
ções.

Ainda de acordo com as informações, os
representantes do sindicato tentaram demo-
ver o CNP da determinação, mas receberam a
explicação de que havia necessidade de no-
vas cotas para postos na região Centro-Sul,

porque o Govemo precisava expandir a rede
de atendimento em outras regiões do pais
ainda precariamente servidas por bombas de
álcool, o que náo ocorre com o Centro-Sul, já
amplamente abastecido. .,.

Como o telex do CNP usava a expressão"postos autorizados" — o que dá uma idéia,
dúbia, pois posto autorizado, para o CNP, nâo
significa os postos que Já estão recebendo
álcool, mas aqueles autorizados a instalarem
as bombas, mas que ainda não começaram a
receber o produto — o Slndicon, por "má fé",
segundo a fonte do CNP, distribuiu cópias a
Jornalistas do Rio que divulgaram assim uma
versão deturpada da realidade.

Ontem, o assessor de Relações Públicas do
CNP, Jornalista Nilson Gonçalves, distribuiu
a seguinte nota à imprensa: "A propósito de
noticia veiculada pela imprensa sobre "con-
gelamento" no fornecimento de álcool etillco
hidratado combustível, o Serviço de Relações
Públicas do CNP Informa que, em telex, a
presidência do CNP comunicou ao Slndicon a
prorrogação, até Junho próximo, da liberação
de cotas de álcool combustível apenas para os
postos da região Centro-Sul que ainda náo
haviam obtidos deferimento de suas cotas
iniciais. Com esse adiamento, o CNP pretende
atender aos municípios que ainda não pos-
suem postos com bombas de álcool, para
quem as cotas continuarão a ser liberadas
normalmente. O CNP informou também ao
Slndicon que os postos revendedores exlsten-
tes continuarão a receber suas cotas normais
de álcool, sem qualquer restrição."

Dificuldades
O CNP está encontrando dificuldades em

autuar criminalmente os'responsáveis por
uma série de desvios de gasolina intercepta-
dos pela fiscalização do órgão em diversas
cidades nos últimos meses, entre elas Sáo
Luiz, Sáo Paulo e Curitiba.

É que a Policia Federal tem-se recusado,
em todos os casos, a abrir inquérito para
apurar as responsabilidades, por entender
que tais crimes estáo ná alçada da policia
comum. Entretanto, pelo menos nas três cida-
des citadas, a Policia Militar estadual está
envolvida nos desvios e o CNP náo confia na
policia comum para Investigação das ocor-
rências. Essas Informações foram prestadas
por fonte ligada á Divisão de Fiscalização' do
Conselho, e ontem o General Oziel as conflr-
mou apenas parcialmente.

Motores "morrem" a toda hora
Regulagem quase diária do carburador,

desempenho fraco, consumo maior, pouca
força na partida é motores morrendo a toda
hora sáo as reclamações mais comuns da
maioria dos 23 motoristas de carros a álcool
ouvidos ontem. Esses problemas tomam-se
mais acentuados pela manhã, quando o mo-
tor ainda está frio.

Luís Carlos Maio Terroso, proprietário de
um Brasília a álcool, se disse "arrependldlssl-
mo" por ter vendido seu Passat a gasolina
Declarou que, com 200 quilômetros rodados,
o carro está gastando um litro para cinco
quilômetros. O Fiat de Miguel Ramos de
Carvalho "ãs vezes morre na passagem de
marchas, tem defeito no carburador. e en-
gasga".

Avermelhado
O proprietário do Brasüia YQ-4937, que

abastecia no Posto Iate, em Botafogo, viaja
semanalmente pelo Estado do Rio por ser
supervisor de vendas. Disse que em todos os
lugares o álcool está misturado, "porque era
branco e agora está avermelhado". Tem o
carro desde dezembro do ano passado e tem
notado que, a partir de fevereiro, "custa a
pegar, dá umas mastigadas e anda menos".
Antes fazia 11 quilômetros com um litro,
agora só fez oito. Mesmo assim, acha que o
carro a álcool compensa.

Em uso desde setembro de 1980, a Bellna
UR-0558 começou a apresentar defeitos em
dezembro. Seu proprietário, que a abastecia
no posto da Petrobrás, no Aterro, disse que
trocou as velas, regulou o motor, mas os
problemas continuaram, "talvez devido ás
impurezas do álcool".

No mesmo posto, o dono do Gol YQ-3706,
comprado em dezembro, declarou que, há um
mês, está com problemas no carburador. O
proprietário do Maverick CD-1588, de Ca-
choeiro do Itapemirim (ES), acha que o veleu-
lo ganhou mais força depois que o converteu
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Ivo Jorge: pior não ficaria

Ana Elisa está satisfeita
para álcool, mas confessou que tem de regula-
lo diariamente.

"Nos primeiros mil quilômetros, o carro
era excelente; depois começou a ficar táo
ruim que, hoje, se o álcool está ou náo adulte-
rado, eu nem mesmo sinto, porque pior tio
que está o carro náo poderia ficar". Assim se
manifestou o técnico têxtil Ivo Jorge de Oil-
velra sobre sua Brasília MC-4148, agora com 4
mil quilômetros rodados. Para ele, o carro"morre" toda hora; náo desenvolve, tem gran-de dificuldade em subidas até mesmo suaves
e o carburador entope com freqüência. Fun-
clonários do Posto Iate, da Shell, disseram
que recebem multas reclamações de motoris-
tas "porque seus carros (a álcool) estáo batón-
do pino". Depois de constatar a presença de
gasolina no álcool, o proprietário do postosuspendeu os pedidos de fornecimento, feitos
de 15 em 15 dias, até que o problema seja
resolvido. '"

Há quem goste
A estudante Ana Elisa Naruz, de 25 anos,

residente em Ipanema, no entanto, está entre
a minoria satisfeita com o motor a álcool."Meu carro — o Passat YR-3222 — náo me dá
trabalho algum e estou gostando multo". Ela
abastecia no Posto Macumba, na Lagoa. Três
motoristas que abasteciam no mesmo posto— todos volkswagen, placas TM-9014, TM-
0395 e TM-6382—também náo Unham recla-
mação dos veiculos. Disseram que os carros
desenvolvem normalmente e raras veses
apresentam problemas de carburação.

Alice Frizza, que abastecia seu Passat' no
mesmo posto foi outra que náo fez criticas ao
carro. "Estou multo satisfeita e até hoje ele
náo me deu problemas. Às vezes custa a
pegar, mas logo fica muna bpa". Eliane Ruas,
estudante, está com um Fiat há pouco temi»
e acha que é melhor que um outro, a gasolina,
que dirigia Notou, porém, que o carro aálcool morre com multa freqüência.

Conversão custa até Cr$ 43 mil
Com exceção do Alfa-Romeo, Galaxie e

Fiat, todos os demais carros de fabricação
nacional já podem ter motores convertidos
para consumo de álcool, em retífleas homolo-
gadas no Rio. Os preços de conversão variam
de Cr$ 25 mil 290 (Volks 1300, carburação
simples) e. Crt 43 mil 700 (Corcel 1.4 e 1.6, o
preço é o mesmo).

Os preços da conversão são Iguais, em
todo o pais, pois seguem uma tabela da
Comissão de Retífleas de Motores, órgão de

classe. Há uma tabela especial, se o motor do
carro necessitar também de retifica e dois
itens sáo cobrados á parte: partida a frio, Crt
3 mil 500; é Instalação de carburação dupla—
Crt 20 mil.

Os motores retificados têm garantia da
firma homologada e, por acordo entre elas, a
validade é nacional. Quem tiver um carro
convertido no Rio pode, por exemplo, solicl-
tar atendimento numa retifica de São Paulo,
durante o periodo de garantia.

-Retifica manda usar querosene-
Sl

A criatividade dos motoristas de táxi do
Rio, capazes de preparar e usar os mais
variados "coquetéis" de combustíveis pararodar mais com menor custo, contribuiu
para a definição de um aditivo que vem
suprindo, na prática, as deficiências do
álcoolcombustivel posto à venda na cidade:
é só misturar um pouco de querosene.

A Recamovo, uma das maiores retífleas
do Estado e que faz conversão de motores,
testou o aditivo em sua própria frota e
agora os clientes que lá chegam com proble-mas de regulagem (a principal queixa dos
motoristas) sáo orientados no sentido de
misturar 1 litro de querosene para cada 40
litros de álcool, no abastecimento.

's *«s

Carro melhora
Um pouco reticente, de inicio, uma vez

que tem homologação do Governo federal
para converter motores para álcool, o ge-rente da Recamovo, Afonso Carápeticov,
explicou que a adição de querosene real-
mente melhora o funçionamenlo do motor,
em especial, conforme citou, naqueles de
dupla carburação.

Suafirmajáfez a conversão para álcool
de muitos táxis efoi no contato diário com
os profissionais que tomou conhecimento da

utilização de querosene misturado ao ál-
çoolcombustível. Como não via contra-
indicações, resolveu experimentar. O que-rosene, na sua oplniáo, tem a vantagem de
funcionar com lubrificante.

Bem regulado
Com a adição de querosene, a Recamovo

vem observando que a regulagem do motor. ¦
convertido, notadamente da marcha lenta,náo sofre alterações bruscas, justamente amaior queixa. Na firma, os mecânicos sáo 

'¦
capazes de se lembrar de clientes que che-
gam irritados com o carro a álcool e saem
felizes, apenas com a colocação de quero-sene.

O álcool resseca, segundo os mecânicos,
o carburador, contribuindo para entupir as
passagens de gasolina (a primeira a fechar-é a mais fina, da marcha lenta), mas o \
querosene funciona entáo como lubriflean- ¦¦
te. Importante, para quem usar o combusti-'
vel, conforme recomendam, è consumir todo l
o tanque, antes do reabastecimento; isto
porque o querosene é, mais leve e fica flu- 

'¦
toando sobre o álcool, no tanque; com o;
reabastecimento contínuo, o querosene náo I
circula pelo sistema de alimentação do \
motor. ¦ i

J
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Barão espera receber Cr$ 600 milhões do BB
' 

_.. O Barão Ludwig Kummer"até hoje nào sabe explicar a
acusação de espionagem du-
rante a Segunda Guerra que
lhe fazem. E, quando abriu as
portas de sua luxuosa residén-• cia em Petrópolis foi para res-
ponsabllizar a oligarquia de'Vargas 

pelo confisco de seus
bens — um Império formado"por 

terras e plantações de'mandioca na região de sertão
do Norte Fluminense. Hâ 37
anos o Barão Kummer esta
processando o Banco do Brasil
e agora espera receber Cr$ 600
milhões.

-¦!-¦

..... Diante do retrado do Kalser
José H (o reformador que ao

. final da vida disse que tudo
fora em vão), o Barão Kummer

. contou que a ação contra o
Banco do Brasil era uma quês-

ró tão de honra: "Sou um antlna-
.¦-, zista furioso, trabalhei para os

Aliados no Intelligence Servi-
ce e trouxe para o Brasil mais
de 1 milhão de dólares que•, apliquei num complexo
agroindústria! em Sào Joào da
Barra. Nunca fui preso nem

n multo menos espião".
; O BARÃO DO TIPITI

Para o Barão Ludwig Kum-
mer, 86 anos, natural da Áus-
tria, a desapropriação de qua-
tro fábricas suas foi um ato de

. vingança e acusou Viriato, Ir-
rrião de Vargas, pelas pressões' 
sofridas e o empenho em for-
mar uma sociedade anônima
que acabou por levar à falên-
cia a Indústria de farinha de

- -, mandioca Tipity (O nome indl-
. gena estava numa enciclopé-

dia alemã e designa a palha
...onde se põe a mandioca que se
^,-quer espremer).

A batalha judicial começou
, 7 a se tornar favorável ao Barão

Kummer em 1959, quando o
confisco foi considerado im-
procedente pelo Juiz Edil Pe-
reira da Silva, de Campos.
Houve recursos e mais recur-
sos, para protelar a ação inde-
nizatóría, mas recentemente a' 5a Vara Cível do Estado do Rio
autorizou a 2a Vara de Campos
a proceder a execução contra o
Banco do BrasU. E ao mesmo
magistrado cabe decidir.
ESPIONAGEM

O nome Kummer não consta
do inventário da suástica no
Brasil, da autoria de Stanley
Hilton, que menciona apenas
dois desastrados espiões que ;foram bater por azar em São
João da Barra no amanhecer
do dia 10 de agosto de 1943, a
bordo de um veleiro.

Traziam aparelhagem de rá-
í' dio e pretendiam desembarcar

em Ipanema, para em seguida
chegar à Lapa, Iniciando suas
atividades em "casas de mu-
lheres elegantes". Foi o que
disse um deles, Wilhelm
Koepff.

* 'O outro era negro e chama-
va-se William Marcus Baarn.

r Sua missão era enterrar o
,,transmissor na altura do Jar-dim de Alá, tomar o bonde
„ para a Praça Mauá e entrar em.

-. contato com alguém utilizan-
do o nome feminino de Ema.

. Baarn nasceu na Guiana Ho-
. • landesa e gostava de louras.

... Nessa altura o Barão Ludwig
Kummer já estava "pendura-

( do" com o Banco do Brasil por
. causa de um papagaio de Cr$
-600 mil levantado em 1939.

.„Cpm a guerra, o Brasil foi obri-
. gado a suspender a importa-
, çào do trigo da Argentina e o

, Governo propôs que o Barão
desse início a uma nova fase
em sua indústria produzindo
uma "farinha parüficâvel de
mandioca em substituição ao

, trigo" (A gasolina já era escas-
; 

'sa e seria doído quem dissesse
Tlque da mandioca também se¦; poderia extrair álcool para fa-
7zer andar um ford de bigode
7'em 1940).

¦<i'T> 1

afàçp Barão sorri quando recor-
; tíá o tempo de caça à quinta-
coluna. Nossos navios ainda

ii nâo tinham sido torpedeados e
quem elogiasse demais a cer-

veja alemã poderia ser suspei-
, to. Qualquer luz que tremelu-
.Izisse em alto-mar fazia pensar

7 riüm submarino a serviço do
Eixo. Ainda não se levava a

7 sério uma precaução como um
black-out no Rio, e era difícil
admitir que do outro lado do

7 Atlântico os homens estavam
se matando para valer.

"Eu tinha certeza que o con-
Oito era inevitável" — diz o
Barão Kummer, ex-oficial do

, Exército Imperial da Áustria,
V que chegou a ser acusado de

alta traição pelos nazistas. Ele
viveu em Londres e sua família

; foi uma das fundadoras do po-
. derpso grupo econômico Uni-'levèr.

on-trE quando as tropas alemãs
atravessaram a fronteira, em

1 março de 1938, para anexar a
. Áustria ao Terceiro Reich, ele

já estava no BrasU com Infor-
mações sobre a mandioca —

. um tubérculo alimentar que os
( Índios nos legaram. O grupo' alemão já fazia pesquisas com¦ a planta em Java e Indonésia,
, enquanto um outro há muito
; já cultivava a nossa borracha

no Sudeste Asiático. O impe-
. rio austríaco desabou na pri-
; meira Guerra Mundial.

Bem, para falar a verdade,
um dia fui incomodado por
uma denúncia estapafúrdia de'
que minhas terras eram um.
ponto estratégico para desem-
barcar tropas invasoras. Ora,.
vejam só, um submarino en-
costando na praia de Atafona,
em Sáo João da Barra! Um
oficial veio vistoriar e consta-

Carlos Rangel
tou que o submersivel nâo pas-
sava de uma traineira de pes-
cadores...

A denúncia — conforme o
relato do Barão — nasceu as-
sim: um cidadã o chegou no
telégrafo e e redigiu mensa-
gem em termos de SOS sobre a
aproximação de unidades na-
vais estrangeiras no litoral flu-
minense. Devia, com toda a
certeza, mencionar uma es-
quadra submarina sob o co-
mando do Almirante Karl
Doenitz, que viria Uderar o
III Reich com o suicídio de
Hitler.

A mensagem dirigida ao Mi-
nistério da Guerra era muito
longa e ininteligível. E por ser
extensa demais flcou no tele-
grafo muitos dias: o denun-
ciante náo tinha dinheiro para
despachã-la e considerou que,
se a pátria estava ameaçada,
caberia ao Governo pagar a
mensagem

O Barão Ludwig Kummer,
cujo titulo nobUiárqulco surge' no tempo em que o mapa da
Europa náo fora tão mutuado
e o Arquiduque da Áustria não
fizera a anexação dos territó-
rios poloneses, pede para que
nào se decline suas convicções
políticas: "Sou, no íntimo, um
monarquista — e se isso sair
assim publicado em jornal vai
dar margem a interpretações
maliciosas" — diz, em tom de
ironia, mostrando autênticos
móveis em estilo florentino e
outros que foram moda no
tempo da Imperatriz Maria Te-
resa, em 1740.
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vieram num vapor O Barão Kummer declara-se monarquista e antinazista que trabalhou para os Aliados
A residência entre antúrios

fica numa colina e pode-se en-
trar nela com facilidade — o
dificU é sair com tantos vigias
e cães de guarda que cercam o
carro. À distância parece um
castelo. Mas foi construída
com dependências isoladas —
um prédio é gabinete de leitu-
ra e outro escritório de traba-
lho, além de unidades erguidas
com janelas e portas em cedro.
D Pedro d'Orleans às vezes
vem visitar o Barão e sua mu-
lher, Elfrled, nascida em Vie-
na. Ela recorda a "Ilha de Tipl-
ty", a casa-grande em Sáo
João da Barra.

Quem não aparece há muito
tempo é a única filha — Maria
Luísa.' Ela está brigada com o
pai e nào se conforma que se
tenha gasto tanto dinheiro"por causa de uma plantação
de aipim ou macaxeira, e algu-
mas fábricas em ruínas".

O Barão é um homem amã-
vei, que parece desligar o apa-
relho para surdez a flm de não
ouvir perguntas inoportunas.
Há uma atmosfera senhoria!
em cada canto da propriedade
na serra, equipada com máqui-
na eletrônica, onde o barão
calcula cada centavo que lhe
deve o banco por "lucros ces-
santes" desde o confisco de
seus bens.

Um engano que custou caro-

A QUESTÁO
Um batalhão de juristas —

talvez a equipe de advogados
mais bem paga do BrasU —
trabalha para o Barão. Ne-
nhum tem autorização para fa-
lar, e dois jã ocuparam o Minis-
tério da Justiça. A pendência
judicial jà estimou os "danos
emergentes" e há quem diga
que a perda da causa possa vir
a representar um rombo para
as finanças nacionais, se a cor-
reção monetária for apUcada.
O Barão não faz por menos:"Guerra é guerra. Só fecho os
olhos quando retomar tudo o
que me pertence".

Entre os partidários do Ba-
rão está o mensário indepen-
dente a Folha Nova, de São
João da Barra, que exalta as
qualidades do conhaque de ai-
catrão e a organização Tipity
"hâ quarenta anos lutando pe-
Ia valorização da mandioca
por meio da apUcação de mé-l
todos hodiemos".

No Rio, o advogado do Ba-
rão é Oscar Correia e na co-
marca de Campos, onde a
questão começou, ele está re-
presentado por Roberto D'A-
fonseca, para quem nào se tra-'
ta apenas de obter uma indeni-'
zaçào por atos Ilícitos, "mas
uma reparação de danos den-
tro de um processo que consi-
derou o Banco do BrasU care-
cedor do direito de ação execu-
tiva, em 1944".

Alguns advogados que mUl-
taram na ação se recusam a
comentar por tratar-se de "um
processo tão compUcado que
levaria dias para expUcar à luz,
do Direito".

Um deles disse que o caso
ficará ad perpetuam rei me-
moríam. isto é, "para perpétua
lembrança da coisa". Melhor,
ainda: uma prova para res-
guardar ou conservar um direi-
to que se pretende demonstrar
oportunamente nos autos da
ação.

Um outro afirmou que Hitler.
anunciou um Reich para mUi
anos, mas quem chegará lá sâo!
os autos desta açào bolorenta;
onde funcionaram advogados,
conhecidos por se oporem à
ditadura de Vargas. — Mas eu
chego lá — diz o Barão Kum-
mer, lembrando que o proces-
so teve inicio quando o dólar
estava a vinte mil-réls. "Nada
será em vão", frisa.

rBOLSAS DE ESTUDO
COMPUTADOR

A Computer International Corporation do Brasil Ltda., toma
público sua oferta de Bolsas de Estudos para os interessados em
seguir a carreira de Programador de Computadores.

O Certificado contendo no final do curso tem validade em todo
o Território Nacional e no Exterior.

Os interessados deverão dirigir-se à Rua Siqueira Campos,
121 Grupo 202 das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 21:00 horas
atá o dia 25/03/81 impreterivelmenté

Documentos exigidos: 2 fotografias 3x4, certificado de conclu-
são do 2° grau, identidade ou certidão de nascimento.C

A história dos dois agentes a servi-
ço secreto do Retch que tenclonavam
desembarcar em Ipanema — e teriam
compUcado a vida do Barão Ludwig
Kummer ao cruzarem por engano
plantações de mandioca em São João
da Barra — não chega a ser um misté-
rio, como o destino de Martin Bor-
mann, o secretário particular de Hitler
que ascendeu à liderança do Partido
nazista. Tudo está contado nas atas do
Tribunal de Segurança Nacional, em
inquérito que GetúUo Vargas mandou
instaurar.

É impossível admitir que o Abwehr
o Serviço Multar de Informações do

Terceiro Reich — tivesse encontrado
dois espiões tão incompetentes para a
derradeira missão no BrasU. Wilhelm
Koepff e William Marcus Baarn foram
apanhados e seus transmissores servi-
ram para o Jogo-de-rádio (Funksplel)

uma situação em que um agente
inimigo era preso e obrigado a transml-
tir mensagens sob controle de seus
capto res.

É o. que conta Stanley HUton em
Suástica sobre o BrasU, desencavando
histórias da espionagem alemã no Bra-
sU, entre 1939/1944. Em momento ai-
gum se fala do Barão Ludwig Kummer,
que foi acusado de espião, desapro-
priado de seus bens, e na verdade
esteve ao lado dos ingleses trabalhah-
do para o InteUigence Service.

— Sou um papa-goiaba de Niterói
que só fala português do BrasU —- disse
o subdelegado de São João da Barra
que consertava um caminhão na estra-

da quando foi interceptado por Koepff
à procura de uma dose de conhaque no
sertão fluminense.

Atras dele vinha o outro espião — o
negro Baarn, da Guiana, que chegou à
costa num barco de borracha, trazia
uma rádio na mala, latas de frutas
alemãs e artigos pessoais. Koepff pelo
menos carregava uma pistola Mauser,
que foi confiscada.

Logo que chegaram ao Utoral de-
sentenderam-se e nào deram mais
Heil, Hitler! renegando a ideologia na-
zista e o sonho de subverter o BrasU
com muitos, dólares e ligações amoro-
sas na Lapa, no Rio.

Zona Sul
Ambos vieram de Paris, passaram' pela África e tinham por missão saltar

do velelro-late Passime diante do Jar-
dim de Alá, ou Copacabana, se houves-
se problemas em Ipanema.

Koepff — confessou — deveria pas-
sar por um marinheiro desocupado
que escapara de um navio argentino.
Uma vez aqui devia estabelecer conta-
to com um colaborador no Cine Metro,
na Rua do Passeio.

— Três vezes na semana devia eu ir
ao cinema, tomando sempre se possi-
vei o mesmo lugar na quinta fila, na
platéia, do lado esquerdo, e ir domin-
gos à tarde no bar, tomar vermute" —
talvez um traçado pensou o repórter
de O Jornal, que recolheu o depoimen-
to em junho de 1944. Koepff acrescen-
tou perante o Tribunal:

— Então, chegaria uma pessoa que
me observaria durante alguns dias.
Numa dessas tardes, depois de haver
começado a exibição, encontraria jun-
to da minha poltrona um exemplar da
revista americana Time. Podia levã-lo
para casa e na página 10 encontraria
várias letras picadas a alfinete que,
reunidas, deviam formar o nome K-e-i-
t-e-1 na página 20 da mesma revista, e
levá-la ao cinema no dia segulnte."De-
via pôr a revista debaixo do meu as-
sento e ir no meio da sessão ao toalete
(...) Pouco depois chegaria uma pessoa
para falar comigo sobre os meus futu-
ros planos.

Todo esse plano foi rejeitado pelo
Eixo — lembra Stanley HUton — que
determinou a Koepff desembarcar no
Rio, "com uns 300 dólares", e ir ao
bairro da Lapa, onde haveria uma casa
de mulheres elegantes, estabelecendo
uma Ugação com uma dessas mulheres
elegantes, "atraindo-a de maneira que
não só ela pudesse cambiar dinheiro,
como até lhe facultasse depois dormir
em sua residência, que procuraria ter
com ela uma Ugação amorosa, prome-
tendo por último, mais tarde, matri-
mônlo".

Mais tarde deveria arranjar docu-
mentos falsos mediante alguns tragos
pagos a um funcionário da Segurança
Pública. Koepff pegou uma pena de 25
anos, assim com Baarn. Seu equipa-
mento de rádio pelo menos serviu para
que se mantivesse um diálogo infruti-
fero com uma emissora nazista de
Hamburgo. A guerra estava acabando.

Um negócio sem risco:
ganhe duas vezes na
Poupança Certa do

BANERJ.
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Duas vezes mais segura. Duas vezes sua.
Duas vezes mais segura. Duas vezes sua.
O Banerj só tem Bambas na Poupança.
Traga seu dinheiro para o Banerj, a maneira certa
de fazer um bom negócio sem correr nenhum risco.
O Banco do nosso Estado e o Governo protegem
seu investimento dos acidentes do mercado.

Você ganha juros, correção monetária e seu di-
nheiro não sai daqui.
No Estado do Riode Janeiro, mais de 125 mil pessoas
já moram em casa própria financiada pelo Banerj.
Pense duas vezes e aplique na Poupança Certa do
Banerj.

BANERJ
BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
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soletur

apresenta:

Excursões
dei-classe.
.Saídas Semanais

Rumo Sol
Cuiabá, C. Grande a Corumbá • 8 dias
Rum Sol litoral Sol;

Florianópolis, Torres e P. Alegre • 5 dias
Rumto Sol Serras do Sol:

P. Alegre, Gramado e C. do Sul - 5 dias
Ramo Sol Foz do Igaaça:
Passeios ao Paraguai e Argentina • 4 dias

Rumo Sol Missões e Iguaçu
Gramado, Caxias do Sul e

São Miguel - 8 dias

\<3brtóesócc%ordesfe (Aéreas) |

Ramo Sol Norte:
S. Luiz, Belém e Manaus - 9 dias

Rumo Sol Norte/ Nordeste
Bahia, Recife, Fortaleza, S. Luiz,

Belém e Manaus -18 dias
Rumo Sol Nordeste I

Bahia, Recife, Fortaleza e S. Luiz - 13 dias
Rumo Sol Nordeste II

Bahia, Recife e J. Pessoa - 9 dias
Rumo Sol Bahia-6 dias

RODOVIÁRIAS |
DE ir CEASSE

Bahia Histórica- 11 diaa
Brasília cai Toai Maior -IO diu
Sal Brasfl Maravilhoso - 14 dias
Sal, Missões c Iguaçu • 15 dias
Foz Iguaçu/Três Fronteiras • 8 diaa
Pantanal Mato-grossense - 11 dias
Nordeste Sol e Mar -17 dias
Circuito BrasU • Continental
(todo o Norte e Nordeste)- 24 dias

Excursões realizadas nas
SOLNAVES exclusivas da Soletur,

onde você viaja flutuando.

OUTROS ROTEIROS DE
ld CLASSE

^BMb^^b^bV^bVMbbV^bBb**'
Eclusas do Tietê

Águas de São Pedro
• São Lourenço - Caxambu

Poços de Caldas
• Paraty - Campos do Jordão

»Águas de Lindóia - Serra Negra
Cidade da Criança- Simba Saf ari

Ouro Preto - Maquine
São João Del Rey - Barbacena

Guarapari e Vitória
Pousada do Rio Quente

Serras Gaúchas
Missões Jesuíticas

Vale do Itajai
Foz do Iguaçu

HM DE SEMANA
Campos do Jordão

Cidade Históricas de Minas
Parati - Ubatuba - Ilha Bela
Eclusas do Tietê - Lindóia

Cidade da Criança
Guarapari e Vitória

DQMhNGüaaAS
RIO DAS OSTRAS
CABO FRIO - BÚZIOS
ANGRA -PARATY
ITATIAIA - PENEDO

Ilhas Tropicais ««SAVEIRO

INTERNACIONAISmmm
PUNTA DEL ESTE

MONTEVIDÉU
BUENOS AIRES

LAGOS CHILENOS
SANTIAGO - ASSUNÇÃO

PERU e BOLÍVIA
Peça grátis nosso Caderno de Excursões:
CENTRO: Quitanda 11 - 4.'and-TeL: 221-4499
IPANEMA: Vise. de Pirajá, 550 - loja 110
Top Center - Tel: 2594049
COPACABANA: Santa Clara. 70 - sobre-loja
Esquina de Av. Copacabana - Tel.: 257-8070
TIIUCA: Praça Saens Pena, 45 loja 10 - L
Tel.: 248-1940 Centro Comercial da Tijuca ,
BOTAFOGO: Shopping Rio-Sul I
Loja A-06- Bei Air Viagens í
GÁVEA: Marquês de S. Vicente, 52 - loja 110
Shopping da Gávea -Tel.: 259-9046
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Receita esclarece as 60 maiores dúvidas do contribuinte
Sexta-feira, dia 27, esgo-

ta-se o prazo de apresenta-
ção das declarações de Im-
posto de Renda para as pes-soas físicas que têm resti-
tuiçâo. Na hora de preen-cfter o formulário, surgem
as dúvidas, que são muitas,
mesmo para os formulários
simplificados (cor Verde).
As dúvidas sào de toda a
ordem, desde saber sé a pró-
Siria 

restituição do Imposto
C Renda do ano anterior é

tributável até saber sé o au-
tônomo tem direito aos 25%
do desconto padrão se de-
clarar no modelo simplifl-
cado; e até mesmo a simples
dúvida de se pode entregar
a| declaração se não recebeu
a etiqueta de identificação.

ii A Secretaria da Receita
Federal elaborou, para uso
dos responsáveis por seu
atendimento telefônico, um
manual de perguntas e res-
postas com 950 dúvidas
usuais. Deste total, seguem-
se as 60 dúvidas mais fre-
quentes que assaltam os
contribuintes na hora de
preencher a declaração. Po-
de não valer tudo, mas vale
muita coisa. E o contribuin-
te deve aproveitar, talvez
lembrando o slogan do Co-
mitê de Divulgação do Mer-
cado de Capitais: "Se você
não almoçar o leão agora,
depois ele janta você."

n — Só o homem pode ser cabeça-
do-casal?

., — Sim, regra geral. A mulher
pode ser considerada cabeça-do-
casal nos casos previstos na lei civil
ou quando o marido estiver em
local não sabido, no cárcere por
mais de dois anos ou for juridlca-
mente declarado interdito.

A mulher pode ser considera-
da cabeça-do-casal se ganhar mais
do que o marido estudante?

Não.
Quem já declarou cm separa-

do pode declarar em conjunto?
—Pode. A opção é da convenlèn-

cia do contribuinte.
- — A restituição do Imposto de

Renda é tributável?
Está isenta, mas deve áer lan-

cada no Anexo 2, linha "outros".
¦~— Os valores recebidos do PIS e

do Pasep são isentos?' — São isentos.
O lucro da venda de aparelho

telefone é tributável?' — Não. Mas o lucro dá transfe-
rência do direito de úso dé linha $telefônica é tributado na Cédula H
do beneficiário, por se caracterizar
como cessão de direitos.

Contribuinte que teve diver-
sos rendimentos, mas que não pos-
süi comprovantes de todas às fon-
tes pagadoras, só declara os rendi-
mentos comprovados por docu-
mentos?' — Deve declarar todos os rendi-
mentos do ano-base, mesmo que
náo tenha recebido documento da
fonte pagadora. •

São tributáveis os rendimen-
tõs recebidos de igrejas por pasto-
res, padres e ministros religiosos?

Sáo, classificando-se na Cécu-
lá C ou D, conforme haja ou não
vínculo empregaticio.' — Qual é o regime de tributação
do imposto de renda do cidadão
estrangeiro com "visto têmpora-
r?o" que entra e sai e torna a entrar
em território nacional, com novo"Visto temporário"?

Se cada período de permanên-
cia, isoladamente, não alcançar 12
róeses, será considerado como náo
residente, sujeitando-se os rendi-
isentos de fontes brasileiras à tri-
butação na fonte, alíquota de 25%.

j — Os valores dos débitos assu-
midos pelas pessoas jurídicas, em
virtude da utilização de cartões de
crédito por dirigentes e emprega-
dos, são tributáveis?

Quando nâo se demonstrem
cbmo usuais, normais e necessários
à atividade da empresa e à manu-
tenção da fonte produtora, configu-
ram-se como rendimentos de traba-
lho assalariado, devendo compor a
base do cálculo para retenção do
imposto na fonte e serem classifica-
dos na Cédula C da declaração do
beneficiário.

Assalariado
pode abater as

| despesas feitas
com táxi

'. — Os proventos do aposentado,
reformado ou da reserva remune-
rada, com idade acima de 65 anos,
estão totalmente isentos?

i — Só até Cr$ 405 mil. O valor
excedente sofre tributação na fonte
e^eve ser incluído na Cédula C.

O auxilio-doença pago pelo
INPS é tributável?

! — É, na Cédula C. Só o auxilio-
doença por motivo de acidente do
trabalho, previsto na Legislação da
Previdência Social, está isento de
tributação.

A licença-prêmio recebida
em dinheiro é tributável?

Por ser rendimento de traba-
lho assalariado, será sempre classi-
ficada na Cédula C, gozada ou inde-
nizada.

São tributáveis as importan-
c{as recebidas a titulo de férias
indenizadas?'

, — Sáo, na Cédula C Também
são classificadas na Cédula C as
importâncias recebidas como sala-
rio por ocasião da rescisão do ton-
trato de trabalho adicionai de insa-
lubridade, pericuiosiaaat, risco de
vida, raio X e demais adicionais poi
trabalho em condições especiais
Também vai para a Cédula C a

(mas se correr o bicho também come)
Bruno llbaroti

correção monetária relativa a sala-
rios atrasados,

,— O valor dos aluguéis de imó-
veis. pagos pelas pessoas jurídicas
são tributáveis na pessoa física be-
neficiada?

Vão para a Cédula C os alu-
guéis destinados a residência de
empregados, sócios, diretores ou
administradores de pessoas jurídi-
ças de direito privado.

Assalariado que usa táxi em
seus deslocamentos pode reduzir
essa despesa como de locomoção?

Até 5% do rendimento bruto
derivado de suas ftmções externas
permanentes, ainda que o gasto se-
ja maior. As despesas feitas pelo
empregado em veículo próprio, à
serviço da empresa, podem ser de-
duzidas na Cédula C, até o limite
reembolsado pelos empregados.

A indenização e o aviso pré-
vio pagos a representante comer-
ciai autônomo são tributáveis?

Sim, na fonte e na declaração
de rendimentos do beneficiário, na
Cédula D.

O contribuinte autônomo po-
de deduzir na Cédula D as presta-
çóes pagas na aquisição de seu
consultório ou escritório?

Não, e não são admitidas so-
bre esses bens deduções como quo-
tas de depreciação. Somente po-
dem ser deduzidos, em quotas ra-
zoáveis de depreciação. Somente
podem ser deduzidos, em quotas
razoáveis de depreciação, gastos
com instalação de escritório e con-
sultório, na aquisição e instalação
de máquinas, equipamentos, apare-
lhos, instrumentos, utensílios, mo-
biliário etc.

Autônomo tem direito aos
25% do desconto padrão se decla-
rar no modelo simplificado (MSO,
o verde)?

Se declarar no modelo simpli-
ficado não terá direito ao desconto
padrão nem poderá gozar dos 20%
sem comprovação na Cédula D.

Qual o valor recebido como
aluguel que deve ser declarado na
Cédula E: o bruto ou o liquido?

Se no recibo constar em deta-
lhe o valor do aluguel e os demais
encargos pagos pelo locatário, o
valor dos recibos será incluído na
Cédula E, podendo o locador dedu-
zir os encargos pagos pelo locatá-
rio. Mas se no recibo não constar a

relação dos valores, o todo será
considerado como correspondente
ao valor do aluguel.

É tributável o rendimento da
locação de quarto residencial?

Qualquer rendimento de su-
blocaçâo e locação, total ou pacial,
de imóveis ou cômodo, é tributável,
ha Cédula E.

Contribuições
aos montepios e

caixas já são
dedutíveis

Contribuinte que tem mais
rendimento de aluguéis do que do
trabalho assalariado pode decla-
rar no modelo simplificado?

Sim, mas não poderá fazer
dedução sobre os rendimentos deri-.
vados de aluguéis.

O valor das benfeitorias fei-
tas pelo locatário é considerado
como aluguel pelo locador?

Será classificado na Cédula E
como aluguel se, de acordo com o
contrato, fizer parte da compensa-
çáo pelo uso do bem.

Podem ser deduzidas despe-
sas com advogado e ação judicial
para despejar locatário e receber
aluguéis atrasados?

Podem, na Cédula E, desde
que não tenham sido ressarcidas,
tendo o contribuinte os recibos,
contratos, certidões negativas, etó„
que as comprovem

Sitio destinado a lazer deve
ser declarado na Cédula G?

Não há necessidade de preen-
cher o Anexo 4. Neste caso, deve
constar da declaração de bens do
contribuinte, com a informação de
que não é usado para exploração
agrícola e pastoril.

Quem paga aluguel, comis-
soes, corretagens, salários, gratifi-
cações, etc, é obrigado a declarar
para quem pagou?As deduções só não são admi-
tidas quando forem indicados o no-
me, residência, profissão, CPF ou
CGC, e as importâncias pagas a
cada um dos beneficiários, no Ane-
xo 1.

O que é desconto padrão?É o desconto calculado em
25% do rendimento bruto da Cédu-
Ia C, até Cr$ 205 mil (no exercício de

1981). Substitui todas as deduções e
abatimentos da renda bruta exceto
.despesas de aluguel, dependentes,
contribuintes com mais de 65 anos,
despesas médicas e pensão alimen-
tícia.

O cônjuge não cabeça-do-
casal e os dependentes que decla-
rarem em separado tèm direito ao
desconto padrão?

Qualquer pessoa que declarar
em separado tem direito ao descon-
to padrão. Incluem-se aí a mulher
desquitada que recebe pensão ali-
mentícia e o contribuinte que só
tem rendimentos da reforma, apo-
sentadoria ou reserva remunerada.

No formulário simplificado
há necessidade de indicar as fontes
pagadoras dos rendimentos?

Sim (página 3, item 6).
Podem ser deduzidos os sala-

rios pagos aos empregados domes-
ticos e as contribuições recolhidas
ao INPS em favor do empregado?

Náo.
O Imposto de Renda pago

pela pessoa fisica pode ser aba-
tido?

Náo. Só pode ser compensado
o imposto pago na fonte nos casos
considerados como antecipação do
devido na declaração.

Podem ser abatidas as contri-
buições aos montepios e caixas
(MFM, Capemi, GBOEX, Mongeral,
etc.)?

Sim, a partir do exercício de
1979, ano-base de 1078. O Manual
de Orientação de Pessoa Física
contém a relação das entidades que
obedecem as exigências da Lei 6
435, de 15 de julho de 1977.

O aluguel pago pode ser aba-
tido da renda bruta?

Pode, até o limite de Cr$ 36
mil.

—Podem ser abatidas como alu-
guel as despesas de condomínio,
taxas, etc?

Sim, desde que, juntamente
com os aluguéis, nâo passem de Cr$
36 mil.

Contribuinte que tem dois
imóveis alugados para residência
(por exemplo: um deles sendo ocu-
pado, no campo, em fins-de-
semana) pode abater o valor dos
dois aluguéis?

Pode, até o limite de Cr$ 36
mil.

Despesas com hotel, motel,

hospedaria, pensão, etc, podem ser
abatidas como aluguel?

Só se a ocupação deles seja
para fim especifico de residência do
contribuinte.

Contribuinte que divide
apartamento com colega e paga
parte do aluguel pode abater o
valor pago?

Se o contrato de locação está
em nome dos dois, não há dúvida
de que pode. Se o contrato está em
nome de um, terá de haver um
contrato formal de sublocaçáo.

Aluguéis de garagem ou esta-
dia podem ser abatidos como alu-
guel?

Não. O abatimento é restrito
ao aluguel para residência do con-
tribuinte e seus dependentes (e não
para veículos, coisas ou animais).

A mulher que ganha mais do
que o cabeça-do-casal pode abater
em sua declaração o aluguel resi-
dencial?

A partir de
1981 pode ser

deduzida doação
aos partidos

Só se a declaração for feita em
conjunto.

As contribuições e doações a
partidos politicos podem ser abati-
das da renda bruta?

Sim, a partir deste exercício.
Quem pode ser considerado

dependente para fins de abatimen-
to da renda bruta?

Cônjuge, filha e enteada (sol-
teira sem redimentos, viúva sem
arrimo, abandonada sem recursos
pelo marido), filho e enteado (me-
nos de 21 anos sem rendimentos,
maior de 21 até 24 anos cursando
estabelecimento de ensino superior
sem rendimentos, maior de 21 inca-
pacitado), menor pobre, filhos de
pais separados (sob a própria guar-
da ou sob a guarda do antigo cônju-
ge ou terceiros), irmãos, netos, bis-
netos,' (respeitadas as circunstân-
cias de idade), pais, avós, bisavós
(sem rendimentos para sua manu-
tenção), incapazes, ex-cônjuges,
companheiras.

Ao receber herança ou doa-
çâo de bens móveis ou imóveis o

dependente deixa de ser depen-
dente?

Nào.
Os juros ao Sistema Financei-

ro de Habitação têm abatimento
superior aos juros de dívidas pes-
soais?

Nâo. A partir do exercício de
78 os juros de qualquer financia-
mento (SFH, Hipotecário, Recon
etc.) e dívidas pessoais passaram a
ter o mesmo tratamento fiscal. É
obrigatória a indicação do nome ou
residência do credor, o CPF, título
da dívida e a importância paga no
ano-bàse.

Os juros sofrem algum limite
para abatimento?

Os juros, incluindo pagamen-
tos ao SFH, nào podem ultrapassar
Cr$ 31 mil.

Juros pagos pela compra, a
prazo de eletrodomésticos, móveis,
vestuário e para penhores de bens
podem ser abatidos?

Podem, por se tratar de juros
de dívidas pessoais. Mas devem ser
comprovados e nâo estarem embu-
tidos no preço das mercadorias ad-
quiridas.

Despesas médicas, dentárias
e de hospitalização tèm limite?

Nâo. Mas o contribuinte deve
se munir de comprovantes de todas
as despesas (admite-se como com-
provante o cheque nominal).

O valor dos medicamentos
adquiridos nas farmácias pode ser
abatido?

Não, mesmo quando compra-
dos sob prescrição médica. Igual-
mente não podem ser abatidas des-
pesas com médicos veterinários e
pagamentos feitos a fisioterapeutas
e terapias ocupacionais (a nào ser,
neste caso, se os valores forem com-
putados na conta emitida por hos-
pitai, clinica, casa de saúde etc.)

Pensão de
alimentos não

tem limite.
Seguros têm

Pensão alimentícia tem limi-
te de abatimento?

Não. Mas o contribuinte deve
informar no Anexo 1 o nome da
pessoa beneficiada, seu CPF, ende-
reco. Em caso de separação de fato,
sem desquite, o contribuinte abate
pensão alimentícia havendo fixa-
çào de pensão por acordo ou sen-,
tença judicial.E permitido abater prêmios
de seguro de acidentes pessoais e
de vida do contribuinte e seus de-
pendentes? •

Sim, se for apresentada decla-.
ração em conjunto. Se a apresenta-
çáo for em separado, cada contri-'.
buinte abate seguro próprio.O valor do seguro obrigatório
cobrado pelo SFH, na aquisição de
casa própria financiada, é abativel
da renda bruta como seguro de
vida? ík3

Sim, dentro dos limites. .,,-.
O valor do seguro obrigatório,

de veiculo e de imóveis é abativel?
Não. Os seguros abativeis nâo.

se referem a coisas, mas sim a pes-;
soas. E o contribuinte só pode aba-'"
ter seguros de vida e de acidentes •
pessoais até Cr$ 36 mil, náo poden15
do ultrapassar a 1/6 da renda bruta; •

O contribuinte é obrigado a
aplicar no Fundo 157? >ni

Não. Trata-se de uma opção.
Mas o contribuinte pode aplicar
sem ônus. No entanto, perderá o
direito ao incentivo se deixar de
pagar mesmo parcialmente o im- ¦
posto lançado. A vinculaçào banca-
ria nâo obriga à aplicação do 157 nõ '
Fundo administrado pelo mesmo
banco. O contribuinte pode resga:
tar 50% de suas cotas ao final do
quinto ano e restante no sexto ano,

Durante quanto tempo o con-
tribuinte tem direito a restituição,
do imposto de renda pago a maior
indevidamente?

Cinco anos.

Os erros que provocam dor de cabeça
Além da burla pura e simples, há uma

série de erros que podem dar dor de cabeça
ao contribuinte. A mais forte delas é causada
por um lapso comum no momento de preen-
cher o formulário, alerta o Superintendente
interino da 7a Regiáo (Rio e Espírito Santo),
Carlindo Machado e Silva: ao somar os rendi-
mentos, lança-se o total uma linha acima, por
coincidência a de letra H — e o pessoal do
Serpro joga a cifra na Cédula H, relativa a
outros rendimentos. Até se dectar o engano, o
contribuinte pode morrer de susto, ao ver seu
imposto duplicado

Muito fieqüente: também, é que na hora
do preenchimento os abatimentos não sejam
discriminados no Anexo 1.

- Se as despesas com educação não

aparecerem no Anexo 1 com o nome e demais
dados do colégio, a declaração é glosada —
esclarece o funcionário.

O mesmo caso se aplica aos dependentes,
médicos, dentistas e despesas hospitalares.

A fiscalização manuseou 392 mü declara-
ções desses profissionais, relativas a 78, e
descobriu que 14 mil estavam em débito de
Cr$ 1,2 bilhão. Muitos diziam ter pago um X
ao médico tal, que por sua vez nada declarou;
sem qs comprovantes (recibo ou cheque nomi-
nativo), o contribuinte será penalizado:

Solteiros e desquitados estão, cada vez
mais, morando em hotéis ou apart-hotéis. Se
você está no primeiro caso, azar o seu: hotel
náo configura moradia, embora não se saiba
o porquê, portanto não desconte os Cr$ 33 mil

de aluguel. Apart-hotel, pode: o apartamento
é alugado, e apenas oferece serviços de hotel.
Abata aluguel, condomínio, taxas, mas esque-
ça os serviços extras.

Quem anda especulando com a compra e
venda de telefones, cuidado. Se as operações
sáo freqüentes e podem caracterizar "habi-
tualidade", o lucro é tributável. Se não, passe
por cima. Só registra o investimento quemtem plano de expansão que exige a subscri-
çáo de ações.

Siga o conselho de um advogado.
— No feijão com arroz, consulte o formula-

rio. Na dúvida, um especialista.
Do jeito que as coisas estáo, todo cuidado

é pouco.

y.n
ÍÜB

Se o contribuinte não comu-
nicar sua mudança de residência
fica sujeito a alguma sanção? '.":„

—MultadeCr$lmllaCr$8mll.,. .O contribuinte pode pedir
retificação, após a entrega da de-
claração, se descobrir, conferindo
o rascunho, que cometeu algum
erro?

A Receita diz que se o erro for
apenas nos cálculos nào hâ necessi-'
dade de pedir retificação, pois o
computador corrige automática-
mente. Mas o interessado deve pe-.
dir retificação quando erra nos dá-, i
dos fiscais apresentados.

Condomínio faz retenção so-
bre pagamentos a empregados?

Sim, quando se enquadrar ctíw
mo empregador em face da legislai
çáo trabalhista e previdenclárla.i$.

O valor do pecúlio recebido
de entidades de previden cia priva-
da está sujeito a retenção na fonte?

Sim, com a alíquota de 15%í.
exceto quando o pagamento decoÇ*
re de falecimento ou invalidez perímanente do participante.

Proventos da aposentadoria
sofrem retenção na fonte?

Sim, se não estiverem taxatí-ç
vãmente expressos em lei comer»!
isentos ou se a importância pagaultrapassar o limite de isenção. Al->*
gumas exceções: proventos da apo-.
sentadoria ou reforma motivada^
por moléstia grave, reforma ou íal&f
cimento de ex-combatente da FEB§
proventos pagos por pessoa jurídi--ca de direito público até Cr$ 40$
mil, pensões e meios-soldos relati*.
vos aos 12 meses subseqüentes alg
data em que ocorreu a morte dòf£
cõi\juge.

O 13° salário está sujeito £1
retenção na fonte?

Não, a partir do ano-base de?
1979. p-

O contribuinte pode entregar
a declaração mesmo que não tenha
recebido a etiqueta de identifi-
cação?

Pode, sem problemas. ->
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Jardim de Alá tem cada vez mais mendigos As manilhas podem servir para brincar

Abandono do Jardim de Alá
faz madeira apodrecer e
ferrugem ganhar as grades

,í O Jardim de Alá, que já foi exemplo de praça na
cidade, está abandonado: a madeira dos cãraman-
chões está podre, o gramado maltratado, as estatue-
tas mutiladas, as antigas grades enferrujadas, os
canos que abastecem os lagos quebrados e os balan-
ços para crianças sem conservação. Além de abando-
nada, a praça está insegura e sem policiamento.

,' Há mais de três meses a praça está sendo "remo-
delada", obra a cargo de alguns pedreiros que substi-
tujem a grade original ao longo do canal por uma
múreta de cimento, mais resistente, embora de mau
gosto se comparada à anterior. Ontem à tarde só
havia cinco crianças na praça, mas, em compensação,
quase 50 pessoas viam os "pescadores" de tarrafa queinsistiam na espera das tainhas e robalos.

Carioca já
conserva
as árvores

Nos últimos 12 meses, segun-
do pesquisa por amostragem
feita pela Diretoria de Parques
e Jardins, a destruição de ar-
vores recém-plantadas que era
de 85% baixou para 35%, índi-
ce considerado satisfatório pe-
Ia Prefeitura, que de um ano
para cá Já plantou 120 mil mu-
das, das 200 mil previstas para
o programa de arborização da
Cidade.

Segundo o Secretário Muni-
cipal de Obras, Renato de Al-
meida, a pesquisa mostrou
que a população está enten-
dendo a contribuição desse
programa para a ecologia de
toda a Cidade, tanto que após
o plantio de amendoeiras, ca-
suarinas, flcus, oitis e figuei-
ras, dentre outras espécies, já

.se pode dizer que "o Rio está
sendo coberto de verde."

JARDINEIRAS

A Diretoria de Parques e
Jardins no ano passado, plan-
tou 100 mil árvores, a maioria
na Zona Norte. Este ano, cerca
de 20 mil já foram plantadas e,
segundo o Secretário Renato
de Almeida, os ínvestiní&ntos
da Prefeitura no programa de
arborização da Cidade sào da
ordem de Crt 240 milhões, dis-
tribuidos por oito contratos
firmados com empresas espe-
cializadas. Essas empresas,
180 dias após o término do
contrato, tèm de replantar as
árvores mortas por motivos
alheios da ação do homem.

Amendoeiras, mongubas,
paineiras, cássias, fiam-
boyants, casuarinas, sibipi-
runas, flcus, oltis, algodoeiros
da praia, pespésias, figueiras e
tamarindos sào as espécies
mais utilizadas no programa
de arborização da Cidade, que
tem como slogan O Rio Está
Sendo Coberto de Verde. As
mudas sào plantadas com cer-
ca de dois metros de altura e,
dentro de cinco anos, já esta-
rão desenvolvidas.

Segundo ainda o Secretário
Municipal de Obras, Renato
de Almeida, a Prefeitura vem
incentivando a construção de' 
jardineiras nas calçadas que,
além de ajudar a florir as ruas.
assegura aos pedestres o direi-
to de usar os passeios públi-
cos. No ano passado, a Direto-
ria de Parques e Jardins, res-
ponsável pelo cumprimento
dos padrões e especificações
das Jardineiras, licenciou cerca
de 1 mil 200 projetos.

Cidade de
Deus está
sendo limpa

A Comlurb iniciou, ontem à
tarde, uma operação de limpe-
za geral em toda a área da
Cidade de Deus, empregando
60 garis do Serviço de Emer-
gència e quatro caminhões e
46 ceifadelras. A operaçào já
vinha sendo esperada pelos
moradores do local, há muitas
semanas. Foram removidas 22

toneladas de lixo, mato e entu-..
lho, devendo essa mesma_
quantidade ser retirada duran-"
te cada um dos sete dias em
que se estenderá a operaçào,
que consiste na limpeza ds
ruas, capina, raspagem, roça-
dos e desobstrução de ralos,
<Uém da retirada dos entulhos.

180 MESES PARA PAGAR
POR UM APARTAMENTO
PRONTO, UMA PRAIA E
UM CLUBE QUE NÃO TEM
PREÇO QUE PAGUE. __

Não há preço que pague um
apartamentoassimcomuma
praiaassimeumclubeassim.
E, noentanto.yocètem 180
meses para pagar com toda
tranqüilidadeetodafacilidade.

O apartamento:
hall, living, sala de jantar, bar,
varandões panorâmicos, piscina,
4 quartos (1 suite), 3 banheiros
(1 toilette), copa, cozinha, área de
serviço, 2 quartos e.bariheiro de
empregada, 4 vagas de garagem
para cada apartamento.

O clube:
salão de jogos, judô, ginástica,
salão de massagens, piscina e
pérgula, com bar, restaurante,
área de esportes, com 3 quadras
de tênis, 1 quadra de vôlei,
basquete, futebol de salão e cais
para lanchas.

O endereço
ED. VISCONDE DE ALBUQUERQUE
AV.SERNAMBETIBA,3.600-PRAIA j

Atendimento sábados e
domingos, das 8 às 22h, no
local, e dias úteis nas sedes
da Sérgio Dourado.

Construção

I 
CARVALHO
HOSKEN S.A.

Projeto

!SrJ'íi»Wf CÜ**.i"U.rt'j m
José Carhts
.\ovueini Diniz fílhu

ÍTURA
l«NE JAMENTO

Planejamento e Vendas

Ct\ SÉRGIO
OU DOURADO^^^^^ r*acf*t i ¦iei

GRADES E MURETAS
Desde a construção dos dl-

versos blocos de apartamentos
da .Cruzada São Sebastião a
praça do Jardim do Alá deixou
de ser movimentada. E foi jus-
tamente essa falta de seguran-
ça, que levou o abandono à
praça.

De maneira geral a sua apa-
rência é boa, mas observando '
os detalhes se constata que há
multo ainda por fazer. No tre-
cho Junto à praia, onde a "re-
modelaçáo" já foi feita com a
substituição das grades de fer-
ro pelas muretas, o abrigo jun-
to ao canal funciona atual-
mente como abrigo de mendl-
gqs. Ontem à tarde eles prepa-
ravam a "janta" em uma lata
dé- banha — eram dois casais
—:e náo queriam conversa:

— De conversa fiada esta-
mos fartos.

No trecho do Jardim, a par-
tir da Rua Prudente de Morais,
o abandono é mais visível. Ali
há uma estatueta de cerâmica,
mutilada, de uma mulher que
lembra a Vènus de Milo, por
estar sem os dois braços. Perto
háum lago vazio, com lixo; o

encamento de plástico que o
abasteceria de água está inter-
rompido e vazando para todos
os lados. Perigoso para as
crianças é não só esse lago
vazio, como também um buei-
ro sem tampão onde há água
estagnada, foco de mosquitos.

MADEIRA PODRE

Quase junto ao trecho que
começa na Visconde de Pirajá,
onde os três pedreiros dão os
toques finais na mureta de cl-
mento (há mais de três meses),
o caramanchão está malcon-
servado, as madeiras podres,
sem respeitar o antigo dese-
nho. Situação igual é a do ou-
tro caramanchão com os ba-
lanços para a criançada, que
náo podem ser às vezes utiliza-
dos porque qualquer chuva
forma um poça embaixo.

¦ Nesse trecho, a partir da Vis-
conde de Pirajá e até a Lagoa
Rodrigo de Freitas, ainda exis-
te o gradil original, em ferro,
mas com falhas que oferecem
perigo para as crianças, princi-
palmente as da Escola Montei-
ro Lobato, um jardim de in-
fància.

A MAIS NOVA GERAÇÃO EM APARELHO PARA

MSm\mUJmà Iaa
0 CENTRO AUDITIVO
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LANÇA 0 APARELHO
00 FUTURO
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f^Èy^MmmiBBgik' I¦gil M A solução estética da Oticon.
Acondicionamento
individual anatomicamente
correto de acordo
com seu ouvido.

Som direcional e
Multidirecional.

Você regula o seu 111 V
de acordo com o ambiente
em que você se encontre.

^6í.=iÜIÍ'AMiitència Técmu Total.
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Para se inscrever na
maior corrida do mundo,

você tem que correr.
As inscrições terminam

dia 27 nas agências
abaixo, ou dia 28, no local

Rio de Janeiro
Agência Atlântica - Av. Atlântica, 1620

| Agência Gávea - Rua Marquês de Sáo Vicente, 52-B
Agência Visconde de Pirajá - Rua Visconde de Pirajá, 503-A

Niterói
Agência Icaraí - Rua Gaviáo Peixoto, 152 - loja 102/103

Itaú 12gS5
Windsurf

Nio Grande Prêmio Itaú de Windsurf, a segurança vem em primeiro lugar. O evento terá apoio da Marinha brasileira.

Grande Prêmio Itaú de Windsurf
Dia 28 de marco

Arpoador-Leblon-Afpoador
Promoção: Poupança Itaú
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Fazenda diz onde e
como peixe será
vendido na Quaresma

O Secretário Municipal de
Fazenda, Paulo César Catala-
no, baixou resolução dicipll-
nando a venda de pescado na

Semana Santa, dias 15.16 e 17
de abril. A venda poderá ser
efetivada em diversos locais
públicos da cidade em barra-

cas ou veículos previamente
autorizados, que obedecerão
aos modelos admitidos nas fei-
ras-livres da cidade.

Nos dias 15 e 16, as barracas
e veículos funcionarão em dois
horários diferentes: das 5 às
20hs e das 7 âs 13, No dia 17 de
abril o horário de venda do
pescado será das 7 às 12hs em
todos os postos de venda.
Abaixo a relação dos locais:
• Dias 15 e 16, das 5 às 20hs:

Rua Uniáo, Praça Mauá, Praça
15 de Novembro, Central do
Brasil, Rua Conde Lage, Praça
Sâo Salvador, Praça Nicará-
gua, Praça Berzedelo Corrêa,
Rua Maestro Francisco Braga,
Praça General Osório, Av.
Henrique Dumont, Rua Araú-
jo Pena, Praça Saens Pena,
Praça Xavier de Brito, Praça
Barão de Dummond, Praça
Malvlno Reis, Praça ^Verdum,
Estação de Bonsucesso, Esta-

çâo de Cascadura, Largo dos
Pilares, Jardim do Méier, Pra-
ça Agriplno Griesco, Estação
do IraJá, Estação Rocha Ml-
randa, Estação de Madureira.
Praça Seca, Largo do Taquara,
Cidade de Deus, Rua 12 de
Fevereiro, Av. Manoel Caldei-
ra de Alvarenga, Rua Álvaro
Alberto, Estrada do Galeão,
Cocotá. Ribeira e Estação de
Pavuna;
• Dias 15 e )6, das 7 às 13hs:

Rua Antônio Lage, Rua Rodri-
go Brito, Rua Esteves Júnior,
Rua Joana Angélica, Rua dos
Oltis, Rua Garibaldl, Rua Alzi-
ra Brandão, Av. Júlio Furtado,
Rua Antônio Rego, Rua Gas-
tão Gestelra, Rua Vaz Cami-
nha, Rua Manoel Miranda,
Rua Joaquim Méier, Rua
Itaim, Rua Florania, Rua Cae-
tano da Silva, Rua Mario Her-
mes e Tereza Santos, Rua Ca-
rinhanha, Rua Bangu.
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Faça a sua decoração personalizada e
economize na compra destes módulos

11 Hl w* ^5
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Visite nosso Centro de
Iluminação. Lá você en-
contraia uma grande va-
riedade de abajures, lus-
três, spots e luminárias,
em diversos estilos à sua
escolha.

Economize Cr $ 11.600,- Conj unto modulado
Composto por: 6 módulos retos, 1 módulo de canto, 1 banqueta, 1 mesa de centro e 1 lateral

a má ^-v g-^ ^"w Eis aqui uma dentre muitas opções de decoração que es-
n _T £ K.(\ í\fíí\ _P ©^-I-i^fc I II II tes módulos oferecem, para você compor um ambiente
Ue Ur$ OO.OUU, por Cr^TTt^»\J\J\J* moderno e descontraído. Módulos reto e de canto; mesasde centro e lateral, com tampo de vidro; e banqueta. To-~H 0mi mg m f*. ^-w das as peças são estofadas com mania de espuma sintética

1 ^^ ^ /l, <| e revestidas com korvotan marrom.DlllÜ mens- ^ Cr$ O.^Ol/, Peças avulsas opci.__.t_:
g^ 

-m jã m* S\^ Módulo reto  De Cr$ 6.390, por Cr$ 5.090,
rài „ ^ Ji I /L^l Módulo de canto  De Cr» 8.990, por Crí 6.890,
lOtal a praZO Cr$ IJ X «^TtJ\Jj Banqueta ..... De Cr, 2.690, por Cr»2.090,

Mesa dc centro  De Cr» 3.790, por Cr»3.190,
sem entrada Mesa lateral  De cr* 2.790, por cr$2.290,

111111"" BSlEi ih 
il """—~ N

Economize CrS 5.300,
Conjunto de imbuía

Estrutura de imbuía tor-
neada. Assento e encosto
fixos, estofados com man-
ta de espuma sintética.
Revestimento de tecido
jacquard. Estilo colonial.

De: Cr$ 29.990, c!$ 24.690,

ouJLt) mens. de Cr$ ^.VoU,

Total a prazo Cr$4,'4.7009
sem entrada

Assento e encosto fixos,
revestidos com chenile
listrado. Braços revesti-
dos com chenile liso. Es-
tofamento dè manta ma-
ciça de espuma sintética.

Economize Çr$, 8.600,
Conjunto de chenile

De Cr$ 48.990, C?$40.3909

ou 15 mens, de Crf^.Oí^,

Total a prazo Cr$ 73. 1 10,
sem entrada

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DINHEIRO DE VOLTA ! .
SE A COMPRA NÃO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS !

Sears DIARIAMENTE DAS 9:00 ÀS 22:00 HORAS-SÁBADOS DAS 9:00 ÀS 18:30 HORAS
Botafogo
Praia de Botafogo, 400
Tel.: 2861522

Shopping Center do Méier
Roa Dias da Cruz, 2SS
Tel.: 2294626

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

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

D Eugênio celebra missa
pontifícia dos 1 500 anos
do nascimento de S. Bento

O Cardeal Dom Eugênio Sales celebrou ontem a
missa pontifícia que encerrou as comemorações do
nascimento de Sào Bento há 1 mil 500 anos, iniciadas
há um ano atrás. A cerimônia foi concelebrada por 25
religiosos, entre eles. o Abade Dom.Inácio Acioly,
Dom Marcos Barbosa, Dom Tadeu Albuquerque e os'
Bispos de Petrópolis, Dom Manuel Pedro da Cunha e
Dom José Fernandes Veloso.

Durante o sermão, Dom Eugênio destacou o pa-
pei contestador do cristão. Citou ainda o ultimo
carnaval do Rio como um símbolo dos males que
existem em nossa cidade. Segundo o Cardeal, a obra
de Sáo Bento representa a eternidade e a reafirmação
dos valores do Evangelho.
CONTESTADOR Cri-tino Porqnoguò

A cerimônia teve Inicio com •
uma procissão de 22 padres e
irmãos paramentados de pre-
to, 22 de túnica clara — os
concelebrantes—vindo por ül-
timo o Cardeal, e ao seu lad*.
Dom Marcos Barbosa e Dom
Tadeu Albuquerque, para-
mentados com casula branca.
Todos entraram entoando
cânticos gregorianos, canta-
dos ao longo de toda a missa.

Ao referir-se, durante o ser-
mão, ao papel contestador de
todo cristão, Dom Eugênio dis-
se que quando ele deixa de
fazè-lo. deixa também de ser o
sal e a luz, e de seguir o cami-
nho iniciado por Abraão.

—Temos que pensar em nos-
so dever de contestar o que há
de mal em nossa cidade, sim-
bollzadc pelo que houve no
último carnaval.

Depois da cerimônia, o Car-
deal explicou sua afirmação:

Me referi aos desvios mo-
rais ocorridos neste último
carnaval. Aqueles que promo-
vem aspectos tâo deprimentes
devem ser contestados, bem
como os responsáveis pelos ex-
cessos cometidos.

Ainda durante o sermão,
Dom Eugênio lembrou que
muitas vezes as pessoas cha-
mam de coragem àquilo que
agrada ao ouvido do homem.

Coragem é aquilo que
agrada a Deus, mesmo que aos
homens pareça fraqueza. Não
seremos julgados pelos ho-
mens, mas por Deus.
IMORTAL ~

O presidente da Academia
Brasileira de Letras, Austregé-
silo de Athayde, chegou ao
mosteiro às llh. Segundo ele,
a ordem dos beneditinos é
uma das mais importantes do
Ocidente, "e multo fez pelo en-
grandeclmento da cultura uni-
versai". O imortal foi à missa
para prestar solidariedade aos
monges, especialmente a Dom
Marcos Barbosa, também
membro da Academia.

Em rápida entrevista coleti-
va à imprensa, Dom Eugênio
disse que São Bento viveu
sempre à luz de Deus, e repre-
senta a eternidade pela sua
obra, "que reafirma os valores

D Eugênio incensa
o altar do mosteiro

do Evangelho". Segundo o
Cardeal, o monge prega ém
sua doutrina o papel de con-
testador dos males morais
exercido pelos cristãos, "e^a
Justiça também se insere ™»s-
te aspecto", acrescentou. '!]

Como nordestino, Dom Eíu-
gênio lastima o drama que sua
região esta vivendo, comen-
tando que a chuva ainda nào
significa o fim do flagelo, "por-
que as sementes demora»»' a
brotar". Em seu entenderão
Govemo está contribuindo co-
mo nunca no auxilio aos fiafee-
lados "mas o problema5' é
maior, e todos precisamos fa-
zer um gesto contra o egolsrho
e prestarmos nossa solidarie-
dade". Só hoje ele deverá'ter
dados sobre a coleta quer a
Arquidiocese iniciará pára
mandar dinheiro ao Nordeáte.

A propósito do Dia Mundial
pela Eliminação da Dlscrimi-
naçáo Racial, comemorado
ontem, Dom Eugênio disse
que a integração precisa .ser
aperfeiçoada, e que a palavra"discriminação" é usada por
certas ideologias com o prop/J-
sito de manipulação. , ,h

Fazendeiros de Cabo Frkt
acham que só INCRA ou 9l
federais tiram invasores úS

Com 150 dos seus 2 mil alqueires já ocupados porinvasores, a direção da Fazenda Campos Novos, nos
Municípios de Cabo Frio e Sâo Pedro d*Aldeia, acha
que agora só o INCRA ou a Polícia Federal páijleresolver o problema, uma vez que há cerca de oifeo
anos busca solução na Justiça Comum e a ocupaçifo
ilegal vem crescendo. 9

. O advogado da Fazenda, Ignácio de Aragãt>,
obteve algumas reintegrações de posse, mas acredito
que há um movimento organizado no sentido de criír
convulsão social na área. Diante de 300 invasoresíe
sem interferência federal, alega que só poderia dar
conselhos ilegais a seu cliente: abandonar a área 06,
entáo, criar uma segurança própria para garantir %direito de propriedade. í
QUER INVESTIR

A Fazenda Campos Novos
tem lntençòo de realizar novos
investimentos na área, com
plantações de cana, visando à
produção de álcool, mas sua
direção está temerosa, diante
do sempre crescente número
de Invasores, que ocupam
áreas, colocam cercas e pas-sam a defender sua condição
de posseiros, explicou o advo-
gado Ignácio de Aragáo.

A ãrea da Fazenda está per-feltamente definida (registra-
da no Cartório do 2o Oficio,
Registro de Imóveis de Cabo
Frio), com todas as confronta-
çôes. Por Isto, sempre que re-
correr à Justiça, obtém a reln-
tegraçáo de posse.' Destas
ações, cinco Já tiveram senten-
ça transitada em julgado e
mandados expedidos.

Uma deles, neste caso, foi
contra Juraci Pereira, só queele já vendeu a área. Na práti-ca, segundo o advogado, equi-
vale a ter de fazer, de novo,
todo o processo, contra o novo
ocupante. Este é o maior pro-blema enfrentado pelos pro-
prietários da Fazenda: con-
cluido o processo, o Invasor Jáestá ocupando um lugar dlfe-
rente.

MAIS AÇÕES

Em fase judicial, existem
qlnda 24 açóes consideradas
procedentes em primeira Ins-
tância e mais 11 em condições
diversas. Mais Importante, pa-ra o advogado, é que em Juízo
nenhuma açào foi considerada
improcedente, até agora, o quesó vem demonstrar a clareza
da posição da Fazenda Cam-
pos Novos.

Organizados através do Sin-
dlcato dos Trabalhadores Ru-
rais de Cabo Frio, da Federa-
çào dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado do Rio
(as reuniões são na Igreja de
São Pedro da Aldeia, diz o
advogado), os invasores reco-
nhecem, em manifesto públi-co, os reveses sofridos na Justi-
ça e pedem, mesmo assim, a
continuação da luta.

Para o advogado, o lamenta-
vel, neste caso, é a participa-
çào de políticos nos encontros— ilegais sob vários aspectos.
No manifesto de convocação, o
sindicato e a federação defen-
dem a desapropriação da fa-
zenda, afirmando que o proble-ma Já foi levado à direção do
INCRA que, por sua vez, pro-

meteu encaminhá-lo à Preil-
dência da República. ','

PODE RESOLVER í
Segundo o advbgado Igim-

cio de Aragáo, a desapropria-
çào da área Invadida, que ele
estima em tomo de 150 alqu^i-
res, poderia ser uma solução
para o problema. Sua arai-
mentação é de que a Fazenda
Campos Novos nào pode é cem-
tinuar sustentando a atual jh-tuaçáo.

Antes de 1964, conforme cor-
tou. havia poucos invasores ija
área, mais o numera cresceu
realmente nos últimos anosSo
que o leva a acreditar niün
movimento organizado. Ble
sustenta que a fazenda já te}e
prejuízo da ordem de Cr$ J5
milhões só com o furto de m-
do, afirmando que 2 mil 500
cabeças Já desapareceram. JMais: a área da fazenda te(n
reservas florestais, que a dlA-
ção tinha a intenção de presa--
var, mas os invasores estSo
promovendo desmatamenf
indiscriminado para obter
nha e carvão. Na área.alni
existem, segundo informoujjo
advogado,- florestas de pábrasil, mas que estào sená
destruídas.

SCONVULSÃO SOCIAL g
A direção da Fazenda Can.

pos Novos só concorda corraa
desapropriação da parte inv*-
dida visando, exclusivamente,
a evitar a convulsão, soei»'
conforme alega o advogac
Na área já ocorreu uma mor
a de um vigia da fazenda,
nome José Antônio. Há u
inquérito policial em and
mento, em Cabo Frio.

E necessária, na opinião
advogado, uma solução rápll
para o problema, que já esl
chegando a um ponto critic
Na área, as invasões sãõ cer
tantes, como se fossem coord,
nadas por uma máfla, expra.
são que o advogado tambéij
chega a usar.

O INCRA, conforme disse,
esteve examinando a questâO manifesto de convocação u,
sindicato e federação também
fala de uma reunião, com 5a
direção regional do Institua,
no início do ano passado. En-
quanto, de um lado, os ocupa,
tes reclamam uma decisão dp
INCRA sobre a desapropria-
çào, o advogado argumenà
que a ação do Instituto, ate
agora, apenas estimulou nov$6
invasões.

/
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Cafeicultores descapitalizados antecipam
Paraná deixará de
produzir 300 mil t
de trigo este ano

ECONOMIA — 37

as
Poços de Caldas e Sao Paulo — A melhorsafra de café após a geada de 1975 começa aser colhida em maio, mas a maioria dos

pequenos e médios cafeicultores do pais Jâestá vendendo suas colheitas a preços inlerio-res aos do mercado de forma antecipada, paratazer caixa e enfrentar a descapltallzaçâo.
Esse foi o principal tema dos bastidores do 2°Encontro Nacional de Cafeicultores, realizado
quinta-feira em Poços de Caldas.

Os cafeicultores concordam que a safra decafé de 1981 será de 25 milhões de sacas e semostram preocupados com a falta de recursos
para realização da colheita e para a comercia-lização do produto com o IBC, que nâo temassegurado os recursos para a compra.

Cooperativas se industrializam
O assessor econômico do Ministro do Pia-nejamento, Aküiiro Ikeda, disse que "nôo hârecursos deflnidos para a compra do café peloIBC, mas isso deverá ser acertado na próximareunião do Conselho Monetário Nacional".
Outro ponto positivo constatado no en-contro de Poços de Caldas é a politica que ascooperativas de café, principalmente do Para-ná, estão desenvolvendo, que é de suas entra-

das na área industrial. Estão partindo para obeneficiamento da matéria-prima como for-ma de enfrentar as srandes indústrias, princi-
palmente as estrangeiras da área de cereais.

O presidente da Cooperativa dos Cafeicul-
tores de Maringá, Paraná, Henrique SouzaDias, disse que "normalmente a grande in-dústria vai pegar a matéria-prima do produtoa preço mais baixo e que ele determina. Coma criação das nossas indústrias, o que ocorre é
que se pode oferecer ao mercado o produtobeneficiado a um prço maior, dando maisrentabilidade aos produtores".Estamos com uma fábrica de industria-
lização do óleo de soja que está indo muito
bem Temos agora em fase de montagem umaíâbrica de tecelagem para o aproveitamento
do algodão que nossos associados colhem.
Sáo investimentos que estamos fazendo deforma profissionalizada e consciente. Esta-
mos usando as mesmas armas das grandesindústrias.

A cooperativa de Maringá tem 8 mil asso-
ciados.

Outra cooperativa que está entrando na
área de industrialização é a dos cafeicultores
de Apucarana, também no Paraná, que tem 6mil associados. Seu presidente, Ciro ToledoPiza, anunciou que mediante um investlmen-
to de Cr$ 250 milhões começará a construir
uma íâbrica de beneüciamento de milho.Vamos produzir farinha de milho. AImagem dos escritórios de empresas estran-
geiras ao lado da cooperativa dos produtoresdeve ser eliminada. Precisamos de auxilio doGovemo para continuar a agir dessa forma.

O 8r Henrique Souza Dias, de Maringá,
também disse que o apoio do Govemo paraessa politica das cooperativas é fundamental.

As cooperativas de cafeicultores, que há
cerca de seis ou sete anos tinham no café seu
principal produto, hoje tèm na soja, milho e
até no trigo seus produtos fortes em comer-
cializaçâo. Para as cooperativas de Maringá e
Apucarana, o café ocupa hoje o terceiro ou
quarto lugares em comerciaüzaçâo.

Situação da cafeicultura
' No 2o Encontro Nacional da Cafeicultura

foi discutido o problema dos pequenos e mé-
dios cafeicultores, que estão vendendo sacas
de café abaixo do preço de mercado (Cr$ 6 mil
a saca de 60 quilos) para fazerem caixa. Ven-
dem sacas a preços que variam de Cr$ 2 mil
500 a Crt 4 mil. Sâo vendas futuras, isto é,
com o produto ainda a ser colhido. Essas
vendas estáo ocorrendo principalmente no
Sul de Minas Gerais e interior do Paraná.

Outro ponto em discussão diz respeito ao
levantamento correto da população cafeeira
do pais. O ex-presidente do IBC, Jaime No-
guelra Miranda lembrou que não há um estu-
do completo sobre quantos pés de café exis-
tem no pais.

vendas

^fP$^ U'3L. mm WÊÊ

MIC quer criar instituto de
capital estrangeiro no país

Henrique Souza Dias
No meu entender o senso agropecuário

deveria ter sido aproveitado para isso. Pode-
riamos ver por espécie, por qualidade, poridade, os pés de café que existem Seria um
trabalho importante para o pais.Preocupação também foi manifestada
quanto à estagnação do consumo interno do
café. Há mais de sete anos a cota para o
mercado interno se situa entre 7 a 8 milhões
de sacas anuais. O Sr Moacir Khalil, ex-
dirigente do IBC e conhecedor do mercado
brasileiro, é incisivo ao afirmarÉ preciso uma propaganda agressiva.
Hoje muitos Jovens nâo sabem ainda qual é o
sabor do café. Preferem refrigerantes e outras
bebidas. É necessário cultivá-los".

Ele acredita que a Indústria nacional do
café solúvel deveria ter uma marca para ex-
portação, marca própria, e nâo vender o pro-duto beneficiado para marcas internacionais.Precisamos ter uma marca intemacio-
nal. A Hills Brothers, que foi comprada pelaUnião para isso, não compra somente o café
brasileiro e não é uma marca brasileira.

O mercado internacional do café tem em
1981 uma quota de 58 milhóes de sacas paracomercialização, sendo que desse total 14
milhões 500 mil sacas pertencem ao Brasil.
Segundo os analistas internacionais, o queocorrerá em relação ao preço é que ele não
será excepcional. O próprio assessor econó-
mico do Ministério do Planejamento, Aklhiro
Ikeda, lembrou isso.

O importante é que comecemos a recon-
quista do mercado externo, vendendo nosso
café para blendar outros de outros paises.Essa é a política acertada que devemos de-
senvolver — disse o Sr Moacir Khalil, da
Federação do Comércio de Sâo Paulo.

Lembrou que de 1976 a 1980 a participaçãodo café na balança exportadora do pais é
decrescente: 1976, 23.72%; 77, 21,56%; 78,
18,14%; 79, 15,28%; e 80. 13,81%.

Documento
Documento a ser entregue ao Govemo

pelo Sr Abreu Sodré, do Conselho Nacional
da Cafeicultura, que convocou outro encontro
nacional para 10 de junho em Brasilia, terá os
seguintes pontos principais:

1. Reajuste imediato do preço de garantiado café de Cr$ 11 mil 175 e a Io de julho paraCt$ 13 mil 38; a partir dai reajustes automáti-
cos com correção cambial;

2. Verba de suplementaçâo para a colheita
do café a partir de Io de maio;

3. Financiamento para a comercialização
do café; financiamento para o comprador;

4. Final do subsidio para o consumo inter-
no e criação de preços diferenciados de açor-
do com o tipo do café, com finalidade social;

. 5. Politica agressiva de publicidade do café
interna e externamente;

6. Reformulação do IBC pelo Poder Legis-
lativo.

O PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASILEIRO SA
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SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO
CGC N'33 000 167/0001

AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DE CAPITAL E PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Camurucamo» aos sennofes acionistas Que a pamr de 2-t de marco em curso. s«rao meados oa Mbainos relativos ao pagamanto do dw-dendo d« tSSO.cuto percentual será oCieto de dehheracaoda AjsemtJleia Gerai Ordinária convocada para 23 03 81
O aiertíif^en.o aos acemstas e'e'!va'se-a de conformidade com as instruções abano

AÇÕES NOMINATIVAS

I • Os acionisías que receberam o dividendo distriduiüo no ano passado e os que tenham apresentado o Boletim de Alualuacdo de Dados Ca-
dâsírau no penodo de 16 de fevereiro a 20 do corrente, terão seu rendimento a discos>çâo no mesmo Banco e Agencia em que ewceramaquece direito ou no Agente md>cado no Boletim acima citado, a partir ae 23 de abril nas Cidades do Rio de Janeiro e de Sao Paulo e de CM demaio nas demais tacaWades Nao ntCMStlarto apreeenUf PEDIDO DE DIVIDENDO".

II ¦ Os aoorastas que nao receberam o ultmo dividendo e tamMm nio apresentaram o Boletim de Atualização do Dados Cadastrais dever4o
preencher ¦ assinar o lormutano PEDIDO DE Dl VIDENOO . que se encontrara a sua dispovc*o nas Agências dos Bancos credenciadosdiscnmmados no ftnal deste Aviso, a partir de 24 do corrente.
a) Oe aüoiwitm que dmslarem ter —us rendimentos creditados em conta corrente dewto Indicar no campo próprio do formule-rto o num canptato da aua conta, Aqutm qua nao tüa«am tua Indicação rtobtrèo mu dMdarido contra-racibo.
b) O lormutano preenchido e assinado devera ser entregue nos mesmos Agentes
« O pagamento do dividendo será detuado após 35 itnnta e cinco) dias nas Cidades do Rio de Janeiro a de Sao Paulo e após 45 (quarentao anco) dias nas demais localidades, contados da data de entrega do Pedido

. ACOES AO PORTADOR

I ¦ NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO E OE SAO PAULO:
Os aaorustas receberão os diwdendos ou teráoosmesmoscreditadosem conta correrte. noatodaaoresentacâodoscuooeeden a23 cuedeverão ser entregues colados no impresso' Colagem de Cupão

O amKwnlo li fcjHo.a partir do dia a at abril. aidu_i»amama. atraviadò 1AWCO DO ESTADO DO WO Ot JANEIRO SA.
SffêmcmòêKSSxSooir"*' °* S*° P*UL° S '*' ***** p,trt«t«- Comia a aemamacao doa copoaa o Agtmt ami-

II- NAS DEMAIS LOCALIDADES:
a) O acrtusla devera preencher e assmar o lormulano PED'DO DE DIVIDENDO . que estará a disposição dos interessados nos BancosE slaJuais. a pãrt» de 24 do corrente.
b) O tarmulâno preenchido e assinado devera ser entregue nos mesmos Agentes, acompanhado dos cupões de n ° 23. devidamente cola-dos em impresso propno Colagem de Cupòo
c) O drwJendo será par^ 45 (quarenlae cinco) dias após a entrega do correspondente PEDIOO e respectivos cupòes

IMPOSTO DE RENDA

- PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
Daacordoconj o astabaladdo nos Dacrttoatn n °_ i 790. de 09 06 80. e ¦ Mi. oe 29 12 ao. i leitne to ao imooiio a« nt«_a nj ioot«rodira sobre o dividendo de todos os acionistas, a alíquota de 1SV eiceto para as pessoas iundcas

cujas acues saiam negociadas em Bolsa ou no Mercado de Balcão.

cuia maena do capital social pertença direta ou indiretamente a pessoa ou pessoas referidas no item antenor
• que (orem vnunes ou isentas do Imposto de Renda.

ana manna do caprtal social pertença a pessoa lundica isenta ou tmun*

A* pessoas jurrteas dispensadas do descon^) do Imposto de Renda na fonte, ou mesmo aquelas que. emoora dispensadas desejem optar
pela retenç Ja deverão assinalar no campo propno do Iormutâno a situação em que esteiam enquadradas
Aa paaaoaa jundtcaa qua nao reclamaram eeu diridendo «t 19 00.11. terão ato rendimanto tributado obrigatariamaMa na tonta

II • PESSOAS FÍSICAS OU JURIOtCAS OOMKILUDAS NO EXTERIOR
Estão sujeitas ao desconto oürtgasono do imposto de Renda na fonte a ahquota de 25*.

DIVIDENDOS E BOMFIC«f KAÇOES OE EXERCÍCIOS
1CUPOES DE N °S 3 «21

ANTERIORES

Nu Coadas Oo RoídaJane.ro e oe Sao Pau», o «endunenio aos aoorusus portadores oe cuooes oe n "s 3 a 22 se» two a_ciu*vaovt«a
peios Escntonos da PETROBRÁS ,

Nas demais >oeahdades esses cupoes devem ser entregues nos mesmos Agentes em que lorem apresentados os eupoes de n.0 n
INSTRUÇÕES GERAIS

Mo elo do atendimento oa acionistas deverão portar o seu documento oficial de tdenbdmSe e o teu CPF ou CGC.

M ÍS.?ÍS?í5??!£** Jãneíro^o credito em conta corrente poderá ser soiotado. tem Hmita de prazo, airavesdas AGÊNCIAS DO BANCODO ESTADO DO RO DE JANEIRO 5 A BANERJ. guando se reterir a acoes rominativas a através da AGENCIA CENTRAL DO UESUO
BANCO, em se tratando de acoes ao portador, pers sua efetivação em qualquer Agência daquele Banco.

Os acionistas que derem entrada nos seus FW«)os a partir de 24 03 flt. sem md*acao de conta corrente recetwao o seu dwdendocontra rectfo. na AGENCIA CENTRAL, «icluw vi mente.

Na Cidade de São Pauto, os p»cWos de dividendos devera o ser a «sentados na AGENCIA PATRIARCA OO BANCO DO ESTADO DE SAOPAU.0 S a banespa. no Vaie do Anhangaoau. n c 96 (ao lado i'a Galeria Prestes Maia) O credito em conta corrente poderá ser solicitado
para £»*a)quer Agencia daquele Banco O pagamento contra reobo. entretanto, será teito. somente, pela AGENCIA PATRIARCA

Ot pedKíosAi dividenocs fatos ttn-rea de custOOaa. nas praças do R« de Janeiro e de São Pauto deverão ser apresentados nosEscntonos da PETROBRÁS

Sera suspenso por gunuc dias. «lo e. de 20.08 81 a 03 09 81. a aceitação Oe peOdos de dtwJendos. para gue se proceda o calculo 00 Mi-
po«o de Benda sobre os dividendos nao reclamados ate i9088t O atendimento sera tvrwcmoo. normalmente a partir oe 04 09 st

ESCRITÓRIOS D* PETROflRAS

SERVIÇO FINANCEIRO DIVISÃO DE TÍTULOS E VALORES -- -
Setor de Atendimento ao Publico
Av RepútteadoChde.n°65 térreo
RODE JANEIRO RJ
Horãno das 8 30 as te 30 horas

ESCRITÓRIO 0E SÀO PAULO
Rua Berão de Itapetininga. n° 151 3candar
SAO PAULO SP
Horano das 8 30 as 16 30 horas

BANCOS ESTADUAIS

BANCO OO
BANCO OO
BANCO DO
BANCO DO
BANCO DO
BANCO DO
BANCO DO
BANCO OO
BANCO DO
BANCO OO
BANCO OO

ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO

DO ACRE S A.
CE ALAGOAS S A.
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Curitiba — O Paraná, um
dos maiores produtores de tri-
go do pais, deixará de produzir300 mil toneladas este ano, queterão de ser somadas as neces-
sidades de importação do pro-duto para abastecimento in-
temo. A Secretaria de Agricul-
tura prevê uma redução de
20% — cerca de 300 mil hecta-
res — na área de plantio do
trigo, que será substituído por
girassol, colza e tremoço.

Os triticultores paranaenses
dizem-se desestimulados pelaforma de distribuição do valor
básico de custeio (adianta-
mento do Oovemo federal pa-ra custear a lavoura), 60%
aos grandes e 80% aos médios.
Alegam náo ter recursos para
garantir os 20% e 40% restan-
tes devido à má comercializa-
ção e aos baixos preços alcan-
çados com soja, milho, algo-
dão e arroz.
CATÁSTROFE

Reclamam também da dimi-
nuição de 80% para 70% da
cobertura do Proagro para o
VBC e temem investir numa

lavoura de alto risco como o
trigo. Os Juros de 45%, agrega-
dos ao valor básico de custeio,
e de 70% cobrados no mercado
também são considerados
multo altos.

Ano passado o Brasil pagou900 milhões de dólares paraimportar 4 milhões 500 mil to-
neladas, necessárias paraatender ao mercado interno. A
produção brasileira foi de 2
milhões 800 mil toneladas,
mais da metade do Paraná.

O diretor-geral da Secretaria
de Agricultura, Eugênio Stefa-
nelio, considera a diminuição
de produção prevista "uma ca-
tástrofe". A nível estadual sig-
niflea uma grande queda na
arrecadação do ICM, pois o
trigo é o segundo maior arreca-
dador, perdendo para a comer-
cializaçâo da soja. Além disso,
haverá menos circulação de
grãos e insumos a nivel de pro-dutor e cooperativas.

Os produtores preferem In-
vestir em culturas dé inverno
que envolvem menos custos de
lavoura e possuem mercado
com maiores garantias.

Brasilia — Criar o Instituto do Capital
Estrangeiro (nos moldes de órgãos semelhan-
tes existentes em paises como a Inglaterra e o
Canadá), estabelecer o sistema de registro
industrial (obrigatório para qualquer empre-
sa interessada em obter incentivos fiscais,
crediticios ou financeiros) e adotai um pro-
grama de desenvolvimento industrial parabens de consumo de massa — são três dos
principais pontos do projeto para um novo
perfil industrial do pais, elaborado no Minis-
tério da Indústria e Comércio.

O documento foi enviado pelo Ministro
Camilo Pena ao Ministério do Planejamento e
á Confederação Nacional da Industria — CNI— para o recebimento de sugestões e aperíei-
çoamentos. De acordo com o anteprojeto, o
Conselho de Desenvolvimento Industrial —
CDI — deverá receber Instrumentos legais
para reorientar nacional e regionalmente a
concessão de incentivos fiscais, de forma a
induzir o setor industrial a utilizar de maneira
mais intensiva o "fator trabalho".

Capital estrangeiro
A criação do Instituto do Capital Estran-

geiro viria de encontro ãs aspirações das
empresas estrangeiras que freqüentemente
perdem tempo em discussões "ao tratar do
mesmo assunto com repartições diferentes,
que tém critérios e orientação também dife-
rentes".

O instituto teria a atribuição de autorizar
a participação do capital externo em novos
empreendimentos nos diversos setores e re-

giôes brasileiras, incentivar a formação de
joint-ventures e autorizar a compra de em-
presas nacionais por empresas estrangeiras,"quando não conflitante com os interesses do
pais".

Bens de consumo
Outro ponto importante da proposta do

Ministro Camilo Pena diz respeito à criação
do programa de desenvolvimento industrial
para bens de consumo de massa, que teria o
objetivo básico de aumentar a oferta destes
bens, reduzir os preços, melhorar a distribui-
çáo dos produtos pelo território nacional (pa-
ra reduzir custos de transportes) e melhorar a
qualidade dos produtos oferecidos ao consu-
midor.

Outra inovação está relacionada com o
chamado Certificado de Registro Industrial—CRI, que seria acoplado ao Cadastro Indus-
trial — em execução pelo Qovèmo. Pela su-
gestão as "empresas Industriais necessita-
riam de certificados de registro para habilita-
rem-se legalmente a receber quaisquer incen-
tivos governamentais—fiscais, crediticios, de
participação acionária e facilidades de infra-
estrutura, entre outros.

A politica de desconcentraçào "espacial"
da Industria, que foi discutida quinta-feira
pelo Ministro Camilo Pena com os Secreta-
rios Estaduais de Indústria e de Comércio,
também mereceu atenção do MIC. A princi-
pai sugestão é de dar ao CDI competência
para exercer a orientação, coordenação e con-
trole da concessão de Incentivos fiscais.
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Quinzena de
„ Oatinas
^Aproveite as ofertas do mais amplo
jf sortimento de cortinas prontas.

Economize Cr$ 900, j
Cortinas de tergal alto-relevo j

3,00x3,00m
kí2.550^-

15
Desenho floral, muito
decorativo. Cabeça com
pregas americanas, rodí-
zios e pingentes. Quali-
dade Rhodia! 3 padrões
à sua escolha.

De Cr$
3.450,

ou

Total
a prazo

de Cr$ 308,
4.620,

sem
Cri

entrada

|* Economize Cr$ 1.300,
Cortinas de tergal jacquard

luxo. 3 modelos.
3,0013,00m

por
De Cr$ 6.590, Crf 5.290,

cada

Economize Cr$ 1.600,
Cortina de linho bordado.

3,00 z 3,00m
De Cr$ 7.990 £46.390,

Economize Cr$ 2.500, ,
Cortina de cetim de tergal. De Cr$ 10

3,00 x 3,00m
.990, S$ O.490,

Forro de brim De Crf 2.690, por Crf 1.990,

Forro de tergal De Cr$ 2.990, por Cr$ 2.290,

15/6 de desconto
em toda a linha de cortinas sob eneomenda

Mais de 600 padrões à sua escolha, para confeccionarmos a
sua cortina sob encomenda, em qualquer estilo. Entregamos e
instalamos em 10 dias! ^^ m"Kn o?

Sua decoração recebe aten-
ção pessoal das decorado-
ras Sears!

Voeé recebe qualidade em que
pode confiar. Tudo dentro das
rígidas especificações da Sears!

Instalação profissional
à sua disposição!

Úyy CENTRO DE DECORAÇÃO SEARS
Atendeiiioslambém á. d^fiicíiio. Telefone para l). (àecilia-- Fone:2JWv 1 522
'-¦-( yy -\y\.áy y^ l^i*. :/f Projetos^ Orçamentos e Instalação Grális!

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DINHEIRO DE VOLTA!
SE A COMPRA NÃO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

Sears DIARIAMENTE DAS 9:00 ÀS 22.00 HORAS-SÁBADOS DAS 9:00 ÀS 18:30 HORAS

Botafogo Shopping Center do Méier
Praia de Botafogo. 400 . Rua Dias da Cruz, 255
Tel.i 286-1522 Tel.i 2294626

Niterói
Rua São Joào, 42
Tel.i 719-7388
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VW produz a partir de abril menos 400 veículos/dia
lis"
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Utensílios de vidro refratário, à sua escolha
Aproveite esta sensacional oferta para comprar utensílios de vidro
refratário, economizando bastante! Conjuntos ou peças avulsas, resis-
tentes e muito práticos. Suportam altas temperaturas, não riscam nem
lascam e são fáceis de lavar. Complementam a sua cozinha e são ideais
para o uso diário.
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Economize Cr$ 360,
Conjunto Tetra para

cozinha

De Cr$ 1.250,

Cr$por
890,

(?n_T__T____ *vi

Economize Cr$ 150,
Conjunto para café 4 peças

440,DeCr$
590, porCiV
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Economize
Cr$ 150,

Conjunto para
café e leite-

2 peças
De Cr* 590, por

440,
Economize

Crí
Frigideira
refratária

DeCr$ í)f)A
300,Cr»ZZU,

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DINHEIRO DE VOLTA !
SE A COMPRA NÃO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

Sears DIARIAMENTE DAS 9:00 ÀS 22:00 HORAS - SÁBADOS DAS 9KX) ÀS 18:30 HORAS.

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

Sào Paulo — A Volkswagen do Brasil
reduzirá sua produção em abril, maio e junho.
Seus fornecedores foram Informados da deci-
são que Implicará queda de 1 mil 200 veículos-
/dia de hoje para 800 velculos/dla a partir de
abril. A empresa cortará a produçào medlan-
te um remanejamento Interno, cinco dias por
mès, totalizando ao final do período menos IS
dias de produção.

O presidente em exercício da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos (Anfa-
vea), Newton Chlaparinl, disse que o pior já
passou, e que com as safras agrícolas gerando
recursos deverá ocorrer uma melhoria na co-
merclallzaçáo de automóveis no pais: 'Todas
as Indústrias estào fazendo um esforço para
preservar seus funcionários. Estamos evltan-
do as demissões."

As indústrias terminaram a semana com
55 mil veículos em estoque. Os revendedores
tim cerca de 35 mil unidades também estoca-
das, informou o presidente -da Associação
Brasileira de Distribuidores de Veículos
(Abrave), José Edgard Pereira Barreto Filho.

Plano da Volkswagen
A Volkswagen está em contato com o

Governo desde o Inicio de março, defendendo
o seu plano de redução de jornada, sem a
dispensa de trabalhadores. O Conselho de
Representantes dos Trabalhadores da empre-
sa também foi consultado a respeito do as-
sunto e aprovou. O Sindicato dos Metalúrgi-
cos ainda nào deu uma resposta final porque
estáo em realização as negociações salariais
com a FIESP — Federação das Indústrias do
Estado.

Esse plano da Volkswagen evitará a dis-
pensa de trabalhadores da empresa, e sua
diretoria, em reuniões sucessivas, afastou a
possibilidade de novas demissões. Havia em
fevereiro um plano de demissão de mais 4 mil
metalúrgicos, além dos 3 mil 800 dispensados
no começo do ano.

O plano de redução da jornada de traba-
lho, anunciado em fevereiro, tomou corpo em
março e o Govemo passou a ser consultado,
pois isso Implicará diminuição de salários dos
horistas, os homens de produçào da empresa,
o que também deixou de lado um plano de
redução dos mensallstas.

A escalada na diminuição de produção da
Volkswagen até hoje foi a seguinte, com a
redução dos seus quadros funcionais: em ja-

neiro deixou de produzir 2 mil 300 veículos/
dia para montar 1 mil SOO: em fevereiro che-
gou a 1 mil 400, com redução da jornada de
trabalho e férias rie 6 dias; e em março, está '
em 1 mil 200/ carros dia.

O plano agora é diminuir para 800, e ao
mesmo tempo esvaziar seus estoques, que sáo
altos — pouco mais de 40 mil carros entreos
pátios de São Bernardo do Campo e Taubaté.

Balanço da indústria
O presidente em exercício da Anfavea,

Newton Chlaparinl, anunciou que o encontro
que manteve sexta-feira, em Brasilia, com o
Ministro da Indústria e Comércio, Sr Jõao
Camilo Pena, "foi muito bom."

Ele reconheceu que a indústria automó-
bilistica está se esforçando ao máximo para a
melhoria de seus produtos.

O Ministro Camilo Pena havia declarado
há algum tempo que a Indústria automobllis-
tica deveria melhorar a qualidade de seus
produtos:

O Ministro Camilo Pena também consi-
dera que as perspectivas de recuperação da
indústria sáo boas, pois acredita também na',;_«2«
safra agricola.

Explicou que nào poderia fazer um balan-,';*<'f*
ço das vendas de março, mas os 10 primelroa (* "I
dias mostraram um comportamento melhor
do que o de fevereiro. Cora relação às exporta»
ções assinalou que "estào caminhando bem
As vendas externas continuarão boas porque.. m
a Indústria automobilística está produzindo-
boa qualidade de produtos e o Ministro reco- ¦'"
nheceu que está se esforçando para cooperar
com o pais. Temos esse dever".

A Anfavea Informou que "a indústria nào 
~£

está reivindicando nada. A única coisa que i *
faz é informar o Govemo diariamente do que -
está ocorrendo com o nivel de comercializa-
çào, para que ele saiba adotar medidas neces- .
sárias caso a situação assim o exigir, e manter. ',
seu controle. ;

Disse ainda que o setor não foi convocado
para participar de elaboração de normas téc-
nica/

O presidente da Abrave, José Edgard Pe-
reira Barreto Filho, defendeu a aplicação da
correção monetária a posteriori, como a
FIESP está pedindo para os bancos de invés- "' "
tlmentos, para as üijanceiras.

Essa seria uma forma de melhorar a
comercialização do veiculo no pais, que está
em baixa por falta de financiamentos.

Transporte investirá Cr$ 300
bilhões em ferrovia no país

Brasília — Com total apoio do Presidente
João Figueiredo e com as aplicações financei-
ras, que podem ultrapassar a casa dos Cr$ 300
bilhões, aprovadas pela Secretaria de Plane-
jamento da Presidência da República, o Ml-
nistério dos Transportes esta se lançando, até
o final dessa administração, na execução de
um programa ferroviário—cargas e passagei-
ros —, que o Ministro Eliseu Resende define
como "a nova era do trem no Brasil".

Por ser comprovadamente uma modallda-
de de transporte que apresenta uma grande
eficiência energética, a idéia do Ministro é
dotar o pais de uma malha ferroviária eficien-
te, com capacidade, Já em 1885, de ser respon-
sável pelo transporte de 185 milhões de tone-
ladas de carga, ou seja, 30% do total das
cargas movimentadas no Brasil, e pelo trans-
porte de 10 milhões de passageiros/dia, ou
seja, 20% do total de passageiros urbanos e
interurbanos transportados naquele periodo.

Desafio
No setor de transporte ferroviário de car-

ga, destaca-se em primeiro lugar o projeto de
modernização de malha do triângulo econo-
mico Rio—Sào Paulo—Belo Horizonte, que
consiste na construção da Ferrovia do Aço,
que associa a linha centro, será responsável,
em 1985, pelo transporte de 100 milhões de
toneladas.

Esse projeto que se completa com os me-
Dioramentos do ramal de Sâo Paulo e a colo-
cação de bitola mista na linha operada pela
Companhia Vale do Rio Doce, visando o
transporte, sem transbordo, de produtos side-
rúrgicos, e mais a construção de um pequeno
trecho ligando as localidades de Lavras e
Itutinga para a formação de um corredor de
escoamento da produção agricola do Centro-
Oeste pelo porto de Sepetiba, no Rio de
Janeiro.

Destaca-se, também, nesse setor, o projeto
da Ferrovia da Soja, a ficar concluído em
1984, ligando o porto de Paranaguá até a

cidade de Guaira, no Oeste paranaense, dai se
transpondo até Assunção, no Paraguai. Da
mesma forma, merecem também destaque
especial os projetos das ferrovias do carvão,
melhoria e remodelação do chamado Tronco
Sul, recuperação de trechos ferroviários prio-
ritários da malha, construção de pátios e
terminais e aquisição de locomotivas e va-
gões. Os investimentos previstos para esses,
projetos, no biênio 1981/1982, ultrapassam a
casa dos CrS 100 bilhões.

Transporte de passageiros
Ainda com uma participação muito pe-

quena, em tomo de 4%, no transporte de
passageiros urbanos, o setor ferroviário parte
para conquistar um percentual que, segundo,
o Ministro Eliseu Resende, deverá se situar, .
em 1985, entre 15% a 20%, ou seja, transportar.
10 milhões de passageiros/dia.

Destacam-se, nesse setor, os metrôs de
Sáo Paulo e do Rio de Janeiro, e os trens ;
metropolitanos do Rio de Janeiro, Sáo Paulo,'
Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recl-'
fe e Fortaleza. Fora os metrôs carioca e pau-
lista e os sistemas metropolitanos dessas:
duas cidades, o Govemo vai Investir nos.
projetos de Porto Alegre, Salvador, Recife e ,
Belo Horizonte cerca de 1 bilhão de dólares
(Cr$ 74 bilhões). O custo de cada um desses
projetos é da ordem de Cr$ 250 milhões de
dólares.

Para atender financeiramente a esses pro-
jetos, o Ministério dos Transportes vai contar •
com os seguintes financiamentos externos:
trem metropolitano de Porto Alegre, BIRD
(Banco Mundial), já assinado o contrato; trem
metropolitano de Recife, deverá ser assinado ,
um empréstimo com a Alemanha Federal, I
com a Ida do Ministro Delfim Netto àquele
pais; trem metropolitano de Salvador, possi-
velmente um empréstimo japonês e mais re^ -
cursos do BNDE/Finame. Para o trem de Belo
Horizonte, já está garantido um empréstimo
francês.

Sul América faz orçamento
com base em 120% de inflação

<3rO'

iate.
"O ano de 1981 vai ser imprevisível", consi-

dera o presidente da Sul América Companhia
de Seguros, Leonídio Ribeiro. Ele informou
que o orçamento da empresa foi projetado
com base numa inflação de 120% mas, caso o
Govemo consiga fechar o ano com 90% de
inflaçào, acha que seria o caso de se comemo-
rar "como um carnaval".

Aplicando na Sul América a mesma recei-
ta que recomenda aos empresários — "reser-
va, desativando o que for possível e evitando
nbvos investimentos" — o Sr Leonídio Ribei-
ro disse que até o final do primeiro semestre a
companhia nâo investirá "nada": "Em julho,
quando sentir a situação, é que poderemos
tomar decisões".

O relatório anual da Sul América relativo
a 1980, a ser divulgado até o final de março,
admite que "neste ano ela conviveu com o
crescimento negativo do mercado segurador
pela primeira vez depois de 10 anos consecuti-
vos de crescimento positivo".

Segundo o presidente da empresa, em 1980
a Sul América cresceu 92%, "um pouco acima
do mercado, mas abaixo da inflação, um
fenômeno nacional". O lucro liquido da Sul
América também foi inferior ao do ano ante-
rior alcançou 95% resultado que, "dentro do
contexto", foi considerado "satisfatório" (Cr$
1 bilhão 670 milhões).

De acordo com o Sr Leonídio Ribeiro Fi-
lho, "o ramo de seguros é dos que menos sofre
com variações nas políticas econômicas". Ex-
plicou que a maior parte dos segurados são
pessoas jurídicas que multas vezes podem
deixar de pagar a folha de pagamento, mas
nâo deixam de segurar o patrimônio. Ainda
assim, ressaltou, ao longo de 1980, a Sul
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Leonídio Ribeiro
América perdeu uma posição mantida por 10
anos, até 1979: crescer mais que o PNB.

Para 1981, declarou o Sr Leonídio Ribeiro.
Filho, apenas uma previsão:— Vai ser um ano muito difícil. É possível'
até que, depois do segundo semestre, o Go-
vemo force a inflação para baixo, mas isso vai
ter um preço que vai custar caro.

A diversificação dos investimentos da Sul
América, segundo o Sr Leonídio Ribeiro Fi-.
lho, obedece a um critério que, "sem patriotis-,
mo", parte da premissa de que "quanto me-
lhor for o Brasil, melhor irão as empresas".
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Empresa se orgulha dos 85 anos-.
dos maiores "grupos" seguradores doA Sul América divide com a Atlântica

Boavista a liderança do mercado de segu-
ros — alternam-se no primeiro lugar e um
acordo de cavalheiros passou a evitar que
uma se declare maior que a outra. Um
ponto porém distingue a Sul América da
concorrente: tem SS anos — e se orgulha
em ser uma entre as 10 empresas mais
antigas do pais que conseguiu sobreviver^
e bem, às mudanças econômicas pelas
quais passou o Brasü. '

A última dessas mudanças, ressaltada
pelo primeiro presidente da empresa a
não ostentar o sobrenome Larragoiti, Leo-
nídio Ribeiro Filho, foi justamente a que o
tornou presidente: há quatro anos, a cü-
pula da família que há três gerações suce-
de-se no comando da Sul América, resol-
veu profissionalizar a empresa e deixar
que pessoas especializadas a gerissem.

No ramo de seguros, a Sul América —
que não é grupo ou holding forma com
outras seis seguradoras da "família um

país;
Ao longo dos anos 70, a empresa ino-

vou em seguros: adquiriu três segurado-
ras associadas a capitais italianos, ale-
mães e norte-americanos, cujas principais
receitas provém das empresas de capital
desses paises no Brasil.

Finalmente, associada à Atlântica
Boavista, a Sul América criou em 1980,
para atuar na área da previdência priva-
da, atividade na qual tem tradição com a
Sulacap — a Sul América Capitalização,
congênere.

A diversificação está dirigida princi-
palmente para o campo: 2 mü hectares no
Vale do Jequitinhonha, Minas, com 2 mi-
lhões de covas de café; 170 mü hectares no
Pará, próximo ao rio Dourado, com 15 mü
200 cabeças de gado para corte espalha-
dos em três fazendas vizinhas: efmaXmen-
te, ainda noPará, duas empresas de mine-
ração, ainda em fase de pesquisa. ¦
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Firmino Rocha, da Abinee, acha que só os grandes sobreviverão

Eletroeletrônica demite
20 mil e admite recessão

Sào Paulo — "A indústria eletro eletrônica
está em recessão e nâo hâ como negar. Há
quatro meses estamos com crescimento nega-
tivo. De janeiro para cá demitimos 20 mil
operários de um contingente de 200 mil e é
certo que muitas empresas nào conseguirão
atravessar esta fase e váo desaparecer".

A afirmação é do presidente da Associação
Brasileira da Industria Eletro-Eletrònica, Fir-
mino Rocha de Freitas, para quem apenas as
grandes empresas, especialmente as multlna-
cionais, terão condições de sobrevivência.

Emprego se reduz
Como demissões o Sr Firmino Rocha de

Freitas computa também as não admissões,
os avisos prévios e as demissões por conta
própria. Na verdade, o número refere-se à
redução no nível de empregos no setor. O
segmento mais afetado é o de componentes,
que se ressente da retração de todas as indús-
trias de pontas, onde a redução no emprego
foi de 6 mil.

A situação náo deve apresentar melhora
em março, prevê o Sr Firmino Rocha.

— A parada foi multo rápida e há um
volante de produção que é difícil parar. As

empresas estão estocando e isso significa
maiores encargos financeiros. Os atrasos nos
pagamentos estão piorando, o que reflete o
arrocho de crédito geral.

No. seu entender, os empresários sairão
dessa crise "tímidos e medrosos" e o pequeno
que não vender sua empresa agora "vai ven-
der depois que passar este período, porqueem outra ninguém vai querer entrar".

Comparado a Janeiro de 1980, todos os
setores eletroeletrõnicos — com exceção dos
aparelhos de ar condicionado, que teve um
crescimento de 33% por causa do verão —
apresentaram um decréscimo significativo
em janeiro. Os aparelhos eletrodomésticos
portáteis venderam, em janeiro, menos 15%
em relação ao mesmo mès de 1980; eletrôni-
cos domésticos tiveram queda de 10%; com-
ponentes eletrônicos, 10% em disjuntores a
entrada de encomendas decresceu 15%; ma-
terial elétrico de instalação, 20%; motores
elétricos, redução de 10% no nivel de enco-
mendas para produtos sob encomenda e se-
riados; painéis elétricos, queda de 10% nas
encomendas; refrigeradores, menos 8%; os
transformadores para distribuição tiveram
uma redução de 25% no nivel de encomendas;
e os transformadores de força não tiveram
qualquer encomenda.

Distribuição preocupa Eletrobrás
Sao Paulo — A principal preocupa-

çào da Eletrobrás, no momento, é con-
seguir recursos para que os linhões de
corrente continua e alternada da hidre-
létriça de Itaipu comecem a ser implan-
tados, a tempo de servir à distribuição
de energia em 1983. A Eletrobrás consi-
dera que com Cr$ 10 bilhões, hoje, os
linhões poderão entrar no cronograma,
e sua implantação entre Foz do Iguaçu
e São Paulo terminar em 1983, coinci- ¦
dindo com o inicio da geração de
energia.

Para a implantação do linhão de
corrente alternada e continua de Itaipu
na sua totalidade — 900 quilômetros —
a Eletrobrás necessitará de cerca de Cr$
17 bilhões. Há estudos junto ao Ministé-
rio do Planejamento para se conseguir
empréstimo externo para o linhão. A
Eletrobrás mantém discussão direta so-
bre o assunto com o Ministro Delfim
Netto, do Planejamento.

Preocupação
O Consórcio Itaipu Eletromecânico

(Ciem) fez um estudo completo a respei-
to do linhão de Itaipu e detetou atraso
no seu cronograma de implantação. Es-
se estudo é do conhecimento da Itaipu
Binacional que também está dialogan-
do com o Governo federal, tentando

Alto preço dos
móveis faz Lafer
pedir concordata

SÍo Paulo — Os altos custos das
matérias-primas e os preços finais mui-'to elevados dos móveis sofisticados fo-
ranvos principais fatores que levaram a
Lafer a pedir concordata preventiva, na
quinta-feira última, e decidir por uma
nova estratégia mercadológica, dirigida
à produção de artigos mais populares.

A partir de agora, a fábrica reduzirá
sensivelmente a produção dos móveis e
estofados requintados que projetaram a
marca Lafer, mas que hoje perderam o
mercado, em razão das altas dos preços.
Outro agravante da crise por que passa
a empresa foi a queda das exportações
devido ao custo do couro no Brasil.

Segundo a Lafer, o couro, que tinha
uma cotação interna inferior à dó mer-
cado internacional, hoje tem uni preço
semelhante, quando não é superior.
Além desse problema da defasagem
cambial, a empresa sofreu com a retira-
da dos incentivos à exportação e com os
altos fretes específicos para os móveis.

Outro produto da Lafer que registrou,
queda nas exportações foi o conversível
MP Lafer, cuja mecânica encontrou re-
sistència para ser homologada em ou-
tros paises. No mercado varejista, a
Lafer, em sua principal loja da Rua
Faria Lima, em Sào Paulo, que regis-
trou uma média mensal de vehda de CrS
13 milhões, nesse mês nào deverá ven-
der mais do que Cr$ 6 milhões.

Os mesmos problemas da Lafer fo-
ram apontados pela Bergamo e Cimo
como responsáveis pela concordata que
estas duas empresas pediram anterior-
mente e que foi retirada meses depois
pela Bergamo, após ter restabelecido
suas finanças.
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resolver o problema Os dirigentes da
empresa binacional acreditam que a
solução virá sob forma de credito de Cr$
10 bilhões.

Dizem os dirigentes da Itaipu que, se
não for adotada uma medida imediata,
poderá ocorrer um caso.inédito: uma
hidrelétrica construída em conjunto por
dois paises, o Brasil e o Paraguai, não
poderá distribuir sua energia por falta
de linhas, Há 30 dias que a questão está
em pauta e os dirigentes de Itaipu espe-
ram que antes do final de março se
chegue a uma conclusão, com recursos
alocados para os linhões.

A Asea Elétrica, que ganhou a con-
corrência para a construção do linhão,
também está preocupada com a quês-
táo. Ela dispõe de um corpo técnico que
está preparado para entrar em ação,
mas há praticamente um ano só houve
promessas que não se concretizam, da
destinação de recursos para a implanta-
ção de seus equipamentos. Ainda para o
linhão, a Brown Boveri tem prontos na
sua unidade industrial de Osasco, dois
transformadores de 800 quilovoltes, os
maiores do mundo, planejados inteira-
mente no pais, e que servirão aos li-
nhões de corrente continua. Os transfor-
madores ficaram prontos dentro do cro-
nograma, o que serve para mostrar o
atraso nas obras do linhão.

Coperbo assinará
acordo para fazer
acetato de vinila

Recife —• O ex-Presidente Ernesto Geisel
participa na próxima quarta-feira, nesta cida-
de, da solenidade de assinatura de Acordo de'
Acionistas que viabilizará o projeto de produ-
çào de acetato de vinila da Companhia Per-'
nambucana de Borracha Slntética-Coperbo,
através da Associação desta empresa perten-cente à Petrobrás, com grupos privados.A sociedade será constituída, em igualda-
de de condições, da Coperbo, Norquisa, Meta-
nol e Grupo Econômico, para explorar o ace-
tato de vinila, polímero — MVA, um produtointermediário para a base das tintas piás ti-cas. A Coperbo pretende, no futuro, estabele-
cer o elo MVA-PVA para completar a cadeia,
lançando a integração nesse ramo. A curto
prazo, a Coperbo viabilizará a Central de
Eteno, para abrir caminho para òs projetos de
polletileno de alta e baixa densidade.

Petrobrás tenta
há 11 dias conter
vazamento de gás

Maceió — Técnicos da Petrobrás estão
tentando conter hâ 11 dias um vazamento de
gás num poço situado em São Miguel dosCampos, a 80 quilômetros desta Capital. Aárea foi isolada a fim de evitar que qualquerfogo acidental possa provocar uma explosão.

Hâ uma densa nuvem cie gás sobre a área
que pode ser vista há vários quilômetros dedistância, assim como o ruido produzido pelo
gás que escapa dos canos de dreno. Segundo
o engenheiro-chefe da operação, Suetônio Pi-
nheiro das Chagas, a situação jâ está sob
controle e os riscos atuais sào bem menores
que há 11 dias.

Cerca de 100 técnicos e operários—alguns
procedentes do Rio de Janeiro e Sergipe —
estão envolvidos nos trabalhos. Os prejuízos,apesar de não contabilizados ainda, segundo
o engenheiro-chefe podem ser aquilatados
pelo pessoal envolvido no trabalho de emer-
gència. equipamentos mobilizados e gás des-
perdlçado, assim como pela paralisação das
atividades de prospecção nas sete plata-formas.

A Petrobrás mantém um esquema espe-
ciai de segurança na área, dois carros debombeiros e ambulância. Os técnicos estào
injetando lama no poço, técnica destinada adiminuir o escapamento de gás sem prejudi-car o petróleo contido no poço.

Técnicos discutem
a utilização do
biogás no campo

Brasília — Inicia-se amanhã o Io Simpó-
sio Brasileiro de Biogás, que contará com a
participação de técnicos chineses, indianos e

franceses, além de brasileiros de vários Esta-
dos e pessoas ligadas aos Ministérios da Agri-
cultura, Fazenda, Planejamento e Indústria e
do Comércio. O Simpósio será aberto pelo
Ministro da Agricultura, Amaury Stábile, e o
encerrará o Vice-Presidente da República,
Aureliano Chaves, no próximo dia 26.

Durante a reunião, o diretor de Serviços
Urbanos da Prefeitura Municipal de Blume-
nau, Mauro Rodrigues, exporá aos participan-
tes uma experiência que vem sendo desenvol-

vida na cidade, de aproveitamento do lixo
urbano na produçáo de metano para a indús-
tria e fertilizantes para a agricultura.

O encontro debaterá as diversas alternati-
vas para a instalação de biodigestores no
meio rural e o estabelecimento de normas
técnicas e parâmetros para sua produçáo in-
dustrial. Atualmente, segundo dados da Em-
brater, apenas 5% das propriedades rurais
brasileiras dispõem de biodigestores, e seriam
potencialmente um amplo mercado para as
indústrias.
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Economize até Cr$ òU9
Toalhas de rosto ou de banho

Confeccionadas com algodão 100%, macias e absor-
ventes. Felpudas double-face, em jacquard listrado.

Acabamento em franjas. Várias cores.
Toalha de banho Toalha de rosto

De Cr$ 185, por

Cr$ JLlJ<Lr<
Sears

De Crf
79, por

Cr$59,
SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DINHEIRO DE VOLTA!
SE A COMPRA NÃO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

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

Praia de Botafogo, 400 ¦ Tel.: 286-15221
M
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Restrição mental
Como sempre, a primeira vítima

foi o consumidor. Foi quem primeirose deu conta de que havia irrêgulari-
dades na qualidade do álcool queestava usando como combustível: o
carro custava a pegar, morria com
facilidade, surgiam problemas no
carburador e apareciam borras inex-
plicáveis. W-

Quem tinha adulterado o álcool?— perguntava-se o consumidor le-
sado.

O primeiro suspeito, como sem-
pre, é o posto de gasolina. Mas a
reação foi imediata: o presidente do
Sindicato dos Proprietários dos Pos-
tos desafiou o Conselho Nacional do
Petróleo a encontrar os responsáveis
pela adulteração. Os postos não
eram.

Desconfiou-se, como sempre, das
fábricas. Talvez o defeito não fosse do
álcool, mas dos carros, de qualidade
sempre controvertida.

Não, ficou claro que as montado-
ras, no caso, eram também vítimas. A
má qualidade do álcool faz mal aos
carros.

Claro, as suspeitas recaíram so-
bre as distribuidoras. Elas é que rece-
bem o álcool de seus fornecedores,
sem intermediários, e fazem a mistura
segundo as proporções fixadas pelo
Conselho Nacional do Petróleo.

Porém, percebeu-se que só o ál-
cool vendido pela Petrobrás tinha si-
do adulterado. >

Estava resolvido o problema: o
adulterador era a Petrobrás.

¦ ¦
' As investigações, por esta linha,

seguiam, porém, um curso indevido.
Ao contrário dos bons detetives ingle-
ses, ninguém tinha ainda suspeitado
do mordomo: o Conselho Nacional do
Petróleo. Fora ele o adulterador, o
próprio regulador máximo da políti-ca energética, o todo-poderoso e sabi-
chão Conselho Nacional do Petróleo,
que é responsável pela vigilância so-
ore a qualidade de todos os combusti-
veis vendidos no país.Fora ele quem mandara a Petro-
brás colocar gasolina no álcool numa
proporção acima do limite permitido
pelo próprio CNP, sob a alegação de
que estamos numa "situação de emer-
gência".

¦ ¦
Durante toda a semana passada,

o Presidente do CNP foi muito pro-curado pela imprensa. "Todos que-riam saber o que havia de irregular
no álcool. Afinal, ele é a autoridade
federal encarregada de vigiar essas
irregularidades. O mordomo, ou me-
lhor, o Presidente do CNP, Generah
Oziel de Almeida, explicava invaria-
velmenteque o batizado talvez tivesse
ocorrido quando ò álcool e a gasolinaeram transportados nos mesmos du-
tos ou caminhões de transporte. .

Só confessou que tinha autoriza-
do a Petrobrás a adulterar a gasolinadepois que a Petrobrás se eximiu da
culpa, contando toda a verdade. Ou
seja, se o General Oziel não mentiu
quando lhe entrevistaram sobre a
adulteração, na melhor das hipóteses
fez como o General Lott, em 1955:
praticou uma restrição mental.

A restrição mental do General
Oziel danificou automóveis, causou
prejuízos a consumidores, abalou a
reputação de postos de gasolina, em-
presas distribuidoras de petróleo e de
fábricas de automóveis e atingiu, evi-
dentemente, a. própria imagem do
Programa do Álcool.

Pergunta-se: o que o General
Oziel continua fazendo na Presidên-
cia do CNP?

Pergunta-se: para que serve man-
ter um órgão encarregado de vigiar
os adulteradores, seéo mais eficiente
e dissimulado dos adulteradores?

Pergunta-se, enfim: qual "situa-
ção de emergência"? Por acaso decla-
ramos guerra a Liechtestein?

Sem sentido

Até se entende que Ministros de
Estado sejam contra a alteração na
Lei dos Salários. Mas, vir o Ministro
do Trabalho, Murilo Macedo, dizer
que ela não é, inflacionária não faznenhum sentido.

Derrota

Um ex-secretário da Agricultura
de São Paulo, senhor de uma fazenda
cujos cafezais chegaram a atingir o
recorde de 300 arrobas por mil pés,acaba de vendê-la.

— Fui vencido pela burocracia da
cafeicultura e pela pressão urbana,
que superválorizou as boas terras queeu tinha para plantar café. Agora,
estou apostando em avicultura e pe-cuária de leite — diz ele.

Nova Rota

. Além de atender aos portos da
Inglaterra com duas linhas expressas
de full-containers; a partir do segun-
do semestre do ano, o Lloyd Brasilei-
ro estenderá as rotas à Holanda e
Alemanha, para melhor atender aos
exportadores brasileiros de manufa-
turados. Os navios sairão dos portosde Rio Grande, Santos e Rio de Jà-
neiro.

Desemprego sobe em
fevereiro e atinge
8,5 milhões na CEE

1° Caderno D domingo, 813/3/81 O JORNAL DO BRASIL

MIC critica
nova tarifa

Crise econômica pode reduzir
turismo argentino no Brasil

Paris — Cifras publicadas
ontem em Paris dão conta de
que o desemprego aumentou
em 30% em fevereiro na Comu-
nldade Econômica Européia
(CEE), atingindo mais de 8 mi-
lhões e 500 mil pessoas, ou 8%
da população ativa.

O agravamento da crise eco-
nômica acirra as divergências
entre alguns países mebros. A
CEE se prepara para uma reu-

. nião, esta semana, na Holan-
da, sobre os problemas pen-
dentes., O Vice-Mlnistro das
Relações Exteriores da Alemã-
nha, Klaus von Dohnanyi, ad-
vertlu que o encontro poderá

terminar em Impasse se o Oo-
verno britânico nào remover
suas objeções a um acordo so-
bre direitos de pesca.

Os britânicos se recusam a
permitir que pescadores do
resto da Europa operem em
suas ricas águas territoriais.
Para conseguir o acordo, a Ale-
manha ameaça bloquear a me-
dida que reduziu drastlcamen-
te a contribuição britânica ao
orçamento da CEE, em 80 e 81.
Essa questão quase causou o
rompimento da Comunidade
no ano passado, pois Londres
ameaçou abandoná-la se náo
obtivesse a redução.

1 Sua empresa está coniY
I problemas contábeis I
I ou fiscais? I
B Equipe especializada de Contadores e Advogados ¦

¦ (Empresa) aceita contratos de execução e cônsul- I' 
I toria para atualização de contabilidade, solução I

II de problemas fiscais e organização de controles I
internos. H

Solicitação de entrevistas pelos M
tels.: 221-5651 e 221-5389 ¦_
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FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ESCOLA BRASILEIRA
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTITUTO FRANCÊS DE GESTÃO
CENTRO FRANCÊS
DE COMÉRCIO EXTERIOR

SEMINÁRIO SOBRE IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E INVESTIMENTOS

Seminário promovido em conjunto EBAP/FG-
V/IFG/CFCE, dirigido a empresários e dirigentes
de bancos de investimento, com o participação
de empresários franceses que investiram ou
desejam investir no Brasil.

PERÍODO: 06 a 10 de abril'

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: FUNDAÇÃO GE-
TÚLIO VARGAS — PRAIA DE BOTAFOGO 190,
5° andar

TEL 551 -3599/551 -3099/551 -8051 (P

CEPAC - Coordenação Cenlril d* Pôi-Graduaçto
e Atividades Complementarei

MATRÍCULAS ABERTAS

CURSO DE ORGANIZAÇÃO
SISTEMAS E MÉTODOS - 70 horas

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITALAR - 480 horas

In feio dos cursos: maio/81
Informações:

Av. Rio Branco, 135/3P andar - Tel: 242-7609 e Rua
Manoel Vitorino, 625 - Tel. 269-7272, ramal 158.
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MANNESMANN S.A.
CGC. N' 17.170.150/0001-46.

Companhia Aberta

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Na conformidade do artigo 142, n° IV, da Lei
6.404/76, convidam-se os senhores acionistas a se reuni-
rem em Assembléia Geral Ordinária no dia 31 de março de
1981, às 14:00 horas, na sede social no Barreiro, em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:

1' - Exame, discussão e votação do Relatório da Dire-
toria e Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 1980.

2° - Eleição de membros do Conselho Consultivo.
3» - Fixação da remuneração dos Órgãos de Adminis-

tração e do Conselho Consultivo.
4' - Aprovar a correção da expressão monetária do

capital social, no vala de CrS 2.845.359.316,66
(dois bilhões, oitocentos e quarenta e cinco mi-

• lhões, trezentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e
dezesseis cruzeiros e sessenta e seis centavos), e
que, acrescido ap saldo já existente, perfaz o total
de Cr$ 4.641.956.419,55 (quatro bilhões, seiscen-
tos e quarenta e um milhões, novecentos e cin-
quenta e seis mil, quatrocentos e dezenove cruzei-
jos e cinqüenta e cinco centavos).

5»-Aprovar a elevação do capital social de Cr$
3.807.202.911,00 (três bilhões, oitocentos e sete
milhões, duzentos e dois mil, novecentos e onze

•' cruzeiros) para CrS 6.852.965.240,00 (seis bilhões,
oitocentos e cinqüenta e dois milhões, novecentos
e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta cruzei-
ros) através da capitalização da importância de CrS
3.045762.329,00 (três bilhões, quarenta e cinco
milhões, setecentos e sessenta e dois mil, trezentos
e vinte e nove cruzeiros), relativa a parte da reserva
constituída pela correção da expressão monetária
do capital social, mediante distribuição de ações
bonificadas aos senhores acbnislas, e alteração
do artigo 5C do Estatuto Social, tudo conforme pro'
posta dos Órgãos de Administração, desta data.

Os acionistas possuidores de ações ordinárias, ou
seus procuradores, deverão se identificar ou apresentar o
respectivo instrumento de mandato para exercer o direito de
voto. Òs acionistas possuidores de ações ao portada, para
participar dá Assembléia, deverão depositar os respectivos
certificados na sede social, no Barreiro, em Belo Horizonte,
até 3 (três) dias antes da realização daquela, ou exibir com-
provante de seu depósito em estabelecimento bancário no
pais.

Belo Horizonte, 16 de março de 1981. ,

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
' 

\r. -HEINZ GÜNTER SCHMITT
¦ ' Presidente ...

Buenos Aires — A Insustentável situação
do peso em relação ao dólar e a critica situa-
çáo econômica da Argentina já estão sendo
interpretadas em Buenos Aires como os pri-
melros sinais de que poderá ser iniciada den-
tro de poucos meses uma inversão nos níveis
de preços do Brasil e da Argentina. Se Isso
realmente acontecer, a médio prazo Copaca-
bana já não terá tantos argentinos pelas ruas,
mas a Calle Florida voltará a ser freqüentada
pelos brasileiros.

O mercado negro de dólares começa a
ressurgir na Argentina depois de alguns anos
de desaparecimento devido à política de 11-
berdade cambial, que a cada dia se vè mais
comprometida, ante uma lncontrolável corri-
da de compradores da moeda norte-
americana. Esta será a última semana do
Governo Videla, mas já se admite a possibili-
dade de que a equipe econômica do Presidên-
te Viola nào espere a posse no próximo do-
mingo para baixar seu primeiro pacote de
medidas corretivas.

Reservas baixam
As reservas monetárias da Argentina já

estào em níveis Inferiores a 4 bilhões de
dólares, depois de terem chegado a 11 bilhões
em 1979 e terem baixado para 6 bilhões 200
milhões em dezembro passado. Por outro
lado, a divida externa aproxima-se dos 30
bilhões de dólares — o que numa relaçáo per
capita significa uma situação multo pior que
a brasileira, nesse campo.

Experimentados em crises econômicas, os
argentinos já vêm sentindo há meses que a
situação se encaminha para uma desvaloriza-
çào do peso, após as insistentes acusações de
que a política econômica do atual Ministro
Martinez de Hoz estava baseada numa artifi-
ciai sobrevalorlzaçào da moeda argentina em
relação ao dólar.

Isso em melo a uma crise econômica mais
ampla, que mostra seus resultados com o
fechamento de indústrias prejudicadas com a
abertura das importações e a falência de mais
de 30 entidades bancarias e financeiras.

O Produto Interno Bruto teve um aumen-
to de cerca de 1% no ano passado, de acordo
com resultados que acabam de ser divulga-
dos, tendo por base um novo sistema de
cálculo. Pelo velho sistema, o PIB da Argenti-
na teve crescimento negativo.

Para conter a alarmante queda nas reser-
vas monetárias, o Governo argentino deverá
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Rosental Calmon Alves
Corraipondtnt*

baixar uma série de medidas restritivas, que
correm o risco, entretanto, de nâo terem re-
sultados práticos imediatos, tal é a descon-
fiança generalizada entre os consumidores. A
primeira dessas medidas — exigência de de-
claraçáo juramentada sobre as finalidades
dos dólares que estão sendo comprados — foi
adotada sexta-feira, em meio à corrida às
casas de câmbio, mas nâo conseguiu conter a
baixa das" reservas e teve um efeito colateral
sintomático: o ressurgimento do mercado
negro.

Enquanto n=.s casas de câmbio a cotação
nunca passou dos 2 mil 450 pesos por dólar,
no mercado paralelo ficou entre 2 mil 500 a 2
mil 700, principalmente a partir das 13h,
quando os cambistas tiveram de fechar suas
portas. O novo mercado negro argentino nâo
funcionou muito, porém, porque havia uma
confusão geral sobre referências de preços e
sobre as medidas restritivas que o Governo
poderá.adotar segunda-feira.

Qualquer que seja a nova medida, terá de
ser sintonizada com uma política econômica
global do novo Governo, que, até agora, nào
definiu claramente as profundidades das alte-
rações que Introduzirá no modelo monetaris-
ta da Escola de Chicago experimentado aqui,
no últimos anos, pelo Ministro Martinez de
Hoz.

Enquanto a crise argentina e a galopante
inflação brasileira ajudam nas previsões de
que o ciclo do Brasil baratissimo para os
argentinos está no inicio do seu fim, as vendas
de apartamentos do Rio de Janeiro para
Investidores deste pais continuam. Esta se-
mana, em meio a toda a crise, o representante
da empresa Sérgio Dourado publicava nos
principais jornais de Buenos Aires um suges-
tivo anúncio."Finalmente, um Investimento Alheio aos
Caprichos do Dólar", diz o anúncio da corre-
tora Cario Cortella, que nos últimos dois anos
já vendeu uma enorme quantidade de imó-
veis brasileiros aos argentinos. "O investi-
mento mais Rentável do Mundo", segundo a
publicidade de Cortella, é um Imóvel no Rio.

Na realidade, se há realmente uma pers-
pectiva de Inversão na relação de preços entre
o Brasil e a Argentina, esta terá que se basear
mesmo numa maxidesvalorizaçáo do dólar,
pois, por enquanto, um apartamento de dois
quartos ainda custa aqui Cr$ 8 milhões, em
média, um cafezinho supera os Crt 100 e um
almoço simples no centro da cidade fica entre
Crt 700 e Crt 1 mil 400.

Crítico do programa nuclear
chefia missão alemã ao Rio

William Waack
Corrt*pond«nt«

Bonn — Diante dos problemas de trata-
mento do lixo radioativo e do funcionamento
nem sempre satisfatório de usinas atômicas,
os paises em desenvolvimento também deve-
riam questionar a utilidade de se construir
um grande número de reatores nucleares.
Chegou o momento de se perguntar se o
desenvolvimento forçado dessa tecnologia
ajuda ou prejudica a humanidade.

Essa é a opinião do Governador de Ham-
burgo, Hans-Ulrich Klose, um dos principais
adversários do programa atômico do Chance-
ler Helmut Schmidt e que vem agora ao
Brasil à frente de uma delegação econômica.
Klose inicia domingo no Rio uma visita de
várias semanas pelo Brasil, Peru, Colômbia e
Equador. Oficialmente, o Jovem C44 anos) poli-
tico de aparência sempre sorridente vem pro-
mover os contatos comerciais entre o Brasil e
Hamburgo. Entre seus interlocutores estarão
o Presidente Figueiredo e o Chanceler Sarai-
va Guerreiro.

Dissidente
Klose é atualmente uma das personalida-

des políticas mais controversas na Alemanha.
O Govemo de Hamburgo conseguiu o que
muitos políticos de seu Partido, o Social-
Democrata (SPD), consideraram impossível:
utilizando o apoio das bases, Klose opôs-se à
construção de um reator nuclear em Brok-
dorf, perto da cidade de Hamburgo — onde
está o distrito eleitoral do Chanceler — Indo
frontalmente contra os planos de Helmut
Schmidt. "Sou um dissidente alemão ociden-
tal", disse Klose.

A batalha em torno do reator náo foi a
única vez em que Klose causou sérias dificul-
dades para Schmidt e os lideres do SPD: o ex-
Promotor criticou fortemente a prática oficial
de impedir pessoas consideradas radicais de-
ocupar empregos públicos e adotou pontos-
de-vista considerados esquerdistas ao elogiar
alguns elementos da teoria do capitalismo
monopolista de estado. Klose nào é, contudo,
um membro da ala esquerda do SPD.

Para Klose, a decisão política de retirar
seu estado da construção de Brokdorf é sim-
bõlica para todos os envolvidos. "Para parti-
dários e inimigos (do reator) trata-se de um
acontecimento significativo, pois pela primei-
ra vez aconteceu alguma coisa realmente
inédita em nosso sistema econômico: um Go-
verno pode dizer não a algo que não só é
propagado mas também subvencionado aos
bilhões como indústria promotora do cresci-
mento", afirmou Klose. O Governador de
Hamburgo faz questão de dizer que nâo é
contra toda a energia nuclear. .

Nem sempre o Govemo de Hamburgo de-
fendeu posições polêmicas. Ao contrário: no
inicio de sua carreira na Justiça e no Partido,
foi sua capacidade de se adaptar rapidamente
às exigências políticas que lhe proporcionou
uma ascensão meteórtea. Amigos do Gover-
nador acham que sua participação, em 1977,
no estado maior de crise que Schmidt mon-'

Arquivo

Hans-Ulrich. Klose
tou, em Bonn, para ajudá-lo nas decisões no
caso do seqüestro do magnata Schleyer é que
causou transformações relevantes na perso-
nalidade de Klose.

A atitude coerente de Klose com as pró-
prias declarações acabaram fazendo com que
seu prestigio subisse dentro do SPD, apesar
da forte campanha de que tem sido vitima por
parte de alguns jornais de direita. As opiniões
de Klose contra a expansão do programa
nuclear alemão sào baseadas, sobretudo, em
argumentos econômicos: Hamburgo já tem
dois reatores nucleares; seria Irresponsável,
na opinião de Klose, tornar a cidade depen-
dente em 70% de Instalações "cujo funciona-
mento deixa muito a desejar".

É baseado nos problemas de operação de
centrais nucleares e nos seus altos custos de
Investimento — "nào quero construir aqui um
dinossauro tecnológico" — que o Governador
de Hamburgo sugere também aos paises em
desenvolvimento o reexame da utilidade da
energia nuclear."Sempre se fez o que era tecnicamente
possível e economicamente lucrativo, mas
agora chegou a hora de colocar outro tipo de
questão, que se relaciona aos limites de crês-
cimento econômico, a preservação do meio-
ambiente e aos problemas de segurança, co-
mo o que fazer com o lixo nuclear", afirmou
Klose.

Especificamente sobre o caso brasileiro,
Klose foi muito cauteloso. "Não vou julgardaqui de Hamburgo se a exportação de tecno-
logia sensível para paises como o Brasil é
válida ou náo, mas acho que, em principio,náo se deve manter os países em desenvolvi-
mento alienados de certo tipo de tecnologia.
Nào conheço ainda suficientemente a realida-
de brasileira, mas sei que vocês sáo quasetotalmente dependentes da importação de
energia e que, nesse panorama, a área nuclear
talvez pudesse desempenhar um certo papel",afirmou. "Contudo, num pais de tanto sol e
recursos naturais, acho que deveriam ser
igualmente desenvolvidas formas alternati-
vas de energia", acrescentou.

Cais debate energia em Angola

Lisboa — O Ministro das Minas e Energia
do Brasil, César Cais, que ontem passou por
Lisboa a caminho de Angola, classificou a sua
viagem como parte da colaboração brasileira
no projeto de desenvolvimento angolano."Vamos discutir assuntos do interesse mútuo
dos nossos países", afirmou Cais.

O Ministro das Minas e Energia admitiu
que da sua agenda faz parte um encontro com
o Ministro angolano do Petróleo, Jorge Mo-
rais, còm quem debaterá "questões comuns".
Também se avistará com outros dirigentes'
em Luanda para examinai- as relações comer-
ciais Brasll-Angola, assim como um conjunto
de itens relacionados com a economia e a
tecnologia.

Árabe ameaça:
cortar petróleo
de quem estocar

Kuwait — O^Ministro do Petróleo da
União dos Emirados Árabes, Maneh Said
Oteiba, acusou os principais países industria-
lizados do Ocidente de aumentarem seus es-
toques de petróleo, numa tentativa de In-
fluenciai a política de produção e preço da
Organização dos Paises Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP).

"Não permitiremos que o mercado mun-
dial de petróleo seja saturado e cortaremos a
produçào para absorver qualquer .excesso de
petróleo", disse Oteiba em entrevista publica-
da pelo jornal Aí Rai Al Aam.

Juarez Bahia
Correspondente

O presidente da Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais, que acompanha o Ml-
nistro César Cais, declarou que o Brasil "está
colaborando num levantamento geológico de
Angola, para Identificar todos os seus recur-
sos minerais" e que aproveitará sua .estada
em Luanda para observar o andamento desse
trabalho.

Andrade Ramos, para quem "o Brasil está
interessado acima de tudo em vender clên-
ciá", mostrava-se otimista sobre os resulta-
dos da missão em Angola, prognosticando
que novos acordos de cooperação econômica
e tecnológica poderiam ser firmados entre oMinistro das Minas e Energia e seus interlocu-
tores.

Garnero fala de
Proálcool no \
Senado americano

Sâo Paulo—O empresário Mario Garnero,
presidente da Anfavea e membro da Comis-
são Nacional de Energia, fará uma palestra,no próximo dia 24, no Subcomité de Energia
do Senado Norte-Americano, sobre o Proál-
cool, suas repercussões econômicas e sociais e
sua eventual adaptação aos Estados Unidos,
a convite do Senador republicano Charles
Percy.

O Senado dos Estados Unidos está ouvin-
do uma série de depoimentos de técnicos,
políticos, cientistas e lideres empresariais so-
bre a questão energética, especialmente so-
bre as fontes nâo dependpntec Ho oetróleo.

aduaneira
Brasília — O Decreto-Lei

baixado pelo Presidente Joào
Figueiredo no dia 11 de feve-
reiro último — alterando ali-
quotas da Tarifa Adunelra do
Brasil (TAB), sob a responsa-
bilidade da Comissão de Poli-
tica Aduaneira (CPA) — cau-
sou profundo mal-estar e es-
tranheza no Ministério da In-
dústria porque a redação final
do documento leva à conclu-
sâo de que o Conselho de De-
senvolvimento Industrial
(CDI) teve suas funções redu-
zidas.

Embora o Ministério da In-
dústria e do Comércio nâo fale
oficialmente, a medida pode-
ria significar o empenho do
Ministro do Planejamento, Sr
Delfim Neto, em ter uma pre-
sença mais constante e profun-
da nas decisões tomadas pelo
CDI. O MIC informou que esta
sendo ultimado um acordo ca-
paz de permitir ao CPA baixar
resolução explicitando melhor
a matéria e definindo as res-
ponsabiildades especificas do .
CDI.

O DECRETO

Em seu Artigo 4o o Decreto-
Lei determina: "Observada a
legislação pertinente, a Comis-
são de Política Aduaneira po-
dera expedir resoluções de ca-
râter genérico para reduzir até
zero, nos casos e condições que
se estabeleça, as alíquotas do
imposto de importação Incl-
dentes sobre equipamentos,
máquinas, veiculos, aparelhos,
Instrumentos, partes, pelas e
acessórios, a fim de adequar
aos objetivos da tarifa, o trata-
mento relativo e empreendi-
mentos de reconhecido Inte-
resse econômico."

Tais atribuições, conforme o
próprio CDI admitiu, poderia
levar a interpretações confll-
tantes sobre as atribuições es-
peclficas do CPA e do CDI,
uma superpondo-se à outra.
Devido a Isso e a preocupação
que o Decreto-Lei provocou no
Ministério da Indústria e Co-
mércio, foi criada uma comis-
sâo intermlnlsterial formada
por representantes dos Minis-
térios do Planejamento, Fa-
zenda e MIC para compatlblll-
zar os interesses conflitantes.
ACERTO ANTES

O curioso é que o Decreto-
Lei 1857, baixado pelo Presi-
dente Figueiredo com base em
exposição de motivos dos Mi-
nistros do Planejamento e da
Fazenda, teve sua minuta de-
batida antes com a Secretaria-
Executiva do CDI mas o texto
final aprovado foi diferente e
acabou gerando interpreta-
çôes dúbias sobre o assunto
inclusive Junto â classe empre-
sarial. O próprio CDI garante
que a Comissão de Política
Aduaneira nâo tem como reali-
zar as tarefas previstas no artl-
go quarto e em seu parágrafo
primeiro, e, por isso, Já estaria
decidido baixar resolução es-
clarecendo a competência do
CDI na isenção de Impostos.

É bom notar que "reduzir
até zero as alíquotas dos lm-
postos de importação Inclden-
tes sobre equipamentos e má-
quinas importadas" ê diferen-
te da concessão de Isenções de
impostos. No primeiro caso o
interessado deixará de pagar
apenas o Imposto de Importa-
çáo mas teria obrigação de pa-
gar o IPI e o ICM

As isenções de impostos con-
cedidas pelo CDI são mais
abrangentes e implicam tam-
bém nâo pagar o IPI e o ICM
aos Estados. Por isso está sen-
do negociada uma solução de
compromisso entre os Ministé-
rios envolvidos no assunto de
forma que a CPA regulamente
o decreto-lei segundo os Indi-
ces de nacionalização.

OUTRO DECRETO

Em outro Decreto-Lei de nú-
mero 1856 também de 10 de
fevereiro último, o Presidente
Figueiredo autorizou o Minis-
tro da Fazenda a "conceder
Isenção dos Impostos de Im-
portaçâo e sobre produtos In-
dustrializados, relativamente
a navios especializados, sem
similar nacional e desde queaprovada a sua importação,
em cada caso, pela Superin-
tendência Nacional da Mari-
nha Mercante. (Sunamam)".

Justiça dos
EUA decide
sobre urânio

Londres — O jornal londrino
Financial Times revelou que a
empresa norte-americana
Westinghouse chegou a um
acordo judicial, em Chicago,
com as companhias a quemacusava de manipularem um
cartel internacional do urânio.
O processo se iniciou quando aWestinghouse foi acionada pornão ter entregue encomendas
de urânio e processou outras
companhias, a quem acusou
de Integrarem um cartel sobre
a matéria-prima.

O acordo envolve a Rio-
Tinto Zlnc, de Londres, e ou-
tros seis produtores de urânio
da Austrália, Canadá e África
do Sul. Ele porá flm, também,
a processos judiciais movidos
pela Tennessee Valley Autho-
rity (TVA) contra 13 produ-tores.

Na parte do processo ajuiza-da em Chicago, o acordo foiestabelecido com seis empre-
sas do Grupo rtz, AngloAmerican and Nuclear Fuelsof South África, Denlson Ml-nes of Canada, Noranda e Pan-continental, da Austrália. Elas
pagarão à Westinghouse 40 ml-lhões de dólares e venderão àempresa, 9 milhões de librasde urânio até 1985, a preçoscombinados.

Mas o caso ainda não está detodo encerrado, já que háações pendentes entre cincocompanhias dos EUA e a
Queensland, da Austrália. Fi-nancial Times náo Informa seo processo constatou a exis-
tèncifl r)o -.qrt/íl
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Vidigal acha que Igreja é o maior Partido do país

awoe

Sâo Paulo — "À igreja é o
maior Partido político do

l9_>c pais", sentenciou o presidente"*£' da Federação das Indústrias do
,,ic" Estado de São Paulo, Luís Eu-
ob k lálio Bueno Vidigal, depois de

denunciar um vazio de lideran-!io"1 ças políticas entre nós. Consi-""«f°, 
derado um liberal e chamado':a 

b pelo General Golbery de "o Lu-
tòxifl ia dos empresários", o Sr Luís•uiõn Eulálio prega o sistema políti-
.^7,; co com base no parlamentaris-
¦oboi mo francês, para resguardar a

figura do Presidente da Repú-
'•-«blica. Continua apoiando a

fákfi abertura no campo político,
oh o, mas acha que o pais deve solu-
ta ,.-> cionar, primeiro, os problemassn ¦- econômicos.

f*£; Ao tomar posse na presidên-
.onoí cla da FIESP há seis meses,¦ifixifli Vidigal montou um sistema de~"y'\ comunicação direta com Brasi-
^'3' lia e, apesar de entender que

era "mais cômodo", como em-
presário, negociar com as cias-
ses trabalhadoras quando ha-

.,OJ!,r via o AI-5, defende a tese de
$ si,:- que "nenhum regime politica--slmo mente fechado" pode sobrevi-"QQ. \ ver por muito tempo. Na sua
^3/3' opinião, o pais atravessa uma
sopa! fase recessiva na área indus-
vb aa trial. O Sr Luís Eulálio Bueno•ca: vidigal defende o direito de'^3 .greve quando ela é reivindica-
„' geia tória, mas condena o lado poli-
iáL,v- tico das paralisações.
¦tílsrú ',*.'; .

j v Sem pretender qualquer ti-
po de confronto com o Gover-

o ?nn no, o presidente da FIESP quer
?!-i"uAque os empresários tenham•lOttoo participação efetiva na fase de'Jor'"'"- 

elaboração das decisões do Go-'sTtuo verno. É dele a informação de
ofijsq que a FIESP vai promover um
Drnio estudo sobre a oportunidade
%\S,. de mudanças na atual lei sala-
absnp rial. Se os técnicos da entidade
•alnlM entenderem que o sistema de",. aumentos salariais semestrais

è fator de realimentação da in-
fiação, e que deva ser alterado,
o Sr Bueno Vidigal não terá

¦otetoíi -dúvidas em propor tal modifi-
bsTí cação. Mesmo assim, antes que

Ç-J-9** essa proposta seja encaminha-
fo''0}, <^a' e*e quèr discutir o assunto
„>, aj( com os trabalhadores/

wv. o Auxiliado pela falta de lide-
» air;sn ranças, como ele próprio diz,
ojauSs ^"*igal passou a ocupar um
Vvi,^3 espaço político, sobretudo em
sinais; São Paulo. "Fui chupado pelo
àaiiilo". vácuo", afirma. Acredita ter
!'í;!!\"',decepcionado algumas pessoas

^ratonSúÇ enxergaram nele a "salva-
l.iH.T-'33ção do país" e lembra que-não-as pode ir além dos limites que a
ob típi função de presidente da FIESP
¦úsubn *e Permite. Discorda daqueles
ml :.aoi 4^e pensam que ele pretenda
¦i°ík'.. fazer politica partidária e dis-

-èm s s putar um cargo eletivo em 82.
JlrTyl Luís Eulálio critica oposicio-
0 o^ja nistas radicais que não apeta-
i«3«i ram a mão estendida do Presi-
^síiõqc dente Figueiredo.

-aoa'o. • Capaz de sentar na mesma
âan, c mesa com Lula para discutir
•meá problemas salariais dos meta-
moi o lúrgicos do ABC, Vidigal criti-
ítfoJoi *a 1uem aposta numa eventual
•èjaifllí. fechadura do regime, mas diz
st> oJhi que o liberalismo que está ha-
siflsjas yendo foi uma concessão do•üsrü k Governo e não conquista da

sociedadecivil. Ele só reclama
que a abertura tenha chegado
num instante de crise mundial,•flnáib! cuja origem é o petróleo. O

linobta Presidente da FIESP não acre-
•alniM dita que a estatização do Sesi e
isbaom Senai tenha sido um aviso do
ral _íi Governo para que elè, e outros

sSiomfl M.deres empresariais que nem
Ti," 3 sempre concordam com deci-
aup.òb soes ministeriais, calem a bo-
ofi;«^' «a. Nos últimos 20 anos, o Sr
•haM "•' ^UÍS Eulálio f°J d°s poucos em-

a presários que atingiram, em
tão pouco tempo a frente de
uma entidade, condições de te-

g{ lefonar, a qualquer hora, para
Brasília e discutir com homens

)••.?¦. fortes do Governo, quando ai-
guma medida lhe desagrade.

<-> j e* Como líder do complexo indus-J rial Cobrasma, o Sr Vidigal é,
òntónb acima de tudo, um credor do
a su? u Governo. A ele, o Governo de-
sàBolv ve Cr$ 1 bilhão 700 milhões.
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Vidigal acha que decepcionou
os que esperaram demais da

Fiesp, mas entende que ocupou
espaços vazios de lideranças e
quer levar o empresariado a

participar das decisões
do Executivo e Legislativo

t" 
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FIESP só quer fazer política empresarial
Apesar da expectativa que houve

na sua eleição para a FIESP, o Sr náo
acha que está sendo cobrado demais?

Acho. Não digo cobrado, mas real-
mente pensaram que a FIESP pudesse
resolver todos os problemas. Isto cria
dificuldades. De um lado, houve surpre-
sa nossa porque se falava muito na ocu-
pação de espaços vazios que na verdade
eram um vácuo. Fui chupado por este
vácuo. De outro, houve decepções de
alguns que esperavam que pudéssemos
fazer multo mais e solucionar problemas
fora do alcance da FIESP e da sua
diretoria. Houve expectativa, e até vocês
têm culpa nisso, porque enxergaram em
nós os salvadores do pais. Ouvi na Bahia
uma mulher dizer que eu deveria resol-
ver o problema do povo.

A que o senhor atribui isto?

Acho que é fruto da nova movi-
mentação do setor empresarial. Veja,
por exemplo, que a nossa eleição colnci-
diu com outras três na mesma base e que
não estavam programadas: as do Albano
Franco, para a CNI; a do Artur Donato, :
da Federação do Rio; e a do Sérgio
Shapke, do Rio Grande do Sul. Colnci-.
dentemente, elas ocorreram na mesma
época da abertura politica, dando-se' com isso importância maior à classe civil
e empresarial. Não sei se antes disso
poderia-se culpar as entidades de serem
fracas ou porque as outras lideranças
não correspondiam. Possivelmente eram
fracas porque o empresariado nào queria
sanar para se cocar ou porque não tinha
força.

—Mas, o Sr náo é chamado de "Lula
dos empresários"?

; — Isso é coisa do General Golbery, só
porque comecei a-negociar com o Lula
em 78, antes, portanto, dos períodos de
greve. O Golbery até brincou comigo,
dizendo que tinha de negociar com dois
Lulas.

Nota-se que o senhor está ocupan-
do espaços políticos. Náo seria também
por falta de novas lideranças?

Acho que sim, ocupo espaços, pois
faço politica empresarial. Política em-
presarial faz parte de uma política
maior, mas minha atividade nào é a
política partidária, é só empresarial. Mi-
nha obrigação é defender a categoria
que represento. Tivemos outros dirigen-
tes empresariais que fizeram política,
como o meu avô, Gastão Vidigal, o Ro-
berto Simonsen, o Horácio Lafer, o pró-
prio Matarazzo (o velho). O Evaldo Lodi
e outros. Essa geração de homens teria
hoje 100 anos.

Mas a expectativa que havia em
torno do seu nome ultrapassou o campo
econômico.

Eles também extravasaram. Fo-
ram eles que fundaram a entidade que
nós hoje presidimos. Isso, contudo, não
quer dizer que eu pretenda fazer politica
partidária. Não é justo que meu pai
trabalhe 70 anos, e que depois eu deixe a
empresa. A polpitica partidária não me' atrai.

A sociedade civil está em condi-
ções, tem estrutura suficiente, para su-
portar a abertura politica, com tantas
dificuldades econômicas e problemas
sociais?

Temos que lembrar o seguinte:
Vivemos uma abertura consentida e con-
cedida e não conquistada, cujo principal
avalista é o Presidente Figueiredo. Te-
mos que dar ao Presidente da República
todos os instrumentos necessários para
que ele possa cumprir com seus compro-
missos.

—O senhor náo preferiria estar nego-
ciando com os trabalhadores enquanto
vigorava o AI-S? Os empresários sáo
liberais até o ponto em que a greve
cbega ás portas de suas fábricas, náo é?

Com o AI-5 foi mais cômodo, mas
eu duvido que a longo prazo qualquer

regime fechado possa sobreviver. Regi-
me de exceção náo pode ser a regra. O
grande azar disso tudo é que a abertura
chegou no mesmo tempo de uma crise
mundial, mas acho que a gente vai sair
dela. Estamos num processo no setor
industrial. Considero injusto criticar o
momento da abertura. É fácil criticar
depois que os fatos ocorrem. Sempre
defendi o direito de greve, mas deve
haver restrições quando a greve é políti-
ca, porque ela põe em risco a segurança e
a estabilidade do pais. A greve é o único
Instrumento que o trabalhador tem para
exercer pressão, mas só é valida no cam-
po econômico. Atribuo os fracassos de
algumas greves ao fato de que foram
transformadas em greves políticas.
— E o Lula?

Entendo que ele errou quando pas-
sou a atuar no lado político. As ativida-
des políticas e sindicais sào incompati-
veis.

O Sr também é de opinião que
quando uma coisa é boa para o empresa-
rio não presta para o empregado?

Necessariamente, nâo. Não existe
norma obrigatória nesse caso.

O Sr continua acreditando na máo
estendida do Presidente?

Acredito e acreditei. Foi por Isso
que me dispus a concorrer à presidência
da FIESP e a ocupar um espaço político.
Critico setores da oposição que não en-
tenderam o significado de tal gesto.
Quando falamos em pacto social pensa-
mos realmente em encontrar um consen-
so entre trabalhadores e empresários
para se estabelecer uma espécie de tré-
gua, um modus-vivendi por dois ou três
anos, principalmente nesse periodo difi-
cil. Não há possibilidade de a gente
separar o problema social do econômico,
você não tem um pais tranqüilo econo-
micamente e intranqüilo socialmente,
ou vice-versa.

Lula foi alijado do sindicato. O Sr
conversaria com ele na mesma mesa das
negociações?

Se ele for indicado pelos tjrabalha-
dores, claro que sim, mas com o Lula
presidente do PT, náo. Conversaria, dis-
cutlria com ele, desde que fosse o Lula
operário metalúrgico, falando e defen-
dendo os interesses da sua categoria.

Os empresários querem ser ouvi-
dos nas decisões a nivel de Governo? O
empresariado quer ter Poder ou apenas'
participar do Poder? Se o empresariado
náo for ouvido, haverá o confronto com
o Governo? O empresariado tem força
para isso?

Querer participar foi a base da
nossa campanha. Fomos ouvidos em ai-
guns casos e surpreendidos noutros.
Queremos participar do Poder, não estar
no Poder. O empresariado quer ter paru-
cipaçâo na elaboração das decisões, por-
que a decisáo cabe sempre ao Govemo.
Entenda-se por Govemo os Poderes
Executivo e Legislativo. Queremos ter
participação também no Legislativo. O
confronto é muito difícil por uma razão:
as forças são desiguais. Os empresários
são práticos nas suas atitudes e me
parece que uma atitude de confrontação
seria suicídio.

O decreto do Governo estatizando
o Sesi e o Senai seria um aviso ao
senhor e á Fiesp? O senhor estaria indo
longe demais? O Governo quis fechar a
sua boca?

Não acredito. Para assustar as lide-
ranças empresariais que se destacaram
nesses seis meses, seria mais fácil dar
uma bordoada nas empresas do que nas
entidades que representamos. Nossas
empresas tém grande dependência do
Govemo. O Presidente da República ja-
mais deixou de ser sincero quando fala
na privatização da economia.

E verdade que o Governo deve à
sua empresa muito dinheiro?

Cr$ 1 bilhão 700 milhões.
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Psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e cientistas sociais reúnem-se no

SIMPÓSIO INTERNACIONAL -• 'r

DE INQAGAÇÂO SOBRE M
0 INCONSCIENTE
Rio 8-12 de abril de 1981 o Local: UERJ
Promoção: Unibrade-Centro de Cultura Apoio: Associação Brasileira de Psiquiatria V-

Entre m conferencrstas estrangeiros presente*, estarão

RO LIO MAY. filados Unidos PIEM A AUL AGNiEH

KOSTAS AXElOS. Grécia NATALlE ZAL TZMAnj F

MEDARD ESOSS. Suicd. MELMUT DAHMEH Aleiran

• Inconsciente e Comunicação de MasíJí

7 Inconsciente e realidade
Inconsciente^ ato criador
Inconsciente çjato socio-cuihiral

5. Incqnseien.te.e dialética t
Inconsciente e classe social
Inconsciente e violência social

O inconsciente na historia .
Inconsciente, ideologia e política'

10 Inconscientee linguagem . \:
11. Inconsciente e psicopatologia.
12 O acesso ao inconsciente .,'

O senhor considera o salário um
fator de realimentação da inflaçào?

É um dos fatores, o salário na
forma atual. Ao dizer isso, no entanto,
náo estou dizendo que a forma esteja
errada.

O senhor tomaria a iniciativa de
mudar a forma dos salários?

Só saberia responder depois de
estudo profundo, caso ele me convences-
se. Posso adiantar que a Fiesp estudará
o assunto e se os técnicos entenderem
que a mudança não prejudicará os assa-
lariados criando problemas sociais, não
teria dúvida em propor a mudança. Va-
mos estudar. Se os dados que vierem às
minhas mãos concluírem pela alteração,
não terei dúvidas em sugerir a mudança
na lei dos salários. Mesmo assim, só o
faremos depois de discutir o assunto
com os trabalhadores.

Os empresários reclamam, mas
foram eles os maiores beneficiados com
as medidas tomadas pelo Governo de-
pois da Revolução de 64, não é?

É evidente que a grande carga de
sacrifício, no passado, caiu em cima do
assalariado de baixa renda.

Isso correu por que houve uma
aliança entre as classes dirigentes e o
comando revolucionário?

Não é verdade. Em 64 tivemos o
concenso da nação. Basta lembrar que
não houve qualquer tentativa contra-
revolucionária. O pais estava no caos e o
caos nào Interessava a ninguém. Posso
dizer porque participei da Marcha da
Família com Deus pela Liberdade. Na-
quele dia estavam Juntos operários e
patrões, estudantes e professores. Os mi-
litares não participaram porque o regu-
lamento disciplinar não permite. Perce-
bi na marcha que dificilmente haveria
reação. *

O Governo recomenda menores
lucros aos empresários. Os senhores
acatam a sugestão do Governo? Por que
o empresário nio se satisfaz em ganhar
menos?

Estou de pleno acordo que pode
haver setor onde o lucro pode ser reduzi-
do, mas em outros não. O ano de 80 foi
típico de transferência de renda no setor
industrial. Nenhuma empresa aumentou
o seu lucro em relação a 79. Falo do lucro
real.

Que regime político o senhor de-
fende?

O parlamentarista, tipo francês,
onde o Presidente da República não é
figura decorativa e as crises internas não
repercutem no Presidente. Lã, o Presi-

dente negocia com a Maioria do Parla-
mento, seja ele de que Partido for, como
deveria ser aqui, não se preocupando o
Govemo em negociar com o PT, PTB,
PDS ou PMDB. Eliminaria do Govemo a
preocupação de fazer a Maioria no Con-
gresso. O grande erro do Senador Tan-
credo Neves foi ter-se aproximado de
Jango e não do Congresso. Poderíamos
ter o regime parlamentarista no pais até
hoje.

Na sua opinião, o pais caminha
para onde?

Sei que o Brasil precisa de três
anos de carência, pois vamos sair da
crise. Caminhamos para sermos um pais
respeitado no mundo. Seremos muito
falados nos anos 90.

O que devemos fazer para sair da
crise?

Primeiro, resolver nosso problema
econômico e depois o político. A abertu-
ra só foi consentida porque naquela épo-
ca economicamente o pais tinha condi-
ções para isso.

O empresariado nio estaria jogan-
do na fechadura? Nào seria mais fácil
para ele resolver seus problemas?

—O pais não agüenta uma fechadura
porque suas conseqüências seriam im-
previsíveis no campo social. O Brasil nào
pode ter 500 mil desempregados porque
os nossos desempregados passam fome.

O que o senhor acha da atuação da
Igreja?

, — Por deficiência da classe politica e
por ausência de lideranças, a Igreja se
tornou o maior Partido político no Bra-
sil, o que acho um risco: a função da

, Igreja não é fazer política, sua função é a
evangelização, a pregação de coisas
mais internas do que externas. A igreja
está entrando num problema ideológico
que não é a sua finalidade. Ao Impedi-
rem o surgimento de lideranças politi-
cas, deixaram crescer uma outra lideran-
ça. A força da Igreja é tão grande que,
numa cidade do interior de São Paulo,
assaltaram um padre roubando-lhe 16
mil marcos e 5 mil 500 dólares. Ninguém
falou no caso e até a imprensa deu pouco
destaque. Ninguém quis saber de onde
velo o dinheiro. Nossa moeda é o cruzei-
ro e funciona no pais um controle cam-
bial.

Diz-se que o marxismo está pre-
sente na Igreja. Isso é coisa dos conser-
vadores ou o senhor acredita nisso?

Nèo cabe a mim julgar qual é a
ideologia politica na Igreja. Se existe ou
não marxismo no seu seio, não sei. Na
minha religião, naquela que aprendi,
não poderia haver ideologia marxista. É
absolutamente impossível a coexistèn-
cia Igreja-marxismo.

Atividade da
indústria caiu

Sâo Paulo — As pressões de eus-
tos decorrentes das poUticas sala-
rial, econômica e monetária, que
forçaram o declínio da liquides
real da economia, aliadas ao au-
mento dos preços dos insumos bá-
sicos, provocaram uma redução da
atividade industrial instalada em
São Paulo, cuja utilização, que era
de 86% em julho de 1980, baixou
para 80% em janeiro deste ano.

Essa é a conclusão de um estu-
do da FIESP — Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo,
com base em dados disponíveis no
Levantamento de Conjuntura—ín-
dices FIESP. O trabalho ressalta
que não se deve esquecer que o
comportamento sazonal das enco-
mendas por produtos industriais
explica, em parte, a redução da
atividade produtiva durante este
periodo do ano. Contudo, esta re-
dução é mais pronunciada do que a
observada em anos anteriores, in-
dicando que a sazonalidade é mais
pronunciada do que a observada
em anos anteriores.

Em análise do nivel de ativida-
des para os últimos 12 meses, fin-
dos em janeiro de 81, o estudo
mostra que os setores que apresen-
taram os maiores desempenhos fo-
ram, pela ordem: mecânica, com
crescimento de 16%, metalúrgica,
14,5% e alimentação, 9,5%. Estes
setores, entretanto, tiveram taxas
de crescimento inferiores àquelas
obtidas em 1980, relativamente a
1979, que foram de .16,8%, 15,3% e
10,0%, respectivamente.

O levantamento ressalta, em se-
guida, a redução no crescimento do
nivel de atividades do setor mate-
rial de transporte, que declinou de
10,5% em 1980, relativamente a
1979, para 8,5%, no período pesqui-
sado pela FIESP. Essa redução, se-
gundo a análise, decorre das difl-
culdades com que o setor vem-se
defrontando, principalmente nos
últimos três meses do período em
observação.
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Fernando Batlstk da Silva
Filbo, 78, parada cardíaca, emcasa, em Ipanema, carioca, co-merciante aposentado, viúvo
de Maria José Medeiros da Sil-va, Unha um filho: Dr. Antônio
César Medeiros da Silva e três
netos; será seputado às 9 horas
no Cemitério Sào João Ba-
tlsta.

Nelson Pereira Ribeiro, 48,
Insuficiência cardíaca, no Hos-
pitai da Lagoa, carioca.lndus-
trial, desqultado, tinha dois fi-
lhos: José Luiz e Janalna, mo-
rava no Flamengo; será sepul-
tado as 10 horas no Cemitério
Sâo Joáo Batista.

Octávio Ferreira dos Santo-
s, 64, parada respiratória, no
Prontocor, carioca, comerclan-
te, solteiro, morava em Copa-
cabana; será sepultado ás 9
horas no Cemitério Sâó João '
Batista.

Bernadete Garcia de Olivei-
ra, 70, parada cardíaca, em ca-
sa, em Laranjeiras, prendas do
lar, viúva de Manoel P. de 011-
velra, náo tinha filhos; será se-
pultada às 9 horas no Cemité-
rio Sào Joáo Batista.

João Paulo Macedo Mesqul-
ta; 54, edema pulmonar, no
Hospital Pedro Ernesto, cario-
ca, motorista profissional, ca-
sado com Sandra Barreto Mes-
quita, tinha um filho: Vicente
B. Mesquita, dois netos, mora-
va na Tijuca; será sepultado às
11 horas no Cemitério Sáo
Francisco Xavier.

Daniel Macedo Alves, 75,
mlocardiosclerose, no Hospi-
tal Cardoso. Fontes, carioca,
fiinclonário público aposenta-
do, viúvo de Sylvia Serra Al-
ves, tinha três filhos: Monica,
Marlene e Sylvio, vários netos,
morava no Grajaú; será sepul-
tado às 10 horas no Cemitério
São Francisco Xavier.

Ivete Pinto Cardoso, 69, acl-
dente vascular cerebral, na
Clinica Santa Maria, carioca,
prendas do lar, viúva de Alcir
Cardoso Filho, tinha três fi-
lhos: Paulo, Luiz e Maria de
Fátima, vários netos, morava
no Meter; será sepultada as 10
horas no Cemitério Sáo Fran-
cisco Xavier.

Estados
Teodorico Cruz, 79, de derra-

me, em Ouro Preto; mineiro de
Ponte Nova, era engenheiro de
minas, e foi professor na Esco-' ia de Minas da Universidade
Federal de Ouro Preto; viúvo
de Celina Cruz, tinha dois ir-
mãos.

Exterior
Pedro Garcia Cabrera, 75,

em Santa Cruz de Tenertfe,
nas Ilhas Canárias (Espanha).
Poeta, foi o mais importante
das Canárias neste século e
considerado , o fundador do
surrealismo espanhol; autor
de vários livros, entre eles, A
Esperança me Mantém e Ele-
gias Mortas de Fome.

Detetive é
morto por
assaltante .

O detetive-inspetor José de
Souza Mala, de 69 anos, chefe
da carceragem do Departa-
mento Geral de Investigações
Especiais, morreu na madru-
gada de ontem com três tiros
ao tentar impedir um assalto
no Hotel Cid, na Rua da Lapa,
276, onde também trabalhava
como segurança. Um dos as-
saltantes, Manoel Francisco
Andrade Cabral, de 19 anos, foi
ferido pelo policial e preso por
uma patrulha na Rua Santo
Amaro, no Catete.

O gerente do hotel, José Ed-
milson Ruflno, disse na 5* DP,
na Avenida Mem de Sá, quecontratara o policial para tra-
balhar nos fins de semana por-
que o estabelecimento já fora
assaltado várias vezes. José de
Souza Mala ficava com ele na
portaria observando o movi-
mento dos hóspedes. Segundo
ainda o gerente, o detetive ti-
nha o hábito de colocar seu
revólver numa gaveta e man-
tê-la aberta para melhor se de-
fender.

Ontem, cerca das 2hl5m, o
policial estava com a arma na
cintura quando dois rapazes
entraram e anunciaram o as-
salto. Assim que José de Souza
Maia sacou o revólver foi atin-
gldo pelo criminoso. Mesmo fe-
rido, conseguiu balear o la-
drào, que saiu correndo com o
comparsa. Na rua ficara um
outro, que ao ouvir os disparos
também ftigiu.

O policial morreu no local.
Nesse melo tempo, uma patru-
lha de ronda na Rua Santo
Amaro deteve Manoel Francis-
co Andrade Cabral, que traba-
lha e reside num prédio em
construção na Rua Visconde
de Pirajá, 595, porque estava
ferido no braço e correndo. Le-
vado para o Hospital Souza
Aguiar, foi reconhecido e aca-
bou confessando que fora ba-
leado durante o assalto. José
de Souza Malapra o mais anti-
go detetive-inspetor e durante
vários anos foi chefe de carce-
ragem da antiga Delegacia de
Vigilância.

Incêndio çm
prédio mata
10 no Chile
' Santiago — Pelo menos 10
pessoas morreram num incên-
dio que destruiu dois andares
do maior edifício de escritórios
do Chile, o Torre Santa Maria,
e foi aparentemente provoca-
do por dezenas de galões de
cola altamente lnflamável.

Cinco helicópteros resgata-
rem sobreviventes do topo do
edifício de 28 andares situado
no Centro de Santiago. Dois
homens morreram queimados
no 12° andar, onde trabalhado-
res estavam colocando carpe-
tes em escritórios. Três outros
foram bloqueados em um ele-
vador em sua tentativa de fu-
ga, morrendo asfixiados. As in-
formações sâo do chefe do Cor-
po de Bombeiros Mario La-
baca.

Legista precisa de exame
das vísceras para apontar
causa da morte de jovem

Somente depois do exame toxicológico das vísce-ras.será possível saber se o estudante de DireitoMauro Franceschi Silveira, deixado morto na madru-
gada de sexta-feira no Hospital Souza Aguiar porpoliciais da Delegacia de Entorpecentes, morreu de-.vido a ingestão excessiva de tóxicos. A informação édo legista Joáo Batista Macuco Gianinil que fez aautópsia.

O atestado de óbito com que Mauro foi enterradofoi visto, ainda no IML, pela advogada Alda LeoneVaisberg, que disse náo ter sido preenchido o quesito"causa da morte" e acrescentada a observação "ne-
cessidade de exames complementares". Ela afirmater visto o corpo e náo notou nele sinais evidentes deviolência, embora considere estranhas as circunstân-cias da morte e o fato de a polícia nâo ter avisado afamília, apesar de Mauro estar com seus documentos
e o endereço correto ap ser preso.

Io Caderno O domingo, 23/3/81 G JORNAL DO BRASIL

NADA ESCLARECIDO
A advogada, que defendeu

Mauro nos processos a que res-
pondeu por envolvimento com
tóxicos, disse que opinava
apenas como amiga da família,
pois não foi sequer sondada
pelos pais do rapaz para ini-
ciar qualquer açáo legal e de-
clara-se "eticamente impedi-
da" de fazê-lo por náo saber se
uma ação seria o desejo da
familia de Mauro.

— Quando eu cheguei aò
IML a mãe de Mauro estava
desesperada — afirma a advo-
gada — porque nâo queriam
dizer-lhe nada, só que a causa
da morte seria conhecida em
20 dias (normalmente o prazo
para a conclusão do exame
das vísceras), foi então que to-
mel conhecimento de que exis-
tia a necessidade desses exa-
mes e do registro da 4' DP,

Para a elucidação do caso é
fundamental o depoimento de
José Manoel Marins Estellta,

preso juntamente com Mauro
na esquina das ruas Bolívar e
Aires Saldanha pelos policiaisEdson Portela de Siqueira e
Vanderlei Coutinho. Ele pode-rá confirmar — ou nâo — a
versão da Policia de que Mau-
ro começou a debater-se Já no
carro em que foi conduzido
preso. Outro conhecido de
Mauro, este Identificado ape-
nas como Érico, esteve com ele
na casa de duas amigas na
noite de sexta. Dali teriam saí-
do para o bar Garota de Ipane-
ma e para o Bob's de Copaca-
bana, pois—segundo contou a
amigos—e Mauro estava a fim
de um bagulho (maconha).

Erico teria deixado Mauro às
22h e este—segundo contou—
estava comendo um sanduíche
no Bob's e não tinha consumi-
do tóxicos até então. Meia ho-
ra depois, Mauro seria preso, e
morreria em pouco mais de
três horas, sem tempo sequer
para ser socorrido no Souza
Aguiar.

Vldol do Trlndod»
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Paulo César costuma patinar na Av Borges

Artista plástico morre na
Lagoa ao ser atropelado
por Volks quando patinava

O artista plástico Paulo César Silva, 30 anos, e
seus dois vizinhos, Nadir Valentin Costa, 18 anos, e
Luís Carlos de Lima Pereira, 16 anos, foram atropela-
dos na madrugada de ontem quando patinavam na
pista de descida da Avenida Borges de Medeiros, na
Lagoa Rodrigo de Freitas. Paulo César morreu no
local. Nadir e Luís Carlos estão internados em estado
grave no Hospital Miguel Couto.

Os três haviam participado de um show no Roxy
Roler Dancing, na Lagoa, e regressavam patinando à
residência na Rua das Laranjeiras—todos moram no
prédio número 308 — quando entre o Clube Piraquê e
a Igreja de São José foram atropelados pelo Volkswa-
gem ZY 3879, cujo motorista foi obrigado a abando-
nar o veículo no local para fugir, já que o carro bateu
num poste e a roda dianteira do lado direito se soltou.
PISTA MOLHADA

Moradores da Avenida Bor-
ges de Medeiros informaram
que o acidente não chegou a
causar surpresa. É hábito dos
freqüentadores do Roxy Roler
Dancing saírem patinando pe-
las duas pistas da Avenida
Borges de Medeiros. Geral-
mente estão sempre em gru-

pos e não costumam abando-
nar as pistas quando algum
carro se aproxima. O acidente
foi provocado porque a pista
estava molhada e o motorista
náo teve meios de frear o carro.

Depois de atropelar os três o
, Volkswagem, desgovernado,

bateu num poste, quando a
roda dianteira direita se sol-
tou.

AVISOS RELIGIOSOS

ELZA ESPOSEL
DE HERNÁNDEZ

(MISSA DE 7° DIA)

t 

Francisco, Maria Lydia e filhas; Luis, Vânia e
filhos; Consuelo, Sérgio e filhos consternados
agradecem as manifestações de pesar recebi-
das por ocasião do falecimento de sua querida

e inesquecível mãe, sogra e avó, e convidam paren-
tes e amigos para a Missa de 7o Dia que farão
celebrar em intenção de sua alma, segunda-feira, 23
de março, às 10:00 hs na Matriz de Nossa Senhora
da Paz, IPANEMA. A família agradece a presença
neste ato de fé Cristã e dispensa pêsames.

JOSÉ AAARIA
FREIRE MAYO

(MISSA OE 7° DIA)

tOs 

Avaliadores Judiciais, pesarosos com
o falecimento do Genitor de sua amiga,
companheira e colega Ivone Freire, partici-
pam aos seus amigos e parentes que

farão celebrar Missa de 7o Dia pela boníssima
alma do Sr. JOSÉ MARIA FREIRE MAYO, no
dia 23 —amanhã —segunda-feira, às 12,00hs„
no Altar-Mor da Igreja de São José.'

Assaltantes matam
banqueiro em SP
e não roubam nada

Sáo Paulo — Depois de as-
saltar a casa do advogado Vi-
cente José Messias, dois rapa-
zes, um preto e outro branco,
aparentando 25 anos, assassi-
naram, na casa vizinha, o ban-
queiro Francisco Ferreira Bar-
reto, 74 anos, dono do Banco
F. Barreto. O crime foi presen-
ciado por sua esposa, Dona
Zenaide, por uma das Olhas e
pela empregada.

Quando voltava da feira, o
advogado Vicente Messias foi
abordado pelos dois rapazes
que o mantiveram, bem como
à esposa e à empregada, du-
rante 90 minutos, imobilizados
em sua casa à Rua Zequinha
de Abreu, 223, no bairro do
Pacaembu. Embora a casa ti-
vessa objetos de valor, os la-
drôes levaram apenas um reló-
gio, uma correntinha de ouro,
todos os sapatos e cuecas do
advogado, bem como diversas
fitas cassete e dezenas de sa-
bonetes.
DOIS TIROS

Em seguida, pularam o muro
para a casa do banqueiro que,de acordo com a Policia, devia
ser o objetivo principal dos as-
saltantes. Assim que os viu,
Dona Zenaide Barreto come-
çou a gritar e o marido, queestava no escritório, veio parao corredor da casa ver o queestava acontecendo. Levou
dois tiros, na barriga e no pes-coco, e faleceu a caminho do
hospital.

Os ladrões fugiram no Che-
vette cor de vinho, ano 74 ou
75, com volante de madeira,
sem levarem nada da casa de
Francisco Barreto.

A primeira providência da
policia foi verificar se algum
Chevette, com as caracteristi-
cas, havia sido ruobado nas
últimas horas. Mas nenhum
roubo semelhante ocorreu nos
últimos cinco dias.

São Paula — Ariovaldo dot Sontoi
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Francisco Barreto

O advogado Vicente José, 30
anos,.e a esposa estão tentan-
do fazer desde ontem o reco-
nhecimento fotográfico no Ser-
viço de Investigações Espe-
ciais. Os fragmentos das im-
pressões serão colocados no
computador para confronta-
çáo com os prontuários crlml-
nais. Se náo houver registro
criminal em Sâo Paulo, a poli-cia tentará fazer a identifica-
çáo pelo arquivo civil. Para
isso conta com um moderno
aparelho de leitura automátl-
ca e rápida de Impressões dlgi-
tais.

Francisco Barreto, que ama-
nhã inauguraria uma nova
agência do seu banco na Rua
Augusta, sempre se recusou a
adotar qualquer sistema de se-
gurança ou guarda pessoal.Sala apenas com o motorista
que acompanha a familia há 17
anos. Seu corpo foi transporta-
do, na tarde de ontem paraMococa, sua cidade natal. Ele
deixa seis filhas casadas.

Tempo
INPE/CNPq — 9hl6m (21/03/81) — Vto Rk>-Sul
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As zonas de convergência intertropical sobro o Oceano
Atlântico estendem-se atá o litoral das regiões Norte e
Nordeste do Brasil. Uma frente fria esto localizado no litoral
entre os Estados do Bahia rs Espirito Santo estendendo pelo
interior de Minas, Goiás o Mato Grosso. As áreas broncos que
cobrem estas regiões indicam o nebulosidade e chuvas dos
sistemos frontal.

Oj Eitadoi do Sào Poulo, Mato G-ouo do Sul, a região Sul
do Brasi), o Paraguai, o Uruguai o grande parte do Argentina
aparecem com área escura ind<condo ausência de nebulosi-

dode e temperaturas elevadas. Umo novo frente fria está
localizado no extremo Sul do continente.

At lmog«m do toMItt* m«<«_rológict> SMS tflo r»wbl-
dat dtarlamwit* polo InttHuto d* Pttqultat Etpodal»
(INPE/CNPO) «m Sôo Jo* dot Campot (SP). At Im09.n1
do laWIH* tôo fronlmHidai om infra-vtrmtlho. At óraai
branca» indicam temperaturas baixas e ai areai pretos
temperaturas elevados. Conhecendo-ie a temperatura
das áreas brancas e das áreas pretas, pode-se com uma
escala cramátka determinar as temperaturas da super*
ftcie da Terra; dos mossas de ar e oo topo das nuvens.

Belina verde usada para os
seqüestros de Piratininga
foi vista na casa de Anísio

A revelação de que uma Belina verde, usada por
um dos seqüestradores de Luis Carlos Jatobá e de
Mlsaque José Marques, foi vista minutos depois dos
seqüestros, em frente à casa do contraventor Aniz
Abraão David, o Anísio de Nllópolis, em Piratininga,
foi uma das razões que levaram o delegado Arnaldo
Campana, da Divisão de Roubos e Furtos a inquiri-lo,
sexta-feira, pela terceira vez.

A policia obteve a revelação através do depoi-
mento do detetive Orlando Borges, o Orlando Cegui-
nho, envolvido nos seqüestros. Anísio nega. Admite,
porém, segundo seu assistente, advogado Jair Leite
Pereira, que "se os policiais envolvidos fizeram os
seqüestros para agradá-lo, que banquem sozinhos". O
advogado afirmou também que o delegado não vai
pedir a prisão preventiva do indiciados: Anísio e
quatro policiais.

NO RIO
Encoberto e nublado oindo suieüo o
ehuvos esparsas. Temperatura estável.
Ventos Sul a Este fracos o moderados.
Máxima de 28.2 em Bangu e mínimo
de 19.5 no Alto do Boo Visto.

O SOL
Nascer
Ocoso

5h58m
I8hl2m

O MAR
Rio/N.terói — Preamor -— 03hl9m/
l,3m e 10hl5m/0.4m Boi«n-mor —
15h36m.l.3m o 22h40m/0.3m
Cabo Frio — Preamor — 03h28m/l Im
e 09h55m/O.2m Bai*o-mar —
l5M0m.l.2m o 22hl6m/0.2m
Angra dos reis — Preamar — 02h23m/
1.3m e 10h49m/0.3m. Baixo-mor —
14h45m/l.3m o 22h56m/0 2ra

D
CHEIA
ale 27/3

A LUA

D
MINGUANTE
28/3

A CHUVA
Precipitação (mm)

Úlllmat 24 horas 3.2
Acumulado este mês 25.1
Normal mensal 133.1
Acumulada este ono 198.1
Normal anual 1075 8

Temperaturas
Dentro da baio
Foro da borro
Mor colmo
Correntes de Leste pora Sul

OS VENTOS
Sul a Este fracos o moderados

24
24 m

NOVA
4/4 .

a
CRESCENTE
11/4

DETALHES OBSCUROS

O advogado Jair Leite Perei-
ra disse que saiu irritado sex-
ta-felra da Divisão de Roubos
e Furtos porque perdeu quatro
horas — o depoimento durou
quatro horas — e nada ficou
resolvido. Anísio negou todas
as acusações que lhe foram
feitas pelos policiais envolvi-
dos no caso. Principalmente
com relação ao depoimento do
detetive Andrelino Pinheiro
que disse ao delegado Arnaldo
Campana que, durante a pei-
xada promovida pelo contra-
ventor estavam presentes os
policiais Paulo Crespo, Dou-
glas Peixoto de Siqueira e um
outro, conhecido por Dorçadel.

Anísio, entretanto, negou e
disse que os policiais nâo esta-

vam no bar Tibau, onde foi
servido a peixada. Com rela-
çáo ao detetive Orlando Bor-
ges, disse ao depor que viu o
carro que seria dos seqüestra-
dores em frente da casa de
Anísio. "Isso é mentira" — dis-
se o advogado.

Ele contou ainda que no de-
poimento do detetive Orlando
Borges ele disse que ouviu e'viu o seu colega, o detetive
Vitor Vidal Filho o Vitor Maça-
co dizer à Anísio que "o ho-
mem do ouro está meu chefe",
referindo-se a Altalr Santos, ò
Chapiscâo, também desapare-
cido. Altalr Santos, de acordo
com as investigações, constou
de uma lista de suspeitos do
roubo á casa de Anísio, o qualoriginou os seqüestros de Mi-
saque e Jatobá. ,

NOS ESTADOS
Amazonas — Nub o ene. d ehuvos e trov. esparsas. Temp..
Estável. Ventos: Variáveis fracos o mod. Móx,. 33, min 23.3;
Roraima/ Amapá — Pte. nublado a nublada. Tomp,; Estável-
Vonlos: NE froco». AMx.; 32.6. min.; 23.5/ Acro/ Rondínlo —
Nub. d chuvas esparsas. Temp.: Estável. Ventos: Variáveis
fcs.; Pará — Pte. nub. o nub. oo Norte. Domais reg. nub. o
ene. d chuvas esp. e trov. isolodas. Temp.: Estável. Ventos: NE
fracos a mod. Móx ; 32.7. mín.: 21.8; Maranhão/ Plaul —
Nublado d ehuvos ocas. Temp.: Estável. Ventos: NE fcs. a
mod. Móx.: 25.7, min.: 22; Coará/ R. Od*. Norto/ Paraíba —
Nub. a ene. d chuvas esparsas e trov. isoladas principalmente
no litoral. Temp.: Eslávol. Ventos: NE fraco». Máx.-. 28.8, min.:
22; Pernambuco/ Alagoas/ Sergipe — Nub. a ene. d chuva»
esparsos e trovoadas isoladas principalmente no litoral.
Temp.: Estável. Ventos: NE fracos a mod. Máx.: 25.7, min..
22; Bahia — Nub. d chuvas esp. principalmente no Sul e
litoral do Estado. Temp.: Estável. Vento»: N/NW froco» o
moderados. Máx.; 30.2, mín.: 23.6; Mato Grosso — Nub. o
ene. d chuvas o trov. esp. Mg. melhoria a partir do Sul. Temp.-.
Eitável. Vento»: SE fraco» o mod. Máx.: 30.9. min.: 22.5; Mato
Orotto do Sul —Cloro a pie. nublodo. Temp.: Eitável. Vento»
SE/E fc». o mod. Máx.: 29.8, min.: 22.2; Goiál — Nub. o ene.
d ehuvos e trov. esparsas lig. melhoria a partir do Sul. Temp.:
Estável. Ventos: Norto fracos a mod. Móx.: 24.2, mín.: 20.4;
Brasílki-Df — Ene. d chuvas lig. melhoria no fim do período.
Temp.: Estável. Vento»: N/NW passando o S. SE fracos a mod.
Máx.: 21, mín.: 18; Minas Gerais — Ene. a nub, d chuvas,
esp. períodos de melhoria. Temp.: Estável. Ventos: Sul o Este
fracos. Máx.: 26.9, min.: 18.8; Espirito SI0 — Ene. a nublodo
d chuvas esp. Temp.: Estável. Ventos: Sul fcs. Máx.: 27.2,
mín.: 23.3; Rio de Janeira — Ene. o nub. ainda sujeito o
chuvas esp. principalmente 6o NE do Estodo, reg. serranas e
Vole do Paraíba. Temp.: Estável. Ventos: Sui o Este fracos a
mod. Máx.: 28.2, min.: 19.5; Sio Paulo — Cir. a pte. nub..
nub. suj. a chvs. no litoral Norte. Temp.: Estável. Ventos: SE/E
fracos o mod. Máx.: 24.2, mín.: 17; Paraná —Cloro o pte.
nub., ocas. nub. no litoral. Temp.: Estável. Ventos: SE/E fracos
a mod. Móx.: 20.4, min.: 15.4; Sla. Catarina — Claro a pte.
nub. no Sul e Oeste, nub. o pte. nub. nas demais re§. Temp.:
Estável. Vento»: Sul o Leite fraco» o mod. Máx.: 23, min.: 20;
Rio Gde. do Sul — Claro o pte. nub. d nevoeiros esp. oo
amanhecer. Temp: Estável. Ventos: Sul a Leste fracos o mod.
Máx.: 24, min.: 18.

NO MUNDO
Nova Iorque, 21 (ap) — temperaturas e condições meteoraló-
gicas no mundo nas ultimas 24 horas.
Atenas, 9. 48, 20, 68. nublado; Barbados, 23. 73. 30. 86.
nublado; Belgrado, A, 39, 17, 63, ensolarado; Berlim, 3, 37,

ANALISE OA CARTA SINO TICA DO INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA: Frente frio estendendo-se o Sudeste de
Goiás, Centra de Minai Gerais, Sul da Bahia e Espírito Santo.
Frente frio em dissipoçòo oo largo do litoral do Paraná.

15. 59, ensolarado; Boootó, 4, 39, 21. 70, nublodo; Brun-
las,6. 42, 12, 53. ensolarado; Buenoe Aires, 18,64, 26,788,'
ensolarado; Caracas, 17, 63, 30, 86, nublodo; Curitiba, 15,
59, 26, 79, ensolarado; Chicago, - 2, 29, 8, 47, nublodo;
Frankfurt, 2, 36, 13, 55, nublado'; Genebra, -2, 20. 12. 54.
nublado,- Helsinki, -4, 25, 0. 32, ensolarado; Jerusalém, 7,
45. 17. 63. nublodo, Johanneiburgo, 13, 56, 22, 72,
ensolarado; La Habana,l2, 54, 15, 59, nublodo; Umo, 20,
68, 25, 77, ensolarado; Lisboa, 10, 50, 18, 64, ensolarado;
Londres, 9, 48, 15, 59, ensolarado; Los Angeles, 13, 56, 18,
64. nublodo; Modri, 7. 45. 25, 77, ensolarado; Ménko D.
F.,12. 54. 25, 77, eniolorodo; Mloml, 10, 50, 21. 70,
ensolarado; Montreal, -78, 19, I. 34, neve; Moscou, -2,
28, -1, 30, ensolarado; Nassau, II, 52, 15, 59, nublodo;
Nova Iorque, -5, 23, 4, 39. ensolarado; Paris, 9, 48. 17, 63,
nublado; Rio de Janeiro, 22, 72, 31, 88, ensolarado; Roma, 0,
32, 19, 66, ensolarado; So6 Francisco, 9. 47,11, 53, chuvoso;
San Juan, 24, 76, 30, 88, ensolarado; Santiago, 10, 50, 30.
86, ensolarada; Sáo Paulo, 15. 59, 26. 79, ensolarado;
Sidney, 20. 6B. 22, 71. nublodo. Tel Aviv, II. 52. 20. 69.
nublado; Tóquio, II, 52, 20, 69, nublodo.

CASA
aODfTA-TOU

CADBBMOB
JOVIAL PO num.,ffi

LUIZ SIMÕES CORRÊA
(MISSA DE 7» DIA)

tJandyra 

Duboc Simões Corrêa, filhos, genro, noras e bisnetos; Cordelia
Simões Corrêa Senra e os parentes e amigos que, com carinho, acompanha-
ram os últimos momentos do querido LUIZ, agradecem as manifestações de
pesar recebidas e convidam para a Missa de 7o Dia que será celebrada,

segunda-feira, dia 23, às 18:00 horas (dezoito horas), na Igreja Cristo Redentor, à rua
das Laranjeiras n° 519. (p

GAL. REGINALDO
MENEZES HUNTER

6o MÊS
Sua família convida parentes e amigos
para a Missa que se realizará no dia 23
às 10:30 hs na Igreja Cruz dos
tares.

LUIZ SIMÕES CORRÊA
(MISSA DE 7° DIA)

A Casa de Saúde São Sebastião, seus Diretores e Funcionários, com
grande pesar pela morte de seu querido Diretor-Presidente LUIZ;
convidam parentes e amigos para a Missa de 7o dia que mandam
celebrar, segunda-feira, dia 23, às 18:00 horas (dezoito horas), na Igreja

Cristo Redentor, à Rua das Laranjeiras n° 519, pelo descanso de sua boníssima
alma. (p

t
OSWALDO DO CARMO

FIGUEIREDO
MISSA DE 7° DIA

Lúcia Lopes de Figueiredo, Regina Coeli Figueiredo
Vigília, Daniel Lopes Figueiredo agradecem constar-
nados as manifestações de pesar, por ocasião do
falecimento de seu querido esposo e pai OSWAL-
DO, e convidam parentes e amigos para a Missa quefarão celebrar em sufrágio de sua Imaculada Alma, dia 23,

às 10:30 hs, na Igreja N. S. do Carmo, à Rua í°de Março.

t
COMANDANTE SEBASTIÃO

TAVARES DA SILVA
MISSA DE 7a DIA

t 

Esposa e filhos agradecem, sensibilizados todas as
manifestações de pesar recebidas por ocasião do
seu falecimento, ocorrido no dia 17 do corrente no
Hospital Central da Marinha e convidam parentes e
amigos para a Missa que farão celebrar em intenção

de sua alma no dia 24 (terça feira) às 10:30 hs. na Igreja da
Santa Cruz dos Militares na Rua 1o de Março.

LUIZA
MOREIRA WOERDENBAG

MISSA DE 7o DIA

t 

Thomas e Kate, João LuizeCecíliaWoer-
denbag, netos, esposas e bisneta convi-
dam parentes e amigos para Missa de 7°
Dia de sua querida mãe, • sogra, avõ e

bisavó a se realizar no dia 23, às 09.30 na Igreja
Nossa Senhora de Fátima, Rua do Riachuelo —
Centro. (C

ALFRED H. O. REIMER
(MISSA DE 7o DIA)

tVera, 
Regina Elisabeth, Humberto, Humberto Carlos,

Martha Elisabeth e demais parentes agradecem as mani-
festações de pesar recebidas por ocasião do falecimento

do seu querido e inesquecível Pappi e convidam para a Missa
em intenção de sua boníssima alma, 3a feira dia 24 às 11 hs na
Igreja N. S. do Carmo, à Rua 1o de Março.

PERICLES DE SOUZA MONTEIRO
(FALECIMENTO)

tA 
família de PERICLES DE SOUZA MONTEIRO

comunica aos parentes e amigos o seu falecimen-
to ocorrido ontem, o sepultamento será hoje às

10:00 horas no cemitério de São Francisco de Paula
(Catumbi) Capela "D" (PJ
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Lucksor vence em
bom tempo a milha
do melhor páreo

Lucksor, de criação, e propriedade do
Haras Santa Maria de Araras, venceu o
melhor páreo da corrida de ontem à tarde
no Hipódromo da Gávea, na milha, em
pista de areia pesada, assinalando o ótimo
tempo de lm39s. Edson Ferreira pilotou o
filho de Sabinues e Que Ninfeta, que tem
treinamento entregue a Wilson Pereira
Lavor.

Royal Silk, com Jorge Ricardo, ficou
na segunda colocação, Roger Bacon, com
Jorge Luis Marins, foi o terceip), Ibiúne,
com Francisco Pereira Filho, o quarto, e
copletou o marcador Drenaco, com Wan-
derlei Gonçalves.

Os resultados
, 

' 
Io PÁREO — 1000 metros — AP — Primfcj CrS 96.000,00

I» HitScngJ Moita 56 1,80 12 2,70
2o ItndoSelmo.J. Pinto 54 6.10 13 4,10
3o AnoTango. W Gonçalves 57 4,90 14 5.90
4o Davcata. J.Ricordo 54 8,80 23 3,00
5o Agcmia.A.P. Souto 53 2.40 24 5.60
6o Reçjret, W.Costo 55 15,70 ¦* 33 15.00

Dif. Vários Corpcs e Paleta — Tempo — 1 '01 "2 — Vene. (2) CrS 1.80 Dup. (24) CrS
5.60 — Placé (2) OS 1.60 e (5) CrS 2,20 — Mov. oo Páreo CrS 936.950,00 — HIT
SONG — F. C. d anos — SP — Millenium e Candy Tractts — Cricdor — Haros Soo
Silvestre — Propr. — João Carlinòo — Treinador — J. B. Silva.

2° PAREÔ — 1100 metros — Pista — AP — Prêmio CrS CrS 140.000,00
Io Imorangatú.G. Meneses 55 1.90 11 6.30
2o Casketlove,E.Ferreira 55 9,20 12 4,40
3o RunningBcnd.G. F.Almeida '55 8,80 13 3,80
4o Fiduco,J.Ricordo 55 21,20 14 2,70
5o Colhen.CVolgos 55 16,80 22 36.50
6° Cristof,J.Pinto 55 3.80 3,80 11,80
7o Zàffer,J.M.Silva 55 13.10 24 9.30
6o IdeJug.J.Molto 55 5,30 33 24,20
9o Zarpe, F. Pere.ro 55 13.10 34 6,00

10" Figurone.T.B. Pereira 55 7,00 44 16,90

NI CM. ROYAL JAMES e TREMENDO. Tempo — 2 I li Corpo e 1 Corpo — Verc. (I) CrS
1,90 — Dup. (13) CiS 3,80 — Plocê (1) CrS 1,60 e (8) CrS 4.90 — Mov. do Páreo CrS
1.848'.000,oo — IMARANGATÚ — M. A. 2 anos — RS — Round Court e Guoiba Girl
— Criador—Agra-Pastoril Haros Itapui Lida — Prop. —Stud Magaly —Tr. H. Pares.

3° PÁREO — 1200 metroí — Pista — AP — Prímio CrS 83.000,00

1° Duinha.J.M.Silvo 58 3.70 11 9,90
2o Jámile.J.Queiroz 57 4,40 12 4,90
3o Navalho.F.Cardoso 58 5.30 13 4.00
4° Jalvina.M.Andrade  55 12.00 14 2.20
5o QueCandorosa,G.F.Almeida 57 1,90 22 48,70
6o Elange, J.B. Fonseca 52 6.70 23 15,70
7o Talando. A. Oliveira 55 1.90 24 8.00
8o Guionca.C.Valgas 58 14,20 33 31,50

N/C. IBITIÔCA.
Dif. 2 Corpos e 3 Corpo. — Tempo — ri5" 1 —Vene. (8}CrS 3.70 Dup. (34)CrS 5.70

Plocé (8) CrS 1.90 e (4) CrS 2.50 — Mov. do Páreo CrS 2 151.650.00 — DUINHA
F. C. 5 anos — RS — Ducado e Lady Tainha — Criador — Haros Vicocai — Propr.
Stud loretii — Treinador — P. -Vergado.

4° PÁREO — 1100 metros — Pista — AP — Prêmio CrS 140.000.00

Io Al Sabah.W.Gonçalves 55 1,20 12 1.30
2o Fabel.F. Pereiro 55 6,50 13 20.70
3o Pis.te. E. ferreira 55 3.80 14 4,80
4o Prelude.G.F.AImeida 55 6,00 22 7,50
5o Gueule-De-fJois.J.Malto 55 8,60 23 18,10
6" Lexoine.S.Silvo 55 20.70 24 4,70
7o Heobole, J. Pinto 55 1.20 34 13,50

N/C GEBARA. RET..- TUACA.
Oif. V. Corpos e 2 Corpos — Tempo — 1 09" — VEnc. (3) CrS 1.20 — Dup. (24) CrS
4,70 — Plocé (3) CrS 1.10 e (8) CrS 1.60 — Mov. Páreo CrS 1.942.380.00 — AL
SAflAH F, A. 2 anos — PR —luecamo e Maicena — Crio. Rio Grande Haras Pastoril
Ltda — Propr. — Siud Grumser — Treinador — Z. 0. Guedes.

5° PAREÔ — 1600 metroí — PWo — AP — Pnimio CrS 150.000,00
Io Lucksor, E. Ferreira 56 1,30 11 26.10
2° RoyalSilk.J.Ricardo 60 3,70 12 2.50
3o Roger Bacon, J.L Marins 60 12,00 13 7,40
4o Ib.une.F.Pereira 60 3,90 14 1,60
5° Drenaco, J. Queiroz 60 11,90 23 14,10
6o Kombory.W.Gcnçolves 60 24,90 24 7,20

N/Cm1 BRAVIO e BAMBUR
D.f. 2-corpos e I corpo — Tempo— 1'39" — Vene. (1) CrS 1.30 — Dup. (14)Cr$ 1.60

Placé (l)CtS 1.00 e (7) CrS 1.00 — Mov. do Páreo CrS 1.652.850.00 —LUCKSOR
M. A. 3 onos — RJ — Sabinus e Que Ninfeto — Criodor e Propr. Haros Santa

Maria de Araros — Tr. W. P. Lovcr.

6o PÁREO — 1400 metroí — Phta — AP — Prêmio Crí 118.000,00
Io Great Defensor. J.Ricordo 56 7,50 11 21,90
2o LeBristol.F. Pereira 56 6,80 12 4,90
3° Kilpatrick, A. Ferreiro 56 21,70 13 2.30
4o KingJorge.J.M.Silvo 56 2,40 14 4,10
5o Leviono.L. Januário 56 8,50 22 57,00
6o Carmelengo,J.Escobar 56 1,80 23 6,70
7° Gianni,W.Costo 56 18,50 24 10,30
8o Bregal.A.P.Soura 53 40.70 33 10.30
9o Novembro.G.Meneses 56 1,80 34 5,70

10° Oiapoque.J.Queiroz 56 35,30 44 25,20
11° Ocarion,J.Pinto 56 18.50

N/CM. LE BRISTOL e JUNGO.
Dif. 2 Corpos e Vários Corpos — Tempo— 1'28"1 — Vene. (7) CrS 7.50—Dup. (23)
CrS 6,70 — Plocé (7) CrS 3,80 e (3) CrS 3,10 — Mov. da Páreo CrS 2.659.700.00 —
GREAJ DEFENSOR — M. A. 3 anos — RJ.— Príncipe e Bonoflor — Criador — Haras
Sâo Jorge das Duas Borras — Propr Siud Veronese — Treinador — A. Nahid.

5" PÁREO — 1300 metroí — Pilta — AP — Prêmio CrS 96.000,00

Io Coie.J F.Froga 56 3.60 11 22.80
2o La Anah, J.Ricordo 56 5.40 12 4.20
3o Dujoso.CValgas 57 3,50 13 3,30
4o Uro.G.F.AImeido 56 2,20 14 2,70
5o Má Fleur, A.P.Souza 52 7.40 22 77.80
6o Agenda, J.R.Oliveiro 57 43,90 23 8.80
T Snasto.H.Arruda 54 28,70 24 9,50
8o Dysore.J.M.Silvo 57 11,80 33 27,40
9o Rainha do Noite, F. Araújo 53 40.10 34 4.80

¦
N/C. Bioferte. Dif. 3 Corpos e 1 Corpo — Tempo — 1 '22"4 — Vene. (9) CrS 3,60 —

Dup. (44) CrS 14,10 — Plocé (9) CrS 2.30 e (8) CrS 2.60 — Mov. do Páreo CrS
2.65^600.00 — Cote — F.C. 4 onos — RJ — Quiosce e C6te d'lvoire — Criador —

Rodolpho Porto D'Ave — Propr. — Stud Rolen — Treinador — P.M. Piotto.

~tf 
PÁREO — 1300 metroí —Pilta —AP — Prêmio CrS 96.000,00 .

1° Úei.G.F.Almeida 57 1.50 11 25,80
2° Cadenciodo.T.B.Pereira 52 10,80 12 3,30
3o Shikyn, J.Queiroz 56 5,80 13 14.90
4o Somewhere. E.Ferreira 56 2,20 14 4.30 ,
5o Imbo.A.Abreu 56 6.70 23 7.80
6o ReolyRun.AOliveira 56 1,50 24 1.90

N/C índio Monso. Retirado: Laóag. Dif. Cabeco o 1 1/2 Corx — Tempo — 1 '20"2 —

Vene (7) CrS 1.50 Dup. (14) CrS 4.30 — Placé (7) CrS 1.20 e (2) CrS 2,20 — Mov. do
Páreo CrS 2.017.660,00 — UCI — M.A. 4 onos — SP — Royol Orbit e Jupitai —

Criodor — Fazenda Mondesir — Propr. — Slud Sunset — Tr. G.F.Sanros.

- 9° Páreo — 1200 meta» — Pieta — NP — Prêmio CrS 72.000,00
1° lucchini.J.F.Frago 56 3,10 11 30.40
2° Aciono,G.Meneses 57 2.00 12 5.50
2o Floro.F.AIves 58 9.80 13 8.00
4o Henevino.J.R.Oliveiro 56 5.60 14 4,60
5o Allez.F. Pereiro 57 9,90 22 16,40
6o Rucay,W.Costo 55 18,60 23 4.00
7o Valek.J.Ricardo 54 32.70 24 3,60
8o Estintor, J.M,Silvo 55 4,60 33 24,00

Dif. I1 Corpoe Empate — Tempo — r 15'2 — Venc.(4)CrS3,10 — Dup. (24)CrS3.60
Plòcé(4)CrS 1,50 (7) CrS 1.20e(8)CrS 1,50 — Mov. do Páreo CrS 2.309.100.00
LUCCHINI — M.A. o onos SP — Acaso e Charter — Criador — Haras Vargem

Granai— Propr. Mario Guerra da Cunha — Treinador — P. M. Piotto.

• 10° Páreo — 1600 metroe — Pieta — NP — Prêmio CrS 83.000,00
Io Hipios, F.Perelra 54 2.00 11 22.40
Io Gassmon.J.M.Silvo 56 4.00 12 5.10
3o Fombino.J.Malto 58 3,20 Í3 6.70
4o OuieIRunA.Oliveira 57 4,60 14 3.60
5° trifle, G.F.Almeida 55 9.40 22 30.80
6o riilador.E.AIves 55 28.70 23 5,60
7" Rueck.R.Marques 57 46,90 24 3.50
8o íondoir, J.Queiroz 56 16.40 33 27.20
9° Colaborador, J.Ricardo 55 31,00 34 5,30

N/C>LIP TOP. DUPLA EXATA (09-01) CrS 25.00
Dif. 3 corpos e 3/4 de corpo —Tempo r42" — Vene. (9) CrS 2.00 — Dup. (14) CrS
3,60 — Plocé (9) CrS 2,20 e (1) CrS 2.20 — Mov. do Páreo CrS 2.140.850,00 —

HIPIAS ir M.C. 5 onai — PE — Dimor e Gull Blue — Criodor — Hs. Paraná ltda. —

Propn Coudelaria GP. (DF) — Treinador — E. Cardoso. .
MOV. GERAL OC APOSTAS: CrS 2X754.380,00 PORTÕES CrS 38.070.00.

? l" Caderno _._ ^_ TORPE —33 —
y**—? roto a* .o-m Camila da Silva ——
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Lindos Ojos vai tentar manter a sua invencibilidade nas pistas, hoje, no grande Prêmio Costa Ferraz

Lindos Ojos é força no GP Costa Ferraz\

Ül
T) /O QUARTA-FEIRA CADERNO B
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V.I TURISMO M

1° PAREÔ — àl 14h00 — 1000 metros — Babilon — 59s 4/5 — (Areia)

l—1 Yasmíne,J.Queiroz 55
2—2 Choneeful.G.Meneses 54
3—3 Etilane. J. Ricardo 55

FteerGirl.S.Silvcr. SS
4—5 Salreada. A. Oliveira 54

Oaivita.J.Pinto....- 56

Io ( 7) Emmeline e Repeli
6o ( 7) Haw e Kar Glen
Io ( 7) Yosmine e Fitatova
Io (10) La Morquise e Sumaré
4o ( 7) Haw e Segunda
7o ( 7) Haw e Segundo

1000
1000
1100
1200
1200
1200

NL
AL
NL
NU
AL
AL

ImOIs
ImOIs
Im07s2
Imlás
lml4sl.
Iml4sl.

G. L Ferreira
F. Saraiva
R. Tripodi
E. C Pereira
A. Morales
L Acunno

r PAREÔ — 6. 14M0 — 1600 metroe — luecamo — lm33i 4/5 — (Grama)
DUPLA EXATA

T—1 Nighlman.W.Gonçalves.... 8
1 Gavião da Gávea, J.Ricardo 3

2—2 Bonono,J.Pinto 7
3 Pelegrino,J.Escobar I

3—4 Cantemir,G.Meneses 5
5 Virtuoso. F. Pereira 4
ó Flauto Mágico, J. Mendes,... 10

4—7 Nassaroloh.J.M. Silva 9
8 tvanFlauto,G.Alves 2
8 Tádellos, J. Moita 6

2° ( 8) Broncho Billy e Al Jabbar
6o ( 8) Broncho Billy e Nighrman
3° ( 8) Carlbou e Vai de Blue
8° (II) Vai de Blue e Latino
6o (10) Toko e Látex
7° ( 8) Broncho Bilty e Nightmon
Io (11) Flamar e Enfoque
5° ( 5) High Secre e Bilú (BH)
5° ( 8) Broncho Billy e Nightmon
6° ( 6) Caribou e Vai de Blue

1600
1600
1400
1600
1300
1600
1300
1000
1600
1400

NL
AL
GL
AL

GL Im35s4.
GL Im35s4.
AL Im26s2.
GL lm36sl.
NU !m20s
GL Im35s4.

Im20s4.
1 m05s4.
Im35s4.
Im26s2.

A. Araújo
A. Araújo
E. Coutinho
O. Ribeiro
F. Saraiva
G. Feiió
A. Orciucli
A P. Silvo
J. EL Silva
J. B. Silvo

3° Páreo — Ai lShOO — 1600 metroí — Forinelli — Im37s2/S — (Areia)

1—1 V. Of Princess G.F.Almeida 55 3o ( 7) Festo do Sol e Vissoge 1600 GL lm}7s G. F. Sontos
2 For-üa.C.Morgodo 56 2o ( 4) J. Clauri e Banta 1600 AP Im45s2. C. A Morgado

2—3 Chi-lo-so.W.Gonçalves 56 2o ( 7) E»a e Esc Skiddy 1400 AL lm28sl. F. Saraiva
Chinarown,G.Meneses 56 3o (15) Glft e Eau de Cologne (Cl) 1600 GL Im37s4. F. Saraiva

3-5 Belonda.J.M.Silva 56 5o (II) l*m Bella e N. Joio (CJ) 1800 GE !m55sl. S. Morole»
Easy.F.Pereiro 56 12° (12) ComuaSpio e Vlrgo 1600 GL lm36s L Coelho

4—7 Terlizzi.J.Escobor 55 9° (II) Donce AU Night e Somira 1400 AL Im26s4. W. Aliano
Tongket,A.Oliveira 55 4° ( 7) Esso e Chi-Lo-5o 1400 AL lm28sl. W. Aliano

4° Páreo— â» 15h30 - ¦ 1500 metroe — Biriatou — lm2íi2/5 -
INÍCIO DO CONCURSO

• (Grama)

1—1 Bagnanza.G.F.Almeido 56
1 l'll Be Lucky.H.Vasconeellos 56

2—2 Great Blood.G.Meneses 57
3 LoçoFirme.JuarezGarcia.... 57

3—« Erlnnys.J.PInto 57
Eniambre.P.Vignclai 58
Foroze.W.Costa 10 54

4—7 Borotro,J.M.Silva 57
Fireside.S.Ferreira  58
HelénloARamos 58

2° 7) AI6 Garbo e Helênio
4° 7) R. da Noite • Erlnnyl
2° 7) Trying e Boc
4o 7) Ali Garbo e Bognanzo
5° 8) Alodo e Trying /
4" 8) Stravlnky e Dardillon (CP)
5° 6) Pretérito e Gismonda (CP)
4° 7) Alô Garbo e Bognanzo
1° 7) Coroada Skiddy • Indalécio
7° 7) Trying e Great Blood

1400
2000
1300
1400
1300
1600
1200
v400
1100
1300

GL Im24s3.
AU 2ml4s
NU Im22s
GL Im24s3.

Im23sl.
Im48sl.
Im20sl.
Im24s3.
Iml0s3.

NL
NP'
NL
GL
NI
NU lm22s

W. Aliono
R. Morgado
O. J. M. Dias
A. V. Neves
B. Ribeiro
J. B. Silvo
C I. P. Nunes
E. P. Coutinho
J. Silvo
A. M. Caminho.

S» PAREÔ- -Ae 16h00 —1.000 metroe — Sotylui — Sói 2/5 — (Gramo)
GRANO! PRÊMIO COSTA FERRAZ (G.lll)

1—1 Lindos Ojos.É. Ferreira  57
1 LaAurora.W.Coito  57

2—2 Babilon,G.Meneses  59
FéeCarabasse.E.Marinho  57
Moino.J.Ricardo  59

3—5 MarcelineJ.lima  11 57
Segunda.A.Oliveira  57
Cantelle.W.Gonçolves  57

4—8 How,J.M.Silvo 10 57
9 VoinaJ.Pinto  57

, 10 Dross.F.Pereira  59

1° ( 6) Segunda e Cantelle
1° ( 7) Yosmine e Etilane
1° ( 5) Superbom e Marble Arch
1" ( 9) Somira e Sonoro
2° (10) Tuyupins e Gucci
1° (13) Princesa Grego e Ferrooda
2° ( 6) Lindos Ojos • Cantelle
3° ( 6) Lindos O|os e Segunda
1° ( 7) Kar Glen e LFirst
8° (12) Cornucápia • Vinga
1° 1 5) Hit Song e Dovioto

1000
1000
1000
1300
1000
1000
1000
1000
1000
1600
1000

GL 58s3.
NP Im01s4.
AL 59s4.
GU !m!8s2.
GU 57sl.
GE 59s2.
GL 58s3.
GL 58s3.

ImOIs
!m36s
Im0ls2.

AL
GL
NL ¦

W. P. Lavor
W. P. Lavor
F. Saraiva
R. Costa
A. Vieira
A. Cabrera
A. Moroles
W. AAeireles
A. P. Silva
J. t Pedrosa
L. Coelho

6° PÁREO—de 16h30 — 1000 metroe — SeMuí — 56i2/S — (GRAMA)
DUPLA EXATA

1—1 DeltaWingJJn.Silva 10 56 3o ( 7) Geina e I. Kidd (O) 1200 AP lml5sl. S. Moroles
TokaLindaC.Xovier  15 56 10" (13) Proud e Balo 1300 GL lm!9s B. Silvo
SpringBabyT.B.Pereira  56 6o ( 9) Sonlelma o Gelú 1300 AL Im23s3. P. tobr»

2—4 PaulineJ.Queiroz  13 56 4o ( 8) Onena e Sineto 1000 AL Im02s2. A. A. Silva
Camaçari W.Goncolvei 11 56 10° (10) Plogiadora e Sineta 1000 AU lm02»4. O. J. M. Dias
Black Sin E.Freire  14 56. 7° ( 9) Chibata e Ooano 1200 AL ImUi J. C Marchant

" MedolhadeOuroW.Costa... 56 11° (13) Ecology e Mull Of Gallowoy 1000 AL lm03i J. C Marchant
3—7 M. TambourineG.F.Almeido 53 12° (13) Ecology e Mull Of Gallowoy 1000 AL lm03s G. L Ferreiro

Jesse Girl J.Mendes  56 3o ( 8) Golly e Croviola 1100 NL Im09s2. C. Roso
Compossion F.Arau'o  56 Estreante Estreante A.Vieiro

" JambosaM.Andrade  56 8o ( 8) Slipe e Mueha Ploto 1400 Gl lm25»3. A.Vieira
4-10 GoynitaJ.Ricordo  12 56 9° (12) Chimére e Dinora 1000 NI lm02il. I. C. Borioni

11 Etzel I.Agostinho  56 Estreante Estreante J. Sanlcs P
12 Tênis Net F. lemos  56 5o ( 8) Golly e Croviola 1100 NI Im09i2. E. P. Coutinho
13. FlyingT9PorisE.B.Queiroz„ 56 8° ( 9) Dolgioto e Almonor 1400 GL lm25ll. R. Costo

7* PAREÔ — ae 17h00 — 1500 metroe — Biriatou — 1 m28i 2/5 — (Grama)

I—I VinciG.F.AImelda  56'
" VicioJ.Pinto  56

2—2 Ceylan J.F.Fraga  55
3 HurdlerT.B.Pereira  55

3—4 BemKsarJ.Escobor  55" Dogfcce A. Ramos  56
5 UjndgraveE.Ferreira  55

4—6 Di Stefano G.Alves  56
NougotJ.M.Silva 10 55
ErheroJ.Ricordo 56

2° (10) Los Andes e Ceylan
8° (10) Los Andes e Vinci
3° (10) Las Andes e Vinci
5o (10) Los Andes e Vinci
3° ( 7) Tádellos e Flauto Mágico
9o (11) Flauto Mágico e Flomor
4o ( 8) C. de Feu e Gov. do Gáveo
Io (12) Enzo e King Jorge

8o (11) Flauto Mágico e Ftamor
7° ( 7) Alandez e Kholed

1500
1500
1500
1500
1100
1300
1500
1400
1300
1100

ImSIsl.
!m3!sl.
Im31sl.

Gl lm31sl.
Al Im07s3.
NL Im20s4.
GL lm31sl.

Im28s3.
Im20s4.
Iml2s4.

Gl
Gl
Gl

AL
NL
AL

G- F- Santos
G. F. Sontos
B. Ribeiro
J. 8. Silvo
L Acuna
L Acurta
W. P. Lavor
S. Morales
R. Tripodi
Z. D. Guedes

8" PÁREO—ai 17h30 — 1300 metroe— Coreotò — ImlSi 4/5— (Gramo)

1—I Beoulieu. G. Meneses xT^?^
2 Pinstor.E. Ferreiro 55

2—3 lobis. G.F. Almeido 54
4 ChicPoker,M.C.Porlo 55

3—5 Murillo, J.M. Silva 56
6 Bretano,J.Pinto 54'

4—7 Kelord. J.Esoobor 56
ChanchooJ.Ricordo 54

Gregoriano, D. Neto 57

2° ( 5) Kazan e Lobis
7° ( 7) Tio Mário • Connors
3° ( 5) Kazon e Beoulieu
9° (10) Choare e Kazon
1° (II) Ubine e Zuluz
4" ( 5) Escalo e Prince Tigre
6° ( 9) índio Manso e Cadenciado
4° ( 5) Don George • Lyrie (BH)
5° j 7) Burbon e Bodmington

1400 Gl lm33sl. F. Soroivo
1300 NL Im20s3. R. Tripodi
1400 Gl lm23ll. G. F. Santos
1600 Al Im40i J. M. Aragão
1400 GU Im23s3. A. P. Silva
1000 AL ImOIs J. E. Souza
1300 NL lm21s S. AAorales
1200 Al Iml9l4. F. P. Lovor
1600 Gl lm35sl. B. Ribeiro

9* PÁREO — oi 18h00 — 1600 metro. —Forinelli — lm37s 2/5 — (Areio)

1—1 Tuins.J.Queiroí 58
2 Sagrado, R. Freire 58

2—3 Volcanlc,I.Agostinho 55
4 Zibeto.G.Alves 55

3—S VeryGood,J.F.Fraga 56
6 Baseado, JuorezGorcio 53

4—7 Brigand.J. PedroP.. 57
" Sinter. E. Freire 52

2° 5) lord Bruno e Volcanic
7° 7) Hono Flete e Aciono
3o 5) Usrd Bruno • Tulm
4o 9) Comllinho e Enidro
9° 9) Camilinho • Enidro
5° 8) lord Bruno e Boiordo
5o 5) Lord Bruno e Tuins
5o 8) Senhor Penha e Ouro F6»a>

1600
1300
1600
1300
1300
1300
1600
1000

AU lrrviOs!
NL lm2lsl
AU !m40s!

Im22s
lm22s
Im23s

AU Im40il
NU Im03s2

NI
NL
Al

G. L Ferreiro
H. Tobias
C Ribeiro
S. Morales
J. E. Souza
C I. P. Nunes
J. B. Silvo
J. B. Silva

10° PAREÔ—a* 18h30 — 1300 metroe — Righi Now — lmltt 3« — (Areia)
DUPLA EXATA

I—1 Cltral,J.Ricordo  56
Tsu-Ki.G.F.AImeido  53

BeloBetino. I.Agostinho  56
2—4 Gelú,J. Ferreira  56" Golive, F. Pereira  56

5 Imbolux.P. Vignolas  56
3—6 laia,J.Queiroz II 56

7 Parto, J. Reis.!  56
S Eor.T.B. Pereiro  12 56

*-9 Vido.A-Oliveiro 13 56
10 Oborano, J. Pinta  56
11 Cancha Reto. S. Silvo  56
12 NasasrdoDio.J.M.Silvo... 10 56

2° ( 8) long lave e Fortezza
5° (15) Proud e Eola
7° ( 8) Long love • Cirral
4° (12) lembiri • Korati
5° (12) Chimére • Dinora

Estreante
4° ( 8) Long lave • Citrol

11° (11) Fontingo • Uv
5° (12) Lembiri • Korati
Estreante)
4° ( 9) Kemplon Ataid e Fontingo
6° (1S) Proud ¦ Eola

10° (12) Alquilé • H. Socle (CJ)

¦ms—u ras—
1300 Gl lm19t
1300 NI lm23s
1100 NI Im09s2
1000 NI lm02sl
Estreante .
1300 NI lm23s
1200 NI lml6e
1100 Ni Im09s2
Estreante
1300 NU Im22s2
1300 Gl lml9l
1100 Al lm09ll

W. Aliano
E. C. Pereiro
A. Nahid
R. Nahid
W. G. Oliveira
J. A. Umeiro
L Acuno
L Coelho
M. Solei
R. Tripodi
W. Penelos
S. Morales

/. Retrospecto
1° Páreo — Yasmine — Etilane —

Chanceful
2o Páreo — Ivan Flauto — Night-

man — Cantemir
3o Páreo — Belonda — Valley Of

Princess — Chinatown
4o Páreo — Bagnanza — Erinnys —

Borotra
5o Páreo — Lindos Ojos — AAarceli-

ne — Babilon

6o Páreo — Delta Wing — Pauline
Gaynita

7o Páreo — Landgrave — Vinci —
Bem Ksar

8o Páreo — Beoulieu — AAurillo —
Lobis

9o Páreo — Tuins — Volcanic —
Very Good

10° Páreo — Nascer do Dia — Laia
Gelú

A principal carreira desta tarde no Hipó-
dromo da Gávea é o Grande Prêmio Costa
Ferraz, na distância de 1 mil metros, pista de
grama, que apresenta no seu campo um
ligeiro destaque para a invicta do Haras
Santa Maria de Araras, Lindos Ojos, uma
Sabinus em Eyeshadow, realmente com am-
pias aptidões para subir à esfera clássica

A paulista Marceline, por Sail Through
em Klepshydra, com boa campanha em Ci- -
dade Jardim, é o maior obstáculo da condu-
zida de Edson Ferreira, deixando como um
terceiro nome na competição, Babilon, a
recordista do quilômetro no Hipódromo da
Gávea, na pista de areia.

Retrospecto
A carreira inicial de hoje tem no retrós-

pecto de Yasmine a sua maior atração. Nor-
malmente deve vencer. A luta pela formação
da dupla será circunscrita entre Etilane e
Chanceful, com vantagem evidente para a
conduzida por J. Ricardo.

A pedidos
Nesta carreira houve pedidos de inseri-

ção por parte de vários proprietários. Ivan
Flauto é bom corredor em pista de grama,dai a sua chance ser muito grande. Anda
bem preparado por Antônio Orciuoli e é uma
pule boa. O número um, Nightman, e o
número quatro, Cantemir, sáo os seus maio-
res rivais, com uma vantagem diminuta parao conduzido de W. Gonçalves, que vem de
segundo para Bronco Billy, numa atuação
muito boa.

Difícil
A paulista Belonda e a número um Vai-

ley Of Princess formam na melhor chance da
competição. As duas vão fazer uma reta
difícil e aqui a peripécia de percurso poderá
pender para uma ou outra. Por palpite, Be-
londa. Um bom azar é Chinatown, na direção
de Gabriel Meneses.

Na vez
Com um retrospecto muito bom, Bag-

nanza, na direção de G.F.Almeida, é o me-
lhor nome da quarta prova. Sua maior adver-
sária é Borotra, égua que foi muito prejudi-cada na última vez na direção do aprendiz de
quarta categoria E. Santos. Com a experièn-
cia de J.M.Silva, deve produzir mais. Depois,
Erinnys, égua que sobe muito de produçãona pista de grama.

Boa estréia
Delta Wind é a segunda estréia de hoje

do Stud Chreen e é tida como boa corredora
em tiro curto. Sua campanha em Cidade
Jardim a credencia a uma vitória aqui. Vá-
rias são as suas perigosas adversárias, com
uma ligeira vantagem para a ligeira Pauline,
que na última minto prejudicada ainda arre-
matou em quarto lugar, num bom esforço.
Bons azares, Camaçari, Jesse Girl e Gaynita,
todos num mesmo nível..

Volta bem
Landgrave não corre desde o final do ano

passado, quando tirou quarto num páreo de
oito animais em pista de grama Naquela
oportunidade não correspondeu às esperan-
ças nele depositada Vamos crer que agora
consiga uma completa e total reabilitação.
Dupla com Vinci, outro que anda em grandeforma e agora vem confirmando atuações.
Depois, Bem Ksar e Di Stefano.

Bom na grama
A vitória do cavalo Murillo foi convin-

cente e agora sua chance é muito boa, apesar
da presença ameaçadora de Beaulieu que na
última vez perdeu uma carreira incrível paraKazan. Entre os dois sairá o ganhador da
competição.

Boa forma
É muito boa a forma técnica de Tuins e

basta confirmar o seu recente segundo lugar
para Lord Bruno para náo sair agora com a
derrota. Pela pouca classe dos demais, é o
melhor nome aqui. Dupla com Volcanic. O
tertius é Very Good.

A terceira paulista
Para completar o quadro das estreantes

paulistas do treinador Sílvio Morales e do
Stud Chreen, temos, Nascer do Dia, égua quetem o pior retrospecto das três, mas, quetambém aparece no pior páreo das três, portudo isto é possível a sua vitória Adversa-
rias, Gelú, Laia e Citral, com ligeira vanta-
gem para Gelú, égua que vem se colocando

. com regularidade na turma

Programa
oficial
de amanhã
l°«reo— Ai20horai — 1 000 metrae
CrS 83.000,00 Kg
1—I Dono Roso A. P. Souto 55
2—2 BomélioG.Alves 57
3—3 EstoaranS. Silva 56

4 Ataria Carmen J.Malfo 55
4—5 RicheJ. Esteves 58

6 InrenfonoJz.Garcia 55

ííHV

.'*-*¦. 
-¦' 

¦

tfr*

.T-ll
; .1.

V Uni — Ai 20h30m — 1.600 i
CrS 96.000,00— <l°0UPLA.|XATA) Kg .
1—I AlorifeM.Alves  57 _..
2—2 DonMothiaiJ.Ricordo  57

3 MeuSalórioG.F.AIme.da... 56
3—1 Fiorucci J. Moita  57

5 InhameW. Gcnça'"»*  56 J
4—6 Tié Sangue C. Xavier  56

7 UpwelIJ. Ferreira  56 .' ¦,"

3* FYjreo —Ai 21 horas —1.000 metrae
CrS 83.000.00 (INICIO CONCURSO 7 X
PONTOS) Kg
}—I Comandante Skiddy G. Me- . <¦>

neses  3 58 _
2—2 IndolecioJ. PedroF=  5 58 '•

3 WoncormoJ.M. Silvo.. - 7 58 x %
3—4 OlovocC. Xavier  4 58

5 MildoesteR. Marquei _... 1 58 >f
4—6 Corono Real J.Ricordo  6 56 -•¦• ¦*¦»

" CoredralA.MochadoP3  2 56 ¦*¦

4° Pareô— Às 21h30m — 1.100 metrae
Cr» 118.000,00 Kg. .
1— I 

'CoyenneJ.Pinto  4 55 —
2—2 EletrizP. Vignolas  7 56 - .

Choque J. Ricardo  2 55
3—4 TioBessieJl.Gorcio  5 56 -4

5 BibonoW.Gonçalves  1 55
4—6 Sumaré A. Oliveira „ 3 55

" SonotoA.Oliveira....  6 55 ri
5° Páreo — Às 22 horas —1.000 metrae
CrS 96.000,00 — (2* DUPIA-IXATA)

— Kg. ¦»•"»
I—I Korabo J.fWroP  4 57 . idi

SorogataD. Guignoni 11 57 ¦¦>*
" Ebony Queen Jr.Garçio  6 57 5Í3

2—3 TuyuneraE.Ferreira 57 ryjfi
UneloirJ.Ricordo 57 ,(.

Ibicuiba A.P. Souto S7 
* '

3—6 OnMoyWoyW. Costa 12 57 -
7 GinginhaR.Morques  57" ".

B WinoryxF. Aroújo  57 «
4—9 Fornesia P. Vlgnolos  57

10 GiléricoF. Silvo  10 57 ' - 
\

11 Águia do Pátrio '-^
J.B.Fonseca  57"'

VeA*
tfíí.

V PARK) — Àl 22h25m — 1.300 metrae
CrS 96.000.00 1 Kg. 

~<

1—1 Borborion, G. Menem  3 57 -.f

2—2 Eridane. G.Alves  2 55 - ,
Reformo.G.f. Almeida  7 53 ;_',

3—4 LoFaby.J.Queiroz  6 53"
Bonfire, A. Ferreiro  1 55

4—6 Oepio, F. Arouio  4 54 • -„¦?
" DoleVite. A. Machado F°  5 53 ,'^

7°PÀR£0— Às 22h50m —1.600 metroe 
'.

CrS 83.000,00 Kg. í '
I—1 Colovodos.C.Meneses  5 56'"."
2—2 ElSunbi.P.RochaF°  3 58 '*""

3—3 LordSimpotia.J.Reis  I 56 '•*;
ConcJordeOuro.F. Araújo... 6 51 t r,

4—5 Turno, J-Mende»  4 56
Monjolo.J.R.Oliveira  2 55

¦ «•!

8°PARK>— Às 23M5m — 1.300 metroe '

CrS 96 000.00 Kg.
l—l BoaMoria. J.M Silvo 57*"
2—2 Oonaroby.F.^ereiraP 56'"''

Ubens.E.Alves 56'*—
3—4 Birboso.JRícdrdo 56..;^.

Doiiic.T.B.Pereiro 56^
4—6 GroarChance.J.Pinto  3 57 

*,,

Great Cinderella, J.Ferreira 2 56 
"

Filule.G.Menesei  1 57 „X
it.lj-i

9" PARfO — Ai 23MOm —1.100 metroí
CrS 83.000,00— (3» DUPU-ttATA) Kg. -
1—I Bre. J.Ricordo  58

2 Los Pegos. G.F. Almeido  56
2—3 Quíobeiro.MBrogo  56 ..

Pyllotosj.A.Ferreiro  56
Vivo-Vido.P.VignoIol  56

3—6 Favorable.J.F.Fraga  6 56 -;
SineDie.JM.Slvo  5 ' 56 ¦*>

Bondo da Lua, J.Quelrot II 56 ..
4—9 MisterOiigo.CMorgodo  2 58 '

10 DcctorSnow, D.F.Grocp  3 58 ' -
10 EscudoReal.DF.Grato 10 56 » •
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Lotus 88 é a maior atração do autódromqj
Mo» d* Rubtnt Borfootoí 
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i4íé no momento em que estava ocupada retirando o Lotus 88 do Container, a equipe se preocupou em manter o segredo do carro

Brabham de Piquet será mais rápida
Irmãos Giaffona largam

na frente em Stock Cars
São Paulo — O paulista Affonso

Giaffone, fez o melhor tempo nos trei-
nos oficiais de ontem, em Interlagos, e
larga na pole-position na primeira eta-
pa do Torneio Opala Stock Cars, que
será disputada hoje. O tempo de Gia-
fone foi de 3m29s2 e em segundo lugar
ficou seu irmão Zeca Giaffone, com
3m29sl9.

Trinta e dois carros participarão da
corrida, que deverá ser das mais equi-
libradas, havendo ainda muita expec-
tativa em torno das estréias de Toni-
nho da Matta, Edmar Ferreira, Aroldo
Bauermann e Luiz Lara Campos. A
largada está marcada para as 11 horas.

Confiança
Há mais de um mês trabalhando no

ajustamento de seus cairos, os pilotos
Paulo Mafra e Toninho da Matta estão
muito confiantes numa vitória na pri-
meira prova do Torneio Opala Stock
Cars, hoje.

A competição também contará
pontos para o Campeonato São Paulo-
Rio e seu calendário é composto de
sete provas.

Os carros estão sendo preparados
na oficina de Jobi, próxima ao auto-
dromo de Interlagos e os pilotos per-
manecem até a noite, acompanhando
atentamente os trabalhos. Para cada
um há três motores e, segundo o mi-
neiro Paulo Mafra, se tudo correr bem,
ele terá grande chance de começar o
torneio com uma vitória.

— Estamos trabalhando nos carros
há um bom tempo e nossa dedicação é
muito grande. A pintura está quase
acabada e já levamos os dois à pista,
para treinos. Eu corro pela Kovak há
três anos, mas assino contrato sempre
por uma temporada e normalmente
procuro fazer o trabalho de ajuste do
carro com boa antecedência, para evi-
tar problemas além daqueles que sur-
gem na pista, durante a corrida.

Entusiasmo

Toninho da Matta, outro mineiro,
36 anos, campeão brasileiro de Fórmu-
Ia Passat, acha igualmente que vai dar
para chegar entre os primeiros. Mas
Paulo Mafra, de 32, radicado no Rio,
no automobilismo hã seis anos, so-
mando-se sua passagem pelo kartis-
mo, está bem entusiasmado:

— Em nosso primeiro teste, vira-
mos com o tempo de 3s31, mas, é claro,
vamos melhorar muito, com a intensi-
ficação dos treinos, inclusive o de re-
sistència, de duração de uma hora, já
que as provas terão essa duração, de
acordo com a nova regulamentação.
No ano passado, os carros estavam
bem ajustados e é isso que estamos
tentando fazer agora.

As sete provas do Torneio Opala
Stock Cars serão disputadas somente
no Rio (quatro) e em São Paulo, sendo

. que três delas valerão também para o
Campeonato Brasileiro.
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As músicas que ajudam a tornar sua noite
mais agradável.
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O Brabham do brasileiro Nelson Piquet
será muito mais rápido domingo no OP do
Brasil do que o foi em Long Beach. Essa é a
opinião do proprietário da equipe, Bemnie
Ecclestone, presidente da Associação dos
Construtores de Fórmula-l (FOCA). Ecclesto-
ne chegou ontem ao Rio, visitou os boxes da
Brabham e vistoriou a posição do pódio.
solicitando uma melhoria no piso e no visual
local.

Segundo Ecclestone, Piquet está no
Ouarujá, em Sào Paulo, devendo chegar no
Rio até terça-feira, para treinar na quarta.
Bemnie disse que a Brabham é indiferente à
participação do Lotus 88 no OP do Brasil,
pois a intenção é vencer de Alan Jones (Wll-
llams), ganhador do OP dos Estados Unidos,
realizado em Long Beach.

Na sua opinião, o Lotus 88 é ilegal e está
fora de regulamento. Mas, se for provado que
o carro pode correr por atender ãs exigências
da Federação Internacional de Esportes Au-
tomobilisticos, o engenheiro Colim Chapman
provou mais uma vez que é inteligente e que
passou a perna em todos os outros constru-
tores.

Após visitar uma série de boxes e falar
com vários amigos, Bemnie fez uma revisão
no local do pódio e esteve preocupado princi-
palmente com relação à colocação das carne-
ras de TV e posicionamento dos fotógrafos.
Como será no pódio o local do patrocinador
mais forte da corrida (até agora desconheci-
do), ele quer tudo certo para que os contratos
não sejam prejudicados.

Mecânicos preferem descanso
Não fosse a chegada do Lotus 88 ontem à

tarde, o dia no autódromo de Jacarepaguá
teria sido menos intenso que os anteriores,
pois várias equipes preferiram o conforto do
Hotel Intercontinental, ou um passeio por
Ipanema e Copacabana, ao trabalho Junto
aos carros, até porque a corrida será no próxi-
mo domingo e a maioria dos pilotos chega
hoje ao Rio.

Ferrari, Osella e Alfa Romeo, todas Itália-
nas, não trabalharam em seus carros ontem,
enquanto os mecânicos da Talbot-Ligier e da
McLaren chegaram até a colocar seus respec-
tivos motores para funcionar por alguns ml-
nutos. Na bomba de gasolina, a procura de
combustível foi intensa e a organização ven-
deu 103 litros (para limpar peças), ao preço de
Cr$ 60 o litro.

Por volta das 15 horas, poucos mecânicos
ainda estavam nos boxes ou garagem, embo-'
ra o piloto inglês Nlgel Mansell permanecesseno pátio, esperando que o Lotus 88 fosse
retirado de dentro do container. O pessoal da
McLaren também ficou até mnin tarde porqueos nomes dos pilotos John Watson (Irlanda) e
Andréa de Cesaris (Itália) estavam sendo pln-tados em algumas carenagens de seus carros.

Após o trabalho, alguns mecânicos da Tal-
bot-Llgjer preferiram Jogar um jogo multo
parecido com a bocha, aguardando os compa-
nheiros que ainda trabalhavam no carro de
Jacques Laffite. O pessoal da Brabham fez
alguns reparos nos carros do brasileiro Nelson
Piquet e do mexicano Hector Rebaque, reti-
rando-se do autódromo antes das 14 horas,
mesma situação do pessoal da Fittipaldi

Green conserta até Kombi
Depois de passar dois dias inteiros debru-

çado no carro mais acertado de todas as
equipes e o mais femoso—o Williams número
1. de Alan Jones—John Green terminou o dia
de ontem em uma função náo muito compatf-
vel com sua posição como mecânico de um
campeão: consertou uma Kombi, debaixo de
uma garoa fina como poucos mecânicos de
oficinas do Rio fariam sem reclamar.

Toda a equipe de mecânicos da Williams
estava dentro da Kombi que os levaria de
volta ao hotel. O carro andou aproximada-
mente um 100 metros e parou. Todos se
entreolharam e Green desceu. Abriu o peque-
no capo traseiro e gritou algumas palavras
para o motorista. Mexeu não mais de dois
minutos e o carro começou a andar, sem saber
que por seus fios e peças passou um dos pares
de mão mais preparado do mundo para me-
xer ali.

A Talbot-Ligier desistiu de levar o JS-17 de

Jacques Laffite para um teste no circuito
paulista de Interlagos. A Puma resolveu não
liberar o circuito para a equipe francesa se-
gunda-feira e o preparador do carro de Laffite,
Pierre Gali, resolveu deixar o teste para quar-
ta-feira em Jacarepaguá.

Outro motivo da desistência de levar o
carro para Sào Paulo foi a falta de confirma-
çào sobre a vinda de Laffite hoje. O piloto, que
se encontra na França, nào confirmou se
estaria ou não hoje no Rio, deixando a equipe
incerta sobre o teste em Interlagos. Laffite é
esperado segunda ou terça.

Os trabalhos no carro de Laffite prossegui-
ram ontem mas o pessoal da Talbot-Ligier
deixou o autódromo de Jacarepaguá pouco
satisfeito com a situçáo do motor, que apre-
senta deficiência na parte de alimentação
elétrica. Os mecânicos pretendem trabalhar
hoje até às 13 horas e descansar um pouco,
para iniciar a semana com disposição e deixar
o carro perfeito para o treino de quarta-feira.

Segurança está preparada
O engenhelro-chefe da Brigada e Resgate

do Rio Motor Racing, Edson Vieites Novaes,
fez ontem um treinamento junto com as 23
pessoas do grupo que atuará em várias curvas
do circuito de Jacarepaguá, durante o GP do
Brasil de Fórmula-l, para garantir a seguran-'ça dos pilotos e público.

A Brigada de Resgate trabalhará junto
com aspirantes e soldados do Corpo de Bom-
beiros, que terá sempre um homem vestido
com roupa aluminizada, contra Incêndio, den-
tro das ambulâncias. Os pontos do circuito
que receberam atenção especial da segurança
são os das curvas Pace, Sul e Norte, Boxes e
Lago.

Rompe estruturas
O Corpo de Bombeiros trabalhará com

cerca de SOO homens e começa a instalar seu
material de segurança no autódromo terça-
feira, um dia antes do primeiro treino livre. No
treinamento de ontem, Edson mostrou ao seu
pessoal o funcionamento do equipamento hi-
dráulico (pinça e macacões), preparado para
romper estrutura de aço.

As pinças tém condições de abrir a estru-
tura de um carro Fórmula-l rapidamente, em
caso de acidente, facilitando o socorro ao
piloto. Além desse material, o pessoal da
Brigada de Resgate do Rio Motor Racing,
organizador do GP do Brasil, terá a seu dispor
25 macacões a prova de fogo, importados, que
chegarão ao autódromo na quinta-feira.

Como os projetos para a segurança do GP
do Brasü de Fórmula-l da Brigada e do Corpo
de Bombeiros apresentaram soluções idènti-
cas em vários Itens, a equipe que trabalhará
junta não fará nenhum treino simulado, pois,
segundo Edson Novaes, cada um sabe perfei-
tamente o que deve fazer e como se portar em
caso de acidente.

Os 23 componentes da Brigada serão dis-
tribuídos durante os treinos e corridas da
seguinte maneira: 11 nas viaturas de resgate
(atendimento pesado); cinco atrás do guard
rail em várias curvas; três nas ambulâncias
(atendimento leve); e cinco nas viaturas de
supervisão dos setores Norte e Sul do circuito,
junto com oficiais do Corpo de Bombeiros.
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Com a chegada do mais con-
trovertldo dos carros desta
temporada de Fórmula-l, o
Lotus 88 — foi proibido de cor-
rer em Long Beach — ontem à
tarde no Autódromo do Rio.
onde será disputado do GP
Brasil, aconteceu o momento
de maior interesse até agora,
só comparado à visita dè Alan
Jones no Autódromo na
quinta-feira.

Hoje pela manhã, segundo
informou o chefe da equipe,
Peter Collins, começarão os
trabalhos de montagem do
carro, para que ele possa ficar
pronto na quarta-feira, quan-
do serão feitos os primeiros
treinos extra-oficiais.

O EMBARQUE

A Lotus 88 foi embarcada
para o Brasil assim que os
principais membros da equipe
souberam do resultado do jul-
gamento do Tribunal de Ape-
laçáo em Atlanta, nos Estados
Unidos, que considerou o carro
dentro das especificações le-
gals e apto para correr. O carro
veio de Londres onde sofreu
pequenas modificações de seu
projeto inicial, que foi mostra-
do em Long Beach.

O container particular da , .
equipe—preto, a inscrição h> ,.tus em prateado — que trouxe qo carro custou, só em despa-
chos, 15 mil dólares (cerca de. _.
Crt 1 milhão 500 mil) e pesava
cerca de 2 mil quilos. Junto . -
com o único carro do tipo 88
que velo para o Brasil, vieram
três motores e várias carena-.
gens, já pintadas de azul econi ,
o número onze de Élio de' Ah-.
gelis, único que vai usar o '
carro.

OS PILOTOS íC.'ãÍ
r í <

Os dois pilotos da equipe.
Lotus já estão no Rio e uni .
deles é urna das pessoas mais
vistas no Autódromo, à exce- .
çáo dos mecânicos. É Nlgel ,
Mansell, que ontem deu duas
voltas na pista em um carro dè •,
passeio. ' 

'C-C'.
Hoje ele foi ao autódromo.

para ajudar a sua equipe á .
desmontar o container do Lo-'.'
tus 88, além de guardar as pe-
ças e supervisionar a monta;
gem de seu carro, o Lotus 81..

Élio de Angells. principal pl-
loto da equipe, chegou ontem
ao Rio, mas náo esteve no au-.
tódromo, preferindo dormir na 5
parte da tarde.

Chegada do carro,
surpreende Collins

Apesar do principal homem
na Lotus, até agora, no Brasil,
o chefe de equipe Peter Col-
llns, só esperar a chegada do
88 para hoje pela manhã no
Aeroporto do Galeão; ele rece-
beu um telefonema no Hotel
Inter-Continental, onde está
hospedado, e, sabendo que o
cano já estava no autódromo,
foi rapidamente para lá. A mo-
vimentacão da equipe foi gran-
de, sendo a única que traba-
lhou quase que em sua totali-
dade naquela hora.

Um caminhão estacionado
na área dos boxes tinha uma
grande container preto, com o
Lotus 88 dentro e, quando ele
se abriu, deixou ver um bico
azul — mais tarde se saberia
que era apenas uma carena-
gem de reserva. Nesse momen-
to, a movimentação da equipe
Lotus foi intensa. Homens iam
e vinham da garagem e do
boxe para o caminhão, até que
se resolveu que o carro seria
descarregado ontem mesmo.

DÚVIDA

A dúvida é que não havia
guindaste para puxar o carro,
entretanto, mais tarde, se re-
solveu que ele desceria por
uma rampa, o que foi feito.
Mas, ninguém conseguiu ver o
carro direito. Mal ele saia do
caminhão, empurrado por dois
homens, era coberto por um
plástico preto, principalmente
suas partes mais baixas.

Mesmo assim, a atenção era
geral e quando ele foi guarda-
do na garagem, que náo fechou
tào rápido quanto desejavam

os mecânicos e responsáveis'
pela Lotus, por que elesesqúe-" ¦
ceram de colocar o suporte dó "
portão, houve uma certa de^" "
cepção. T",fy

Quando tudo Já estava .va-«;».
zlo. eles abriram novamente o,:'
boxe, mas, quando percebe--..•
ram que um fotógrafo se apto--^-
xlmava, voltaram a fechar ra-..:
pldamente, mesmo com algu--. •
mas pessoas lá dentro, entre
eles o desenhista da equipe,
Peter WrrJat Quando essas "
pessoas saíram é que se pôde"''
ver, mesmo de relance, o cairo,' r
sem nenhuma cobertura.- -,h: ":

O carro, que Impressionou a ~ ¦
todos, é diferente da maioria' ,
que Jã está nos boxes do auto-, ,
dromo. O cockpit de Elio de ^Angeles é mais à frente, próxliC "
mo ãs rodas dianteiras. Sua . acarroçaria é reta, com únja pe^. „.'
quena Inclinação no seu final ,
para facilitar a colocação do-
aerofólio e permitir que funcio-.. -.,
ne o sistema de suspensão da ..
carroçaria, para suprir em par- . •
te a falta da minissaias,; *-',
maior causa de reclamações
contra sua regularidade--;.,::.,

Mas, o carro Impressiona. '
Com uma aparência de potén-
cia, ele parece até ser maior do
que os outros, e, hoje, certp-.
mente, ele vai ser a maior atrá: .,
ção do dia, quando vai come-
çar a ser montado, devendo, ..
durante todo o dia fazer juntar ,muita gente no penúltimo bo. '.'.
xe para tentar descobrir âl..'.,
guns segredos que, pelo menos,
hoje, os membros da equipe - -
fizeram questão absoluta cU».
esconder. -....~'T," ,ssa

Ainda existe ameaça
para Collin Chapman

,». òftí
-_.v;-rõT
!".;.n_J^

1 V -LJ
O presidente da Associação

dos Construtores de Fórmula-
1 (FOCA), o inglês Bemnie
Ecclestone, disse ontem que
todas as equipes que partici-
pam do OP do Brasil no próxi-
mo domingo, em Jacarepaguá,
independente ou náo da pre-
sença da Lotus 88, que não
correu no GP dos EUA por
causa do protesto de 11 equi-
pes sobre possíveis Irregulari-
dades no carro.

Segundo Ecclestone, a equi-
pe Lotus teve seu recurso acc-
lhido pelo tribunal de Atlanta
mas, no GP do Brasil, o carro
pode voltar a ter problema se a
Federação Internacional de
Esportes Automobilísticos
(FISA) determinar a Irregulari-
dade ou nào do Lotus 88. Se
houver problema, segundo

Ecclestone, quem resolve é- __¦'••'
Comissáo Desportiva dõGP'-
do Brasil, formada por brasi-,
leiros e argentinos. 1",;'

O diretor da prova, Amadeu'.'.
Glráo, volte a afirmar que «le .-.
não tem nada a ver com' a .
participação ou não do Lotus
88. Segundo ele, tudo será de- .'
cldido por um comissário.téc-,
nico, que dará seu veredlto so-, .
bre a Irregularidade ou náo dp ,,
carro. Seu parecer é apresenta-. -
do à Comissão Desportiva (AI- ,ceu Leal, José Luis Miloski é
Clóvis Mendonça, do Brasil, e
Rafael Sierra e Osvaldo Ferrei-
ro, da Argentina) que decide-,
pela participação ou. n£Ó •
do Lotus 88 no GP do Brasi]! '
Glráo é apenas o responsável
pela execução da decisão dã-'.
Comissão.

Circuito agrada
chefe da equipe

¦tu*

O chefe da equipe Lotus, Pe-
ter Collins, deu uma volta no
circuito, dirigindo um Brasília,
tendo a seu lado o desenhista
Peter Wright, e os dois deixa-
ram a pista muito satisfeitos,
dizendo que o traçado "é exce-
lente e se adapta muito bem
ao Lotus 88 e bem ao Lotus
81". Os dois estavam muito
otimistas ontem à tarde no
Autódromo.

Collins considera essa corri-
da um grande teste para o Lo-
tus 88, para que na temporada
européia ele esteja Já mais
acertado e em condições de
lutar pelas colocações princi-
pais nas provas.

— O carro ainda está preci-sando de muitos acertos e isso
só vem com as corridas e, porisso, toda a equipe ficou muito
contente com o fato de nós
podermos correr aqui com o
nosso 88, que só vai apresentar
um carro.

Ao saber que pode haver ou-
tro recurso contra a inclusão
do carro na prova, ele disse
que, se isso acontecer, ele vai

também pedir um recurso pa-
ra tentar correr, mas se a FISÁ
assim decidir, ele nada vai po-.. ;
der fazer. ,_,. *; "

Mas as esperanças da Lotus 1
de que o seu modelo seja apror! ,vado ê tão grande que Collins..
disse que já está sendofjéitõ,, \
outro carro Lotus 88 para Ni;!
gel Mabgell, que ainda corre ,com o Lotus 81. ~m ¦',

Sobre o fato de o Lotus 88 %.'feito tempo 2s pior do que o',,
Lotus 81 nos treinos em Long
Beach, Collins disse que esse é '
um foto completamente natu.
ral, principalmente se for leva- -
do em consideração que aque-
Ia tinha sido a primeira vez-
que o modelo aparecia ent'
uma pista para treinos junto •
com os demais carros.- --^.---u;

Mas, Collins, além do grande. ¦
investimento que a Lotus fez .
no 88, tem um bom argumento ¦
para tentar persuadir os dàrex_-<
tores de prova para a sua par--
tlcipação no OP do Brasil. -O

— Afinal, não é o nosso carro •-,
a maior curiosidade do GP.
então, por que não satisfazer a'
vontade de todos? ..., óab

A cobertura da Fórmula-l é de Elòir-v{?.
Bernie não gostou das condições do piso próximo ao pódio Maciel e Fernando Paulino Netq'n.
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Tênis ainda
nào definiu
os 36 nomes

O Brasil ainda não definiu os
M tenistas que disputarão,
com representantes de mais 18
paises, o Campeonato Interna-
cional Banana Bowl, segunda
etapa classiflcatória do Clrcui-
to 8ul América de Tênis de 81,
marcado para 11 a 18 de abril,
no Esporte Clube Pinheiros,
em 8fio Paulo. O torneio conta
pontos para o. ranking mun-
dial da categoria 14-18 anos.

Além do Brasil, estáo confir-
mados Uruguai, Argentina,
Paraguai, Chile, Peru, Vene-
zuela, Colômbia, Equador, Bo-
livia, Estados Unidos, Canadá,
Espanha, França, Romênia,
Iugoslávia, Japào, Tcheco-
Eslováquia e Noruega. A Con-
federação Brasileira de Tênis,
promotora do Banana Bowl
juntamente com a Federação .
Paulista de Tênis e a Sul Amé-
rica"jBegüros, espera mais pai-
ses Inscritos até o flm do mês.

INTERNACIONAL

Roterdão — O polonês Woj-
tek Fibak é um dos semifina-
listas do Torneio Grand Prix
de Tênis que se disputa nessa
cidade. Ele venceu ontem o
mexicano Raul Ramirez —
que amanhã Joga contra John
McEnroe em Milão — por 6/1,
6/4. Oene Mayer, dos Estados
Unidos, derrotou o inglês Bus-
terMottram por 6/1, 7/6.

Ém Nova Iorque, a ATP
anunciou ontem a relação dos
tenistas que mais ganharam
nos torneios de 81. McEnroe
lidera a lista, com 152 mil 700
dólares. Em segundo está Bill
Scàhlon, com 119 mil 550, se-
guindo de Gulllhermo Vilas,
conH05 mil 600, Roscoe Tan-
ner, com,76 mil 300 e Brian
Teacher.com 76 mil 028. Des-
ses,'; o-único não norte-
americano ê Vilas.

Corrida de
fundo tem
prova hoje

A segunda etapa do Cam-
peonato Estadual de Corridas
de Fundo será disputada esta
manhã, a partir das 9h, em
Jacarepaguá, com saida no
Clube Professorado e chegada
na pista da Vila Olímpica da
Universidade Gama Filho. O
Vasco —vencedor da primeira
prova (adultos) domingo, na
Lagoa Rodrigo de Freitas —
está cotado para blsar o feito.

O Flamengo não contou do-
mingo com Carlos Alberto Al-
ves.e Aluísio Celestino, seus
melhores atletas, mas hoje po-
dera utilizar os dois, aumen-
tando as chances de vitória.
Na parte feminina, a Agremla-
çáo Atlética da Universidade
Gama Filho é absoluta e deve
ganhar. 'Além dos adultos (ho-
mens.e'mulheres) a competi-
çãd"terá uma prova para a
categoria juvenil.

Na classificação geral (adul-
tos è juvenil masculino), a Ga-
ma' Filho tem 28 pontos, vindo
em segundo o Vasco, com 26.
Seguem-se o Fluminense (20) e
o Flatóéngo (18). Na disputa
feminina, a Gama Filho lidera,
cara 20 pontos.
vttÒría.de FLOYD

Tóquio — O norte-
americano Stanley Floyd,
apontado como o melhor velo-
clstá da atualidade, ganhou
ontem, durante o Torneio In-
ternacional de Atletismo em
pista coberta, a prova de 60
metros. Fez o tempo de 6s61,
57 centésimos inferior ao seu
recorde mundial, estabelecido
em janeiro último.

Outro destaque da competi-
ção foi a vitória da soviética
Tatyana Kazankina, campeã
olímpica, na prova de l.SOOm,
com o tempo de 4ml8s46. Os
Estados Unidos só perderam
os l.SOOm, para mulheres.

Os vencedores de ontem fo-
ram os seguintes: 60m: Stan-
ley"Floyd..(EUA), 6s61; 800m:
Bráln Pheriot (EUA), Im53s57;
Vara: Thlerry Vlgneron (Fran-
ça)i 5,60rh'; Peso: Brian Old-
field (EUA), 21,29m; 60m com
barreiras: Dedy Cooper
(EUA), 7,84m; 400m: Ed Year-
wood (EUA), 49,60m; l.SOOm:
Daii Aldridge (EUA), 3m49s71;
Altura: Nat Page (EUA),
2,21m; Distância: Larry My-
ricks (EÜA), 8,32m.

Djan recebe
prêmio de
universidade

O nadador brasileiro Djan
Madruga, detentor de sete re-
cordes sul-americanos (dos
quais cinco individuais), rece-
beif um dos mais importantes
prêmios concedidos pela Uni-
versidade ide Indiana aos seus
atletas de destaque: no Inicio
do' ihès,' ganhou o Miles Bar-
ton Memorial e deixou assim
seu nome gravado ao lado de
campeões olímpicos como
Mark Spltz e Jlm Montgome-
ry,' qüe como ele passaram por
Indiana e ajudaram a unlversi-
daüe a conquistar muitos titu-
los, mèrèéendo por isso a mes-
ma distinção.

Djan recebeu o prêmio após
uma vitória sobre a Unlversi-
dade do Estado, num doai-
meeting disputado na Royer
Pool; em Bloomington Na
equipe de Indiana, Djan é o
nadador com mais experiência
internacional. Os jornais da
sua cidade nunca deixam de
mencionar-os quartos lugares
por¦¦¦ ele obtidos nos Jogos
Olímpicos de Montreal, nos
400 e 1.500 metros livres, e
principalmente a medalha que
gahhou no revezamento de 4 x
200 livres, em Moscou. E recor-
dam ainda que Djan foi cam-
peio de duas provas no Mun-
dial Universitário de 79 e que
ajudou Indiana a ganhar por
três vezes o Big Ten — a com-
petição que reúne as 10 maio-
res universidades dos Estados
Unidos.

Muylaert lidera
no hipismo mas
Beth é destaque

São Paulo — Com o quinto lugar obtido ontem na
segunda prova da série principal do 10° Torneio Pâo-de-
Açúcar de Hipismo, que se disputa na pista de grama
Sociedade Hipica Paulista, Alberto Assumpção Muylaert,
de São Paulo, assumiu a liderança da série principal, com
47 pontos. Entretanto, o grande destaque do Torneio vem
sendo a carioca Elizabeth Assaf que já venceu as duas
provas da série preliminar, com Pino — ela lidera esta
série, com 198 pontos — e ontem ficou em segundo na
prova forte, perdendo no desempate para José Roberto
Reynoso Fernandes.

A segunda prova da tarde ontem na Hipica Paulista
apresentou um flnal multo disputado com cinco conjun-
tos. Tipo Precisão, com obstáculos a 1,40 x 2m, a prova
teve um desempate difícil. Elizabeth Assaf fez pista limpa
com Parabellum no tempo de 39s74. Em seguida, Reyno-
so entrou na pista para cumprir o percurso armado pelo
alemão ocidental Hauke Schmidt. Tranqüilo no comando
da égua Noa-Noa, Reynoso fez uma apresentação perfei-
ta, gastando menos três centésimos de segundo que Beth
e vencendo a prova.

Na primeira prova do dia, porém, a amazona carioca
esteve absoluta. Ela cumpriu o percurso de obstáculos a
l,30m x l,80m, sem faltas, no tempo de 42sl8, montando
Pirro. Em segundo ficou outro carioca, Jorge Carneiro,
com O Anjo — O em 43s29, seguido do paulista João
Carlos Gonçalves, com Donatello — O em 43s48 — e, de
Beth, com Primo — O em 43s54 Luis Felipe de Azevedo,
que náo vem obtendo bons resultados neste Páo-de-
Açúcar, conseguiu um quinto lugar, com Riber — O em
44s32.

O resultado da prova principal foi este: 1. José Rober-
to Reynoso Femandes-Noa-Noa — O-O em 39s71; 2.
Elizabeth Assaf-Parabellum — O-O em 39s74; 3. Jorge
Camelro-Bernard — O-O em 40s22; 4. Elizabeth Assaf-
Primer Água — O-O em 44s98; 5. Alberto A. Muylaert- •
Porto Bello — O-l em 43s75.

Para hoje estão previstas as duas últimas provas do
Torneio: uma da série preliminar, ãs lOh—dois percursos
a l,30m x l,80m — e uma da série principal, o Grande
Prêmio Pão-de-Açúcar, também em dois percursos, um a
l,40m x l,50m e outro a l,50m x 2m. A TV-Educaüva
anunciou ontem que transmitirá o Grande Prêmio a
partir das 15h.

Bieckark é bicampeão da
Classe Lightining antes
de correr última regata

Florianópolis — Cláudio Bieckark, de São Paulo,
sagrou-se ontem na rala Bahia Sul, nesta Capital, bicam-
peão brasileiro da Classe Lightining. O titulo foi conquls-
tado por antecipação após as vitórias na quarta e quinta
regatas. Hoje será disputada a última regata do Campeo-
nato com Manfred Kaufinan e Mário Buckup lutando
pelo vlce-campeonato.

Os resultados das regatas de ontem, corridas com
vento de 29 nós, foram os seguintes:
4a regata: 1. Cláudio Bieckark (SP); 2. Mário Buckup (SP);
3. Manfred Kauflnan (SP); 4. Cláudio Abramovitz (SP); 5.
Roberto Buckup (SP). 5* regata: 1. Cláudio Bieckark; 2.
Mário Buckup; 3. Manfred Kaufinan; 4. Valêrio Soares
(SC); 5. Roberto Buckup.

O Campeonato reúne 17 barcos do Rio, Sáo Paulo e
Santa Catarina e Bieckark, quarto lugar em Finn nos
Jogos Olímpicos, era o favorito para o titulo, embora
Kaufinan e Mário Buckup também fossem fortes candi-
da tos.

No Rio
Apenas sete barcos foram à raia da Escola Naval para

a disputa, ontem, da primeira etapa da Regata Comodoro
do Iate Clube Brasileiro, para a Classe Carioca. A regata,
corrida com muita chuva e vento de sudoeste fraco —
força um para dois—foi vencida por Jaime Dirceu, com o
barco Ourlçado. Em segundo cruzou Rafael Lorenz, com
Blitz seguido de Carlos 0'C'onnor, com 0'Connor.

A Regata de Abertura, para a Classe Optimist, foi
corrida ontem na Praia do Flamengo, também prejudica-
da pela chuva e pelo vento sul, muito fraco. Peter Tans-
cheidt, vice-campeâo sul-americano da classe, venceu na
categoria juvenil, superando Marcelo Nogueira e Marcelo
Silva. Na categoria estreante o primeiro lugar ficou com
Alexandre Silva e o segundo com Fernando Oriz.

Entre as meninas, a vitória ficou com Mônica Gonçal-
ves. Em segundo ficou Leticia Noguera, seguida de Maria
Fernanda Roxo. Na categoria infantil, Luis Felipe Ersni-
koss cruzou na frente, seguido de André Guartsch e André
Belenz.

Para hoje está prevista a Regata Aniversário do Iate
Clube do Rio de Janeiro. A largada para a classe Optl-
mist, na Praia do Flamengo, será ãs 14h, meia hora depois
de saida das demais classes, cuja regata será na raia da
Escola Naval.

Em Angra dos Reis, só ontem pode ser disputada a
primeira regata de Porto Galo, abrindo o Campeonato
Estadual Aberto da classe Star. Com o tempo fechado e -
vento de Sudeste que atingiu, nas rajadas, no máximo
seis nós, o paulista Dino Pascoalatto — com seu proeiro
Fernando Sesster — cruzou em primeiro.

A regata, muito disputada, apresentou um final emo-
cionante, com quatro barcos chegando praticamente
juntos. A diferença do segundo colocado, Daniel Adler—
que correu com Ronaldo Senfft — para o terceiro, Fran-' cisco Caneppa—tendo Camilo Carvalho na proa—foi de
melo barco. Em quarto cruzaram Ricardo Didler/Marcelo
Pereira, também de São Paulo, seguidos de Augusto
Barrozo/Sérgio Nascimento, Harry Adler/José Simas, Pe-
ter Siemsen/Marcos Temke.

Rafael González marca
cartão de 69 tacadas e
vence golfe em Petrópolis

Rafael González, com um cartão de 69 tacadas, ga-
nhou a categoria scratch do Torneio Aberto de Verão do
Petrópolis Golfe Clube, disputado ontem em diversas
categorias. Hoje será realizada mais uma volta e no
próximo fim-de-semana os 36 buracos restantes.

Na disputa da Taça 8erra dos órgãos para equipes, a
de Petrópplis conquistou o primeiro lugar parcial com 381
pontos, ficando em segunda a de Teresópolis, com 398.

Resultados
\ Categoria scratch: 1° Rafael González 69 gross, 2o

Ismar Brasil 70,3° Guilherme Gondim 71. Categoria 0 a 9:
Guilherme Gondim 62 net, 2o John Paul Vamtilburg 68,3o
Rafael González e Hélio Barkl Filho 68. Categoria 10 a 16:
Renato Gaensly 67, 2o Marcelo Schuback 70, 3° Carlos
Eduardo Varela e José Renato Falconl 71. Categoria 17 a
22: 1° César Farai 65, 2° Pedro Noel Ribeiro 65, 3o Hélio
Barki Filho 68. Categoria 23 a 28: Pedro de Orleans e
Bragança 68, 2° Carlos Alberto Schuback 70,3° Marcelo
Kubo 73.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE
SEGUROS PRIVADOS-SUSEP

DEPARTAMENTO DE PESSOAL-DEPES

EDITAL/DASP/SUSEP/N0 09/81
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVA-
DOS—SUSEP, por delegação de competência atra-
vés do Processo/DASP/N° 00341/81, comunica aos
inscritos nos Concursos Públicos das Categorias
Funcionais de DATJLÓGRAFO. LT-SA-802 e TECNI-
CO DE SEGUROS, LT-NS-935, o seguinte:
a) DO RESULTADO:

Dia 23/03/81;
Horário: de 10:00 às 19:00 horas;
Local: Avenida Rio Branco, 109 — 13° andar.

b) DOS RECURSOS:
Dias 24 e 25/03/81;
Horário: de 10:00 às 19:00 horas;
Local: Avenida Rio Branco, 109 — 13° andar.
Rio de Janeiro, 18 de março de 1981.

(Ass.) MARIA DE LOURDES SMARRITO SILVA
Diretora do DEPES (P
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Economize Cr$800,
Furadeira 6 mm (JO

3Ü290, &i2.4909
IO de Cr$ O \3 X «i

4515,

Corpo leve, sólido e in-
quebrável. Motor com
potência superior à das
furadeiras comuns. Lu-
brifícação permanente.
110/220V.

Total a
prazo Cr$

sem entrada

Economize Cr$ 7009
Estante Softline

De chapa de aco, De Crt P°r O 1QO
fosfatizada e pin- 2.890, Cr$ ^.l^V,

eletrostatica- -| ff mena. O/IC
3. Mede: 1,00 •» 1«> de Cr$ -600^
l x 0,25 m

profundidade.

pm-
tada eletrostatica-
mente.
x 0,93 x 0,25 m de Total QOTt• prazo Cr$O.T7 4 tJ^

sem entrada

Multibancada kit
Bancada dobrável, pren- —% T% ^ ,
de com firmeza objetos "rCÇO BaiXO e Sears!
a serem trabalhados.
Com tábuas ajustáveis
paralelamente ou em
cunha. Para até 200kg. Cr$ 2.550,

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU SEU DINHEIRO OE VOLTA! SE A COMPRA NÃO AGRADAR, NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

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

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



38 — ESPORTE

Flu perde
1° Caderno D domingo, 22/3/81 D JORNAL DO BRASIL

FLUMINENSE 1 x 1 PORTUGUESA DE
DESPORTOS — Local — Maracanã. Ren-
da — Cr$ 1 milhão 844 mil e 200.
Público Pagante — 14 mil 183. Juiz —
Saul Mendes. Cartões Amarelos — Fan-
tick, Zé Mário, Duílio, Beca e Almir.
Fluminense — Paulo Vítor, Zezinho,
Adilço, Tadeu e Rubens Gálaxe; Delei,
Edson e Gilberto; Robertinho, Cláudio
Adão e Almir (Mário Jorge). Portuguesa
— Everton, Alves,. Duílio, Daniel Gonza-
les e Fantick; Zé Mário, Gérson Sodré e
Wilson Carrasco; Moisés (Caio), Beca e
Pito (Jorge Luís). Gols — no primeiro
Tempo: Edson (9m); no segundo Tempo,
Wilson Carrasco de pênalti (23m).

O Fluminense pagou peloegoísmo, displicência e ma
atuaç&o de seus atacantes e
acabou empatando um jogoem que poderia vencer com
total tranqüilidade: o empate
de 1 a 1 com a Portuguesa de
Desportos, na realidade, foi
um castigo para o time carioca
que nâo soube aproveitar a má
exibição do adversário no pri-meiro tempo. Cláudio Adáo
desperdiçou um pênalti, aos
33m do segundo tempo.

Embora o gol de empate da
Portuguesa tenha nascido de
um pênalti inexistente de Zezi-
nho em Wilson Carrasco—mal
marcadopelo péssimo JuizSaul Mendes — o Fluminense
nâo mereceu ganhar, princi-
palmente pelo segundo tempo
confuso e desinteressado quefez. A equipe sentiu a falta de
Mário e Zezé, mostrando-se de-
sorganizada no meio-de-
campo e ataque, onde apenas
Delei e Cláudio Adào jogaramrelativamente bem.

Apesar de toda a deficiência
coletiva, o Fluminense conse-
guiu mostrar disposição tática
e velocidade, no primeiro tem-
po. Uma velocidade que os
atacantes não souberam apro-
veltar, ao mesmo tempo em
que desperdiçavam muitas
chances para garantir logo
uma boa margem de gols sobre
o adversário, completamente
envolvido.

O gol do Fluminense surgiu
aos nove minutos da fase inl-
ciai. Aproveitando o jogo fran-
co da Portuguesa, o time cario-
ca atuava adiantado e, numa
escapada pelo melo, Edson to-
cou para Cláudio Adão, multo
bem posicionado entre Zé Má-
lio e os dois zagueiros de área.
O centroavante apenas ajeitou
a bola, de forma perfeita, para
a penetração de Edson que, jádentro da área, tocou sem de-
fesa para Everton.

A Portuguesa Jogava mal
mas nâo chegou a se perturbarcom o gol e continuou em seu
Jogo desprentensioso. O Flu-
mlnense dominava o melo-de-
campo, onde o adversário esta-
va enfraquecido, pois apenas
Zê Mário combatia. Ainda as-
sim, perdeu vários lances com
Cláudio Adão e Robertinho,
especialmente dois, em que o
centroavante teve campo e
tempo para penetrar, mas pre-feriu o drible extra, compro-
metendo as jogadas. -

No segundo tempo, as equi-
pes continuaram Jogando de
forma franca, sem maiores
preocupações defensivas mas
a Portuguesa de Desportos,
agora com maior audácia, pro-curou o empate de forma Insls-
tente. Por absoluta falta de
talento,-no entanto, o gol sur-
giu num lance isolado, em queWilson Carrasco penetrou na
área e, ao sofrer o combate de
Zezinho, jogou-se espalhafato-
samente ao solo.

Diante de tanta mise-en-
scéne, o Juiz Saul Mendes, con-
fuso, mal posicionado e um
mestre na arte de interromper
o jogo sem necessidade, aca-
bou marcando um pênalti ine-
xlstente. O próprio Carrasco
bateu, empatando sem defesa
para Paulo Vítor. O gol de em-
pate desesperou o Fluminen-

• Dez minutos depois ocorreu
o lance que caracterizou a dis-
plicèncla do Fluminense: Ru-
bens Gálaxe foi derrubado por
Alves e Cláudio Adáo é encar-
regado de bater o pênalti. Mas
cobrou fraco, no meio do gol,
nas mãos do goleiro Everton,
que espalmou sem dificuldade,
embora os jogadores do Flumi-
nense tenham afirmado queele se mexeu, antes da co-
branca.
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Edson foi o autor do gol do Fluminense, mas, como os dentais, não jogou boa partida
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O goleiro Everton nem precisou sair cio meio do gol para defender o pênalti cobrado com displicência por Cláudio Adão

Amaral pode ser
reforço da zagat

Antes mesmo de conflr-
mar ou desmentir a venda
de Edinho ao Olympique
de Marselha, o Fluminense
tenta a contratação do za-
gueiro Amaral, do Corin-
tians. O dirigente Rafael
de Almeida Magalhães, em
São Paulo hã dois dias,
pretende comprar o ex-
jogador da Seleção Brasi-
leira para suprir a eventual
ausência de Edinho.

O caso de Edinho, no en-
tanto, só vai ser definido
na quinta-feira. Daniel
Rocca Serra, líder do gru-
po venezuelano que repre-
senta o Olympique junto ã
diretoria do Fluminense,
encerrou provisoriamente
as negociações, voltando a
Caracas. Na próxima quin-
ta-feira virá ao Rio o presi-
dente do clube francês, H.
Scallini, tratar pessoal-
mente do caso.
OS QUE VOLTAM

O técnico Nelsinho con-
siderou Justo o resultado
de ontem. Em sua opinião

o Fluminense nào jogou
bem, perdeu multas chan-f.;
ces e agora está em situa- ;
ção delicada na tabela, -
pois terá de enfrentar o VI-,
tória, em Salvador, e; o, >
Paissandu, aqui nov Rio. ',
Nelsinho prepara à* volta "
de Mário e Zezé ao timer-,

— Constantemente^eSta-* *
mos perdendo muitosgols. ;
Isso vem aconteceiído há
alguns jogos. O tlmétem
treinado com empenlKras
finalizações, Cláudio Adào
se exercita nas cobranças
de penalidades, nY^itos
jogos acabamos desperdi-
çando todas as chances
que temos.

O Fluminense võltà*.,a
treinar amanhã e osmêtík
cos vão observar o reinicio
de treinamento de Máriq.'
para antecipar uma op"
nião em relação à sua voli
diante do Vitória. Da ren~:
da de ontem, o clube flcbü'
com Cr$ 716 mil 405, quani-
tia considerada irrisória:'*
pela diretoria, Já que. nâq3
chega a pagar a entrada do í
time em campo.

Delei, um dos poucos
a jogar alguma coisa

Paulo Vitor — Atuação
segura, bem nas saidas de
gol. Muito tranqüilo.

Zezinho — A torcida do
Fluminense deve estar tor-
cendo pela volta de Ede-
valdo ao time, pois seu
substituto é multo imatu-
ro e erra lances primários.

Adilço — Bem na dispu-
ta individual com Beca,
embora isso não seja mui-
ta vantagem, já que o ata-
cante paulista é limitadis-
slmo.

Tadeu — Confuso e er-
rando no posicionamento
várias vezes, quase com-
prometeu seu sistema de-
fensivo. Sabe muito bem
dar cotoveladas, como fez
com Gérson Sodré no se-
gundo tempo. Nisso, é mui-
to bom.

Rubens Gálaxe — No es-
tilo habitual, não compro-
meteu. Na primeira vez em
que apoiou o ataque efeti-
vãmente conseguiu um pê-
nalti. Boa atuação.

Delei — Sobrecarregado,
atuando num meio-campo
pouco combativo, teve que
redobrar seu esforço para
defender e levar o time ao
ataque. Poucas falhas e
uma atuação que o levou a

ser o melhor do Fluminen-
se, sem chegar, no entanto,
a brilhar.

Gilberto — Tem bóa ve-
locidade e dribla bem, mas
insiste em se jogar lõgòl^
que é tocado por qualquer'»
adversário. Atrasa ás joga-.*
das e está com o grave
defeito de atuar de cabeça
baixa, prejudicando ata-
ques que poderiam ser pro-dutivos.

Eson — Fez um gol e
sumiu em campo. iRobertinho — Dos mais
medíocres, pouco fez de
útil.

Cláudio Adào — Um be-
lo passe no gol do Flumi-
nense e muito egoismo em
dois lances em que poderia,
ter decidido o jogo.1 Além l
disso, perdeu o pênalti,'
que também poderia ter.
dado a vitória ao seu tirne^"'
por displicência.

Almir — Abaixo da çrtti-r
ca. Nada fez a náo ser re-
tardar os ataques cò'm to-.
ques e dribles lmprodutU-]
vos. Foi substituído tar,de.'.
por Mário Jorge, quetani-
bém entrou mal e náo chfr-
gou a fazer uma jogada se" v
quer. ...,„.:.",'•

.¦«-JT»Gérson Sodré só foi
parado com violência •

Everton — Fez boas de-
fesas, além, naturalmente,
de salvar seu time no pê-
nalti. Tranqüilo, soube es-
friar o jogo quando neces-
sário.

Alves — Marcou um
ponta Inoperante, mas nâo
conseguiu apoiar o ataque.

Duílio—Bem no comba-
te aos atacantes adversa-
rios, formou ao lado de Da-
niel Gonzales uma boa du-
pia de área. É, porém, mui-
to violento.

Daniel Gonzales — No
mesmo nivel de Duílio,
principalmente em bolas
altas.

Fantick — Anulou Ro-
bertinho e teve atuação
ofensiva razoável.

Zé Mário — Num meio-
campo que pouco comba-
te, foi incansável como
sempre. Cobriu a defesa e,
jogando como de hábito,
não se adiantou muito.

Wilson Carrasco — Pas-
seou em campo e de útil
apenas a malícia no mo-
mento do pênalti, que co-
brou com categoria.

Gérson Sodré —..O me1 ''¦
lhor da Portuguesa e dó"'
jogo. Sua forma é das me-v
lhores. Correu por todo<l<3
campo e foi a principal pe: ,
ça de ligação do meió^"
campo ao ataque. Se tives».
se um jogador de talentOT.
ao seu lado, sua equipe',
certamente nào empata1--'
ria. Foi marcado comvió*'"'
lência. ' ''•'"*

Moisés — Recup§rwdo"..
aos poucos o ritmo de jogo, sí5
atuou mal e foi substituído'.*•¦
por Caio, que parece, o dó"3-
Campo Grande: joga. dè;;"
cabeça baixa e é um ataíc,"
cante nitidamente de área,'
fixo, que rende pouco ,em. •*
outra posição. ,~ • ' *c«

Beca —- Muita movimen-,.-^
taçáo e pouca objetivi--'"
dade. '-•" fit

Pita—Outro que nâo foi <".,
bem, embora estivesse <!r
sendo marcado porum joy-'-"
gador Inexperiente. Jorgff.;
Luís entrou em sealagáJr''^
deu um chute ridícúlopára
fora, perdeu chance eriáo»*,
justificou sua entrada! yyk

Rivera diz que Zico é quase do Milan
aSS

Roma — O fat o do presidente do Flamengo,
Antônio Augusto Dunshee de Abranches, ter-se
recusado a recebé-lo e a tratar com ele as
condições para a venda de Zico ao Milan náo
desencoraja Gianni Rivera, recém-chegado do
Rio de Janeiro. O que disse aos jornalistas,
repetiu ao seus colegas dirigentes do Milan:

Zico ainda não é nosso, mas posso assegu-
rar que é quase nosso. Se me pedissem para
avaliar as possibilidades de vê-lo brevemente
em Milão, com a nossa, camisa rubro-negra,
diria que são de oitenta por cento.

Seja à imprensa que o marcou homem-a-
homem nos últimos dois dias, seja ao Conselho
de Direção do^Milan, Gianni Rivera, hoje vice-
presidente do'clube pelo qual tornou-se cam-
peãoe ídolo do futebol italiano ao longo de uma
carreira de quase 20 anos, assegurou que o
resistência oposta pelo Flamengo à transferèn-
cia de Zico para a Itália nào parece suficiente
para impedi-la.

— Importante e decisivo é o fato de termos
concluído um acordo perfeito com o jogador.
Zico e eu não assinamos qualquer papel mas
com um aperto de máo selamos um pacto quetem importância igual ou maior. Nossos inte-
resses coincidem em tudo. Nós queremos ar-
dentemente que ele seja um dos nossos. Ele,
Zico, quer ardentemente aproveitar a oportuni-
dade que ojMilan lhe oferece para garantir-seum futuro sem problemas.

Até que ponto a oposição do presidenteDunshee de Abranches pode impedir um final

feliz para o romance entre o Milan e Zico? Se
não consegui ser recebido e conversar com o Sr
Dunshee de Abranches, fui mais bem-sucedido
com o Sr Márcio Braga, que até bem poucotempo foi presidente do Flamengo, e que todos
me disseram ter uma grande influência sobre
seu sucessor, isto é, o mesmo Sr Dunshee de
Abranches. Hierarquicamente, como presidên-
te do Conselho Administrativo do Flamengo, o
Sr Braga estaria também acima do Sr.

Abranches. Com o Sr Braga pude manter
um diálogo prático e profícuo. Mas mesmo a
reação do Sr Abranches é mais do que com-
preensível: qualquer um se comportaria como
ele, no momento de enfrentar um problema,
para o seu clube e para o futebol brasileiro,
como éoda venda de um campeão como Zico.

Em que condições Zico assinaria um
contrato com o Milan?

Essa questão de cifras e dos termos do
contrato também foi discutida e esclarecida
com o procurador e o advogado de Zico, Srs
Joáo Batista e Jairo Sampaio. Por motivos
óbvios, não poderia neste momento entrar em
particularidades sobre o acordo a que chega-
mos. O que posso dizer, no momento, é que náo
deveríamos encontrar dificuldades para con-
cluir um bóm entendimento, para retardar a
fotografia histórica da assinatura do contrato
de Zico com o Milan.

A prudência de Rivera, de náo revelar publi-camente as bases acertadas com os represen-
tantes de Zico, náo impediu que toda a impren-

sa italiana informasse que o Milan dispoê-se a
pagar aq jogador 300 mil dólares anuais (entresalários, prêmios e contratos publicitários), 1milhão de dólares (Cr$ 75 milhões) de luvas, eao Flamengo 3 milhões de dólarres.

Onde o Milan descobriria tanto dinheiro?— perguntaram ainda a Rivera. Sua resposta
foi a mais tranqüila e simplificadora:

Não entendo por que vocês insistem nes-
ses discursos. Felice Colombo, um grande in-
dustrial, presidente suspenso pela Federação
por seu envolvimento no escândalo das após-
tas clandestinas, sempre disse que mesmo afãs-
tado de suas funções garante seu apoio finan-ceiro ao Milan. Ele sabia de minha viagem ao
Brasil, e portanto sabia que nào iria àquele
país para fazer turismo mas para providenciar
a contratação de Zico ou de um outro estran-
geiro. Eu ouço e dou atenção apenas àqueles
que decidem no Milan. Os outros podem dizer o
que quiserem, é um seu direto, mas para mim
nào tem maior importância.

Pelo que você disse, no caso de falhar a
contratação de Zico, o Milan jà teria pensadoem outras alternativas, em outros estrangeiros.
Quais seriam?

Rivera confirmou que o Milan tem paciên-cia, prefere Zico, mas nâo está disposto aesperar indefinidamente por uma resposta doFlamengOi Confirmou ainda que, no Brasil, náo
se limitou a falar com Zico. Por sugestão de
Amarildo, seu amigo, ex-jogador do Milan,Gianni Rivera olhou de perto e gostou muito do

Araújo Netto
Co mt ponde nt»

C2?

futebol de Reinaldo, do Atlético Mineiro. Assim
como por sugestão do técnico Gigi Radice,
homem que descobriu e trouxe para o Bologna
o centroatacante Eneas, Rivera reviu e se inte-
ressou também pelo futebol de Zé Sérgio, ata-
cante que já examinara no Mundialito de Mon-
tevidéu.

Quanto tempo o Milan esperará ainda porZico? Rivera conclui:
Dentro de 10 dias, Lamberto Giulidori,

amigo do Milan e de Zico, voltará ao Brasü.
Esperamos que, nessa ocasião, eles nos dê a

resposta definitiva: o sim ou nâo, que nos
obrigaria a pensar ou náo na contratação de
outro estrangeiro para o Campeonato que o
Milan disputará no próximo ano, novamente
na Primeira Divisão do Futebol Italiano.

Menos otimista ou por conveniência mais
cauteloso do que seu vice-presidente Gianni
Rivera, manifesta-se o atual presidente do Mi-
lan Sr Morazzoni. Depois que Rivera relatou osresultados de uma missão no Brasil, o presi-dente do Milan disse aos jornalistas:

Por enquanto temos a propósito de Zicoelementos incompletos. Isto é uma situação nàodefinida, que não permite qualquer anúncioespetacular. Deveremos reencontrar-nos bre-vemente, para uma nova discussão sobre apossível vinda de Zico. Neste momento, o queposso dizer é que Zico continua muilo longe deMilão e do Milan, e não apenas geográfica-mente.

Quanto o Milan estaria disposto'a pagar pos.!..Zico?
Por qualquer estrangeiro, pagaremos oqÜS""

a Federação de Futebol considerar razoávèX.'
compatível com o situação econômica e moral--
do futebol italiano. Não faremos loucuras. Me'
lhor é náo fazer prognósticos sobre uma situtC-
ção táo indefinida, sobre uma hipótese. Z yí\

Confirmado seu parecer desfavoráveiyâ
oportunidade de abrir-se com tanta antecede»?
cia negociações para a contratação de vm-
estrangeiro, preocupado com as conseqüência»
que essas especulações podem ter no ambiente.-
do Milan, que continua liderando o Campearia*
to da Série B, lutando para retornar à Série A,
o treinador Massimo Giacomlni recusou-se a
opinar sobre a contratação de Zico. Zü*,.

— Náo é assunto que me. interesse neste
momento. Ouvi falar, li alguma coisa sobre o
assunto, mas hoje tenho outfos e mais sérios-
problemas que me preocupam como técnico do
Müan. ^

Embora nào tenha reafirmado nas entrevia-'tas que ontem concebeu, a verdade é que-a-técnico Giacomini opõe-se à contratação deZico por uma outra razão. Ele é daqueles quecontinuam a considerar mais aconselhável.e
inteligente, pata o Milan, a contratação de umcraque europeu. O sul-americano, por maisbrilhante e eficiente que seja para o clima é amentalidade do futebol italiano,' seria o maüt.incerto dos estrangeiros.

íí-*:*-
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Campo Neutro
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0 Coríntians sofreu a quinta derrota consecutiva diante do Bahia e está fora da etapa seguinte da Taça de Ouro do Campeonato

Coríntians perde e está fora da Taça
GRÊMIO 1 XO SÂO PAULO — Local: Estádio.

Olímpico. Renda: CrS 3 milhões 279 mil 540.
Públko: 37 mil 999 pagantes. Juiz: Bráulio Zanot-
to. Grêmio: Leão; Paulo Roberto, Newmar, De Leon
e Casemiro; China, Paulo Isidoro e Vilson Tadei;
Tarciso, Baltasar e Odair. Sâo Paulo: Toninho;
Chiquito, Nei, Dario Pereira e Marinho; Almir,
Éverton e Elvio; Valtinho (Tatu), Assis (Marquinhos)

..é Eriberto. Gol: no segundo tempo, Baltasar (25).

Gol de Baltazar dá vitória
ao Grêmio e acaba com a
invencibilidade do S. Paulo"Porto Alegre — Com um gol de Baltasar, aos 25
m_Jii.tR.. do segundo tempo, o Grêmio venceu o São
Paulo (que era o único invicto da Taça de Ouro),
ontçm ,à tarde, no Estádio Olímpico, e manteve as
esperanças de classificação à fase seguinte do Cam-
peonato. Agora, tem quatro pontos ganhos e ainda
lhe faltam dois jogos, um deles em casa, contra o Inter
de Limeira, seu principal adversário no grupo I.

Fundamentalmente, a vitória premiou o time quemais a procurou. O Sáo Paulo, praticamente classifl-
cado, propôs, durante todo tempo, um jogo defensivo,
apenas com Assis e Valtinho na frente, tentando as
jogadas de contra-ataque. Mas o Grêmio, levado pelanecessidade de vencer e muito incentivado por sua
torcida; não deu as mínimas chances ao São Paulo.
Além' de criar inúmeras chances para marcar.
SÓÂTAQUE

Sé o Sào Paulo não chegou a
criar lima única situaçào de
gol.-o Grêmio teve, nos dois
tempos de Jogo, muitas opor-
tunidades para marcar, com o
goleiro Toinho fazendo gran-des defesas. Com uma movi-
mentaçáo constante no setor
de,meio de campo e com o
apoio constante dos dois late-
rai» (a estréia do Juvenil Paulo
Roberto foi excelente), o Grè-
mio forçou sempre a zaga pau-

A primeira grande chance do
Grtmla fòi com Vilson Tadei,
aos 25 nünutos, do primeiro
tempo, .quando penetrou pelo
meio e.obrigou o goleiro Toi-
nho a fazer grande defesa. Aos
35, Casemiro chutou muito for-
te de fora da área, com a bola
batendo na trave direita. Aos
39,: o Juvenil Paulo Roberto
bateu falta da mela esquerda,
e obrigou Toinho a fazer outra
grande defesa.

No1 segundo tempo, logo aos

CORÍNTIANS 0x1 BAHIA. Local: Pa-
caembu. Randa: Cr$ I milhão 839 mil.
Públko pagante: 15 mil 308. Juiz: Wilson
Carlos dos Santos. Cartão vermelho: Edson
Soares. Cartões amarelo»: Basílio e Zé Ma-
ria. Coríntians: Tadeu, Luís Cláudio, Zé
Maria, Caçapava e Vagner; Biro-Biro (Eli),
Basílio e Zenon; Admílson, Rui Rei e Wilsi-
nho. Bahia: Renato, Edinho, Zé Augusto,
Newton e Paulo César; Edson Soares, Toni-
nho Taino e Leo Oliveira; Washington, Eve-
raldo (Emo) e Gil. Gol: no segundo tempo,
Toninho Toino (36m).

Time de Edinho
perde treino e
Telê leva culpa

4 minutos, Tarciso tinha tudo
para marcar, quando o zaguei-
ro Nei salvou. Aos 24, Paulo
Isidoro cabeceou livre e Tol-
nho fez outra grande defesa.
Mas, aos 25, Tarciso bateu fal-
ta da direita e Baltazar, no
meio da zaga do São Paulo,
conseguiu cabecear, vencendo
o goleiro Toinho, que passou a
ser chamado de "Frangueiro"
pela torcida.

Os Jogadores do Sáo Paulo,
sentindo que a invencibilidade
estava sendo perdida, ficaram
muito nervosos em campo e
Élvio acabou expulso depois
de atingir Paulo Isidoro. O la-
teral Chiquito, no mesmo lan-
ce, tentou atingir com a bola o
médico do Grêmio, que aten-
dia a Isidoro, ainda em campo.

Com essa vitória, o Grêmio
soma quatro pontos na tabela
de classificação, que devera
ser decidida contra o Inter de
Limeira, no Estádio Olímpico.
Antes disso, o Grêmio joga
contra o Fortaleza, em Porta-
leza.
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Sào Paulo — Um gol de Toninho Taino, aos 36
minutos do segundo tempo, acabou com a remota espe-
rança de classificação do Coríntians para a próximaetapa da Taça de Ouro. A equipe dirigida pelo técnico
Osvaldo Brandão perdeu de 1 a 0 para o Bahia, ontem à
tarde, no Pacaembu, numa partida em que a equipe
baiana terminou com 10 Jogadores, devido à expulsão de
Edson Soares.

O Bahia começou com um rígido sistema defensivo,
explorando os contra-ataques, enquanto o Coríntians,
necessitando a todo custo de uma vitória — a primeiranessa fase da Taça — foi todo para o ataque, com os dois
laterais e pontas avançados. Mas o time paulista náo
tinha a necessária tranqüilidade para aproveitar os chu-
tes a gol e, além disso, encontrava no goleiro Renato uma
verdadeira barreira.

Zenon, que fez sua segunda partida na equipe e era
considerado o grande trunfo corintiano, não pôde fazer
nada, uma vez que foi bem marcado, sofrendo inclusive
inúmeras faltas. Com a expulsão de Edson Soares, por
jogo violento, o Bahia terminou o primeiro tempo com 10
jogadores e voltou para o segundo com o mesmo sistema
defensivo com que iniciara o jogo.

O técnico Aimoré Moreira colocou Emo no lugar do
centroavante Everaldo e procurou suprir a ausência de
Edson Soares no meio-de-campo. Com isso, o Bahia
reforçou sua retaguarda, não dando chance a que o
Coríntians conseguisse furar o bloqueio. Brandão fez uma
alteração, escalando Eli para substituir Biro-Biro, a fim
de tomar a equipe mais ofensiva.

Aos 36 nünutos, para o desespero dos jogadores e
torcedores corintianos, Toninho Taino marcou o gol,único do jogo. Depois disso, o Bahia .recuou ainda mais
para assegurar a vitória e melhorar sua classificação no
grupa Ao Coríntians, pouca coisa restava, senão tentar
um empate de qualquer maneira, resultado também quenào lhe interessava, já que a Ponte Preta havia derrotado
o Santa Cruz, em Campinas.

Tecnicamente, a partida nào apresentou um bom
nivel, com os dois times salvando-se por escassas Jogadasindividuais. Do lado corintiano, Zenon, mesmo sem ter o
necessário apoio de seus companheiros de meio-campo,
foi o destaque, enquanto no Bahia apareceu somente o
bom futebol de Leo Oliveira, que soube manter o ritmo do
Ume no setor e esfriar a reação do adversário nos momen-
tos necessários.

O Jogo apresentou muitos lances violentos e o Corta-
tians mostrou mais uma vez ser uma equipe frágil de
Jogadores e de estrutura técnica, náo apresentando nada
que possa ser comparada a produção de um Ume médio,
ou muito menos grande. Até agora, a sua torcida não teve
um sabor de vitória nessa fase da Taça de Ouro e é
provável que novas dispensas aconteçam no inicio da
semana no Parque Sáo Jorge. Há, Inclusive, a posslbilida-de da saida do técnico Osvaldo Brandão, que recente-
mente afastou vários jogadores do elenco, mas isso não
resolveu o problema do time.

A única atividade
da Seleção ontem foi
uma animada pelada
pela manhã, na Gá-
vea, de onde todos se-
guiram para a con-
centração no Hotel
das Paineiras. Os jo-
gadores dividiram-se
em dois grupos — de
camisas amarelas e
verdes — e convoca-
ram os membros da
Comissão Técnica
para participarem.Ao final, o time de
Sócrates ganhou o de
Edinho por 7 a 5 e o
técnico Telê Santana
foi responsabilizado
Í)ela 

derrota por ter
àcilitado na marca-

ção a Serginho e Zi-
co, os únicos a guar-darem as posiçõesoriginais.

O preparador físico
Gilberto Tim reafir-
mou que todos os jo-
§adores 

estão em
oas condições físi-

cas, inclusive Titã e
Luisinho, que se re-
cuperaram recente-
mente de contusões,
e repeliu a hipótese
de a Seleção Brasilei-
ra procurar desforrar-
se da violência come-
tida pelo adversário
na partida em La
Paz, quando Cerezo
foi expulso.— Todos foram
muito bem prepara-dos, especialmente

no período de des-
canso em Poços de
Caldas, e só o Titã e oLuisinho é que reco-
meçaram os traba-
lhos físico-técnicos
mais tarde. Mas am-
bos reúnem boas con-
dições e não tenho
dúvidas quanto ao
aproveitamento de
qualquer um deles.
Mas não é verdade,
como se divulgou,
que estejamos pen-sando em desforrar-
nos da. violência im-
posta pela Bolívia em
La Paz. Para nós só
interessa o jogo e
Srincipalmente 

a vi-
iria.
O diretor de futebol

da CBF, Medrado
Dias, não compare-
ceu à Gávea, mas nas
Paineiras comentou
que existe o interesse
em manter Telè San-
tána no comando da
Seleção Brasileira.— Conversamos di-
versas vezes e ficou
acertado que discuti-
riamos a renovação
após os jogos pelaseliminatórias. Nao foi
uma iniciativa da
CBF, mas um con-
senso. Por isso só nos
resta aguardar o fim
da competição parachegarmos a um
acordo. Tudo que se
disser além disso será
mera especulação.

ESPANHA 82
O BRASIL NA COPA
VOCÊ NA EUROPA

A TOURING VIAGENS oferece a melhor oportunidade de você
conhecer a Europa e ainda vibrar com a seleção brasileira de futebol.

A partir de CrS 10.000, mensais, você tem direito à:Hospedagem em hotel classe turística nas cidades onde jogar o Brasil;Translado» aeroporto/Hotéis/estádios;
Ingressos para todos os jogos do Brasil, até o final;City Tours e excursões nos dias sem jogos (opcional). ,

Vé curtir suas férias no maior centro de turismo europeu, tendo \
a Europa toda a seu lado.

_» v Informações e Vendas: Touring Viagens ltda. ^
A, • f Rio de Janeiro - Av. Pres. Antônio Carlos, 130 • Tel.: 220-5022 *Ll'
r^ São Paulo - Rua da Consolação, 293 - Tel.: 259-8984 \V)

SP.ftag. Embratur n.»0100170016 - MoMg. EmbrMur n>0(00170008cal. "A" '*^

TURISMO
QUARTA-FEIRA
CADERNO B
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3B
JORNAL DO BRASIL

ARRANCADA FINAL PARA A UNIVERSIDADE!
Aulas em início

„ A ABERTURA
V VESTBiülâilS

O juvenil Paulo Roberto teve boa estréia

— Certeza de aprovação.
Centro I — R. Sete de Setembro, 237, 1o andar. • Centro i! — R. Evaristo da Veiga. 20, 1o e 2o andares • Tijuca I — R Conde deBonfim, 310, 3o andar • Tijuca II — R. Dr. Pereira dos Santos, 32 (P. Saens Pefia) •Cascadura — R. Cerqueira Daltro 244 • Madureira— Shopping Center Tem-Tudo, Io andar -

222-8633 * 390-2395 * 229-2836

José Inácio Werneck

O 

Fluminense não apenas jogou
fora uma vitória ontem à tarde
no Maracanã como escapou de
perder da Portuguesa no fim do

jogo, com o que teria assegurado a des-
classificação no Campeonato Nacional,
que a equipe parece vir cortejando com
tanta assiduidade. Depois de um bom-primeiro tempo, o Fluminense cedeu ter-
reno à Portuguesa, perdeu um pênalti
(pessimamente cobrado por Cláudio
Adão) e entrou em colapso. No fim, saiu
sob vaias de justa frustração da torcida.

Cláudio Adão é bom cobrador de
pênaltis? Nunca achei, pois Cláudio
Adão náo costuma cobrar pênaltis com
bola rasteira. Ou são chutes no alio ou à
meia altura, como ontem. E meia altura
é a medida ideal para a defesa do golei-ro. Se rememorarmos os pênaltis de
Zico e outros bons cobradores, vamos
encontrar guase a totalidade com bolas
rasantes. E também indispensável a au-
toconfiança do cobrador de pênaltis.Como em outras vezes, Cláudio Adão
partiu ontem para a bola em passolento, cheio de hesitação. x

O jogo foi bom e o Fluminense pode-ria tê-lo decidido já no primeiro tempo,
quando esteve sempre melhor, graçassobretudo ao entendimento de Roberti-
nho com Zezinho pela direita (apoia
bem o Zezinho) e à facilidade com queCláudio Adão voltava para receber oo-
las, quase sempre livre.

Mas no segundo tempo tudo mudou
por completo. Pretendendo defender
uma vantagem ainda magra, o Flumi-
nense passou a marcar da intermedia-
ria para trás, colocou os pontas pelomiolo e, à frente, deixava apenas Cláu-
dio Adão e Gilberto. O time foi perdendosua presença e os raros contra-ataques
eram desperdiçados por Gilberto, insis-
tindo em prender a bola mesmo quandotinha um companheiro colocado para o
passe.

Pelo que já fazia, a Portuguesa che-
gou com fustiga ao empate, embora
através de um pênalti inexistente e in-
compreensivelmente marcado pelo juiz,
que estava perto do lance e não pôdedeixar de ter visto que Wilson Carrasco
jogou-se ao chão. Ja o pênalti a favor do
Fluminense, legitimo, foi desperdiçado
por Cláudio Adão, ao fim de longos
minutos de espera em que os jogadoresda Portuguesa fizeram toda a sorte de
guerra de nervos sob a complacência do
arbitro.

A catástrofe, que já era grande parao Fluminense, quase se torna maior nos
minutos finais, pois o time entrou em
tumulto completo, desmanchou-se em
campo e permitiu duas ou três escapa-
das perigosas da Portuguesa. O Flumi-
nense, que já era irregular no ano pas-sado, está fazendo da irregularidade
uma rotina.

AQUI 

no Brasil conseguiu-se re-
duzir o Campeonato Nacional de
100 para 40 clubes. O que eu
ainda acho muito. E devo ter

alguma razão, pois, ainda agora na Ale-
manha, há uma campanha, conduzida
pelo ex-jogador da Seleção, Gunther
Netzer, e atual treinador do Hamburgo,
para reduzir o número de clubes na
Primeira Divisão do país. Reduzir de 18
(o que já é um número baixíssimo, em
comparação com a Primeira Divisão
brasileira) para 14.

Os argumentos de Netzer lembram
os que estamos cansados de repetir no
Brasil. Diz ele:

— Só uma concentração da elite dos
clubes pode atrair e fazer retornar o
público aos estádios. Estamos pagandoagora as conseqüências de um erro que
já dura 10 anos. Devemos nos livrar o
mais cedo possível do peso morto que é
a presença de medíocres equipes de pro-víncia. Precisamos oferecer grandes es-
petáculos.

Netzer tem toda a razão e suas pala-vras merecem meditação no Brasil. O
Campeonato Nacional melhorou com 40
clubes, mas ainda está longe do ideal. A
constatação é tão lógica que não há
como ser respondida. Mas o que deseja
Netzer exatamente? Ele quer seguir o
modelo suíço: 26 rodadas (13 de turno,
13 de returno), com a classificação dos
sete melhores para um torneio final de
12 rodadas, enquanto os sete últimos
disputam outro torneio que apontará os
clubes (dois) a serem rebaixados.

DE PRIMEIRA:De volta à Alemã-nha (e,precisamente,aoHamburgo,di-
rigido por Netzer), Beckenbauer tam-bém trocou de carro. Abandonou o Mer-cedes, símbolo de todo alemão bem-sucedido, por uma Lancia, fábrica quetem contrato com a British Petroleum,

Ste 
é, por sua vez, a patrocinadora doamburgo. Beckenbauer anda agora deLancia Delta. Sua ex-esposa Brigitte

ganhou um carro idêntico./I/RobertoBettega anunciou sua aposentadoria
para 1982, depois.da Copa do Mundo///Já Etisébio, da Seleção de Portugal de1966 e que, aos 39 anos, está recente-mente aposentado (embora em boa for-ma, pois mantém o seu peso de 78 qui-los), inicia agora a carreira de treina-dor.III As pessoas interessadas em parti-cipar da corrida de Roberto Ruiz Diaz—do Rio de Janeiro a Montevidéu, emagosto — devem manter contato com eleatravés da Corja, na Rua Visconde dePirajá, 207, sala 203, telefone 247-4979.11/Hoie, às 8h, treino da Corja nas Pai-neiras.
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Economize Cr$ 1.140,
Auto Receiver Bosch

FM mono, OM e OC. Mudança de faixas
e controle de tom por teclas. Sintoniza-
dor de alta seletividade. Controle automá-
tico de freqüência. Volume com Loudness <
conjugado. 10 watts reais de potência DIN.

De Cr$
6.090,

ou 15
Total a prazo

sem entrada

«4.950,
598,

o, 8.970,
por

mens. de Crf
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Economize Cr$1.3409
Stereo Receiver Bosch

FM stereo, OM e OC. Ajuste de balanço
na escala, não interfere emxoutros con-
troles. Controle contínuo de graves e agu-
dos. Mono auxiliar, melhora a recepção de
estações stereo quando o sinal está fraco.
Volume com Loudness conjugado. 15 watts
reais de potência DIN.

DeCrl
8.S90, por Cr%i*Jdd\Jm_

ou XÜ mens. de Cr$ O é D«

Total a prazo Cr$ lOtláD^
sem) entrada
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Economize Cr$3.690,
Stereo Center Bosch

Toca-fitas, FM stereo, OM. Auto-stop/auto-
eject eletrônico, com ligação automática do
rádio por memória. Avanço e retrocesso
de fita rápidos, com trava. 4 indicadores
luminosos de funcio. Comutado eletrôni-
ca de AM para FM distante ou FM local
por meio do botio^ush-selectrChave mono
/stereo. Volume com Loudness conjugado.
20 watts reais de potência DIN.

De Crf
16.590, por Cr$ 1 2.900»)

ou JL O mens. de Cr$ X • O O 4 a

Total a prazo Cr$ Jd ó • O O O a

sem entrada

Economize Cr$1.900,
Booster/Equalizer Bosch

Funções independentes. 80 watts RMS. 4
canais de saída. Ligâ/desliga automático pe-lo rádio/toca-fitas. 5. controles deslizantes
de freqüência com indicador luminoso de
Overload, para ajuste da equalização grá-fica de acordo com as características do
carro ou da música.

De Crt
8.190, por

15
«6.290,

759,ou JL K9 mens. de Cr$

Total a prazo Cr$ ± 1 •«5o<Da
sem entrada
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Economize Cr$ 1.000,
Auto-antena
eletrônica

DeCr$ porí> A f-r.
3.450, Grl^^OU-a

il5 deCr$296*)
Cr$4.440,

ou.
Total
a prazo

sem entrada
Sistema eletrônico integrado:
alta sensibilidade receptiva.
Dimensões reduzidas.

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU SEU DINHEIRO DE VOLTA! SE K COMPRA NÃO AGRADAR, NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

Sears CENTRO AUTOMOTIVO: ABERTO DIARIAMENTE A PARTIR DAS 8:30 H.

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

técnico Telê San-
tana afirmou que a
Seleção tem tudo
para impor à Boli-

via, hoje, no Maracanã, uma
vitória expressiva, embora re-.
conheça que o jogo pode tor-
nar-se difícil, sobretudo se o
time custar a acertar e a torci-
da se impacientar. O empate ê
suficiente para o Brasil.

Sei que o novo técnico da
Bolívia, Rubens Saldafia, não
alterou multo o grupo de joga-
dores, que é razoável. Mas te-
mos mais üme, a vantagem de
jogar ao nivel do mar e só resta
a torcida colaborar para atin-
girmos o objetivo de classificar
o Brasil para a Copa do
Mundo. '

Telê Santana surpreenden-
temente se dispôs a falar sobre
o plano tático a ser utilizado
para o jogo. Disse que a neces-
sidade de a Bolivia se lançar
para obter uma vitória, único
resultado que interessa para
continuar com chances de
classificação, fará com que a
Seleção tenha mais liberdade
para se movimentar em
campo.

Vamos marcar por pres-
sáo no momento que precisar-
mos, e quando houver necessi-
dade de marcarmos em nosso
campo os jogadores já sabem ¦
como se comportar. Quanto a
isso não há dúvida. Mas sei
que a Bolivia. precisa da vito-
ria e isso pode alterar os pia-
nos. Eles naturalmente vão
procurar explorar os centros
altos sobre a área, jogadas de
cobrança de cómeres, e princi-
palmente os contra-ataques,
mas já estamos preparados pa-
ra neutralizá-las.

Suando muito, pois partici-
para da pelada com os jogado-
res, o técnico afirmou ainda
que a renovação de seu contra-
to com a CBF náo o preocupa
tanto como se comenta, e que
está disposto a se entender
com os dirigentes da entidade
agora ou depois do jogo com a
Venezuela.

Indagado se concorda em ce-
der alguns jogadores para os
clubes, caso vença bem a Boli-
via e decida escalar um time
reserva para o jogo do próximo
domingo em Goiânia, contra a
Venezuela, Telê respondeu
que sim, e que já pensara no
assunto.

O importante é conseguir-
mos a classificação para a Co-
pa do Mundo. Se conseguir-
mos, o próximo compromisso
poderá servir para observa-
ções de jogadores sem chances
de entrar no time. Assim, é
pensamento meu ceder os
principais jogadores para seus
clubes, mas esse entendimen-
to tem que ser feito com os
dirigentes da CBF, que darão
a palavra final Pessoalmente
não tenha nada contra.

Por fim, Telê informou que
só decidirá quem fica no banco
de reservas após a revisão me-
dica de hoje de manhã, apesar
de admitir qüe jogadores que
ocupem mais de uma posição
terão preferência na escolha.
Com a insistência em se saber
quem ocupa mais de uma posi-
ção no grupo, Telê revelou
que, além de Marola, Edinho,
Serginho e Zé Sérgio deverão
ser incluídos, o que reforçou a
hipótese de Zé Sérgio, princi-
palmente, entrar durante o
transcorrer do jogo na esquer-
da, em lugar de Éder, ou na
direita, na vaga de Titã.

Nunca faço a relação dos
reservas antes da revisão mé-
dica do dia do jogo. Mas posso
adiantar que quem tem maio-
res chances de figurar na reser-
va são os jogadores capazes de
substituir companheiros de
outras posições, e esse é o caso
do Edinho e do Zé Sérgio. O
Serginho também deverá ser
relacionado porque é o único
atacante que disponho para
uma eventualidade.

BRASIL X BOLÍVIA — Local: Maracanã.
Horário: 17h. Juiz: Gaston Castro. Auxilia-
res: Sérgio Vasquez e Guilhermo Budge
(todos chilenos). Brasil — Valdir Peres,
Edevaldo, Oscar, Luisinho e Júnior; Bptis-
ta, Sócrates e Zico; Titã, Reinaldo e Éder.
Bolivia — Jiménez, Trigo, Vaca, Espinoza
e Del Liano; Villaroel, Aragonéz e Romero;
Camacho, Borja e Aguillar.

Zé Sérgio não se
conforma com banco

Visivelmente inconformado pelo afastamento do time
na partida de hoje com a Bolivia, o extrema Zé Sérgio
disse, após a recreação de ontem; que a melhor maneira
de vencer as retrancas armadas por equipes sul-
americanas que enfrentam o Brasil é utilizar as pontas,
obrigando as defesas adversárias a se abrirem.

Mostrou-se surpreendido com seu afastamento e rea-
firmou que se for necessário, Joga pela direita. Mas negou
estar decepcionado pela preferência por Éder.

Abatido coisa nenhuma. Estou é surpreso por ter
sido afastado do time. Atravesso boa forma física e
técnica e por isso sinto a saida do Ume justamente agora.
Mas estou preparado para qualquer eventualidade e se
for preciso jogo até pela direita, sobretudo porque enten-
do que a melhor opção de Jogada para uma Seleção como
a nossa/ que está sempre enfrentando outras do conünen-
te e que utilizam invariavelmente um sistema defensivo
retrancado, são as jogadas pelas pontas.

Titã defende
A controvérsia sobre os métodos de treinamento de

Telè Santana acabou transformando-se em motivo dos
mais variados comentários na manhã de ontem, na Gá-
vea. Enquanto muitos concordam com a tese do treina-
dor, de que a realização de coletivos contra equipes
formadas aprimora as jogadas do time, pois o adversário
não tem orientação de como vão jogar, ao contrário dos
reservas, facilitando a assimilação da orientação tática,
outros simplesmente a abominam, sob a alegação de que
o que. funciona são os treinos táticos.

O técnico encontrou em Titã um ardoroso defensor.
Ao comentar a possibilidade de fazer com Edevaldo uma
série de Jogadas ensaiadas, evidenciou a validade dos
coletivos, que, segundo ele, além de entrosar adequada-
mente os setores do time, permite um entrosamento
perfeito.Concordo plenamente com o Telê. Os coletivos são
válidos e ele tem que continuar impondo este trelnamen-
to. Só assim tem como avaliar quem tem de entrar no
time, quem está merecendo uma vaga pelo que apresenta
justamente nos exercícios, assim como quem estiver mal:

Estou recuperado da contusão e tenho nova chance
de começar Jogando — acrescentou — por Isso vou
aproveitar o bom entendimento que tenho com o Edeval-
do para fazer boas jogadas pela direita. Como não vou
habitualmente ao fundo, o Edevaldo pode se lançar com
segurança, pois tem cobertura e, além de tudo, tenho a
vantagem de penetrar para as finalizações.

Bolívia chega e só o
técnico está confiante

O Brasil não fará o show que pretende, no Maraca-
nô, pois viemos dispostos a impedi-lo de obter a classifica-
cão antecipada para a Copa do Mundo da Espanha. A
declaração otimista ê do técnico Ruben Saldanha, da
Bolivia, cuja delegação desembarcou ontem ã noite no
Aeroporto Internacional do Galeão, procedente de Santa
Cruz de lia Sierra.

Os Jogadores bolivianos chegaram demonstrando cer-
to cansaço e evitaram o contato com a imprensa. Pare-
ciam mesmo desmotivados para o jogo de hoje, talvez
pela derrota inesperada de 1 a 0 para a Venezuela,
resultado que praticamente os eliminou do próximo
Mundial. Apenas as declarações do novo treinador Ruben
Saldanha constrastavam com o ambiente, embora ele
não parecesse acreditar multo nas próprias palavras.

Bom começo
A Bolivia iniciou a participação nas atuais ellmlnato-

rias com uma sonora vitória de 3 a 0 sobre a Venezuela,
em La Paz. Nesta mesma cidade perderam apertado (2 a
1) para o Brasil e assim mesmo eram apontados como os
principais adversários dos brasileiros. Entretanto, foram
a Caracas na condição de favoritos mas acabaram sur-
preendidos pelos frágeis integrantes da seleçáo local, que
lhes impuseram uma derrota fora dos cálculos até dos
observadores mais otimistas.

Em conseqüência, a Bolivia náo depende agora de
recursos exclusivos para ainda tentar assegurar a vaga
para a próxima Copa do Mundo pois, além de ter a
obrigação de derrotar o Brasil hoje, ainda ficará na
dependência de novo insucesso dos brasileiros, domingo
próximo, contra a Venezuela. E estes dois resultados, em
sã consciência, ninguém entre os bolivianos acredita que
possa ocorrer.

A delegação da Bolivia veio chefiada por Eduardo
Lezana, com a equipe titular completa, exceto o meio-
campo Angulo. Ele foi expulso na partida com a Venezue-

. Ia, em Caracas, e suspenso três Jogos pela FIFA. Assim,
Ruben Saldanha poderá contar hoje com estes Jogadores:
Carlos Conrado Jiménez, Edgar Vaca, Andrés Gallardo,
Carlos Aragonês, Juan Cario Trigo, Erwin Espinoza, Si-
mon Martinez, Wlndsor Del Liano, Jorge Camacho, Mi-
guel Aguillar, Hebert Hoyos, Gaston Taborga, Erwin
Romero, Milton Melgar, Carlos Borja, Johnny Villarroel,

. German Montano e Roger Perez. ¦

INGRESSOS
Arquibancada: Cr$ 250
Cadeira: Cr$ 350
Cadeira especial: Cr$ 1 mil 200
Camarote: Cr$ 5 mil
Geral: Cr$ 50

Telê nega ter
sofrido coação

O técnico Telè Santana fe-
peliu com veemência as acusa-
ções de que teria sido coagido
a acatar determinações impôs-
tas por Zico durante o último
coletivo da Seleção Brasileira
porque o time se movimentou
com desenvoltura e marcou
três gols no adversário, o Cam-
po Grande.

Telê revelou que não é auto-
ritário a ponto de não admitir
discutir com os jogadores o
que é melhor para o time, e
confessou-se magoado com as
noticias que atribuíram & boa
apresentação do time a modifl-
cação do plano tático no cole-
tivo contra o Campo Grande.

Posso até ser tachado de
teimoso, mas nunca de desleal.
O que fizeram comigo foi deso-
nesto e me magoou profunda-
mente. O pior é que as coisas
não se passaram como foi dl-
vulgada, e nem foi Zico quem
sugeriu o tipo de Jogada conve-
niente ao time.

O que ocorreu, na verdade
—explicou — foi que o Reinai-
do me perguntou antes do trei-
no se marcaríamos por pres-
são. Respondi que não, que
queria a marcação no nosso
campo, e o Zico, então, se ma-
nlfestou para dizer que concor-
dava inteiramente com o siste-
ma, pois ele acha que os ata-
cantes não combatem com efl-
ciência.

Mais calmo após o desabafo
inicial, o técnico confirmou o
time que enfrenta o Chile hoje,
mas subitamente lembrou-se
de que tem sido criticado por
orientar seguidos treinos cole-
tivos e fez sua deiesa.

Sou treinador desde 1967
e sempre tive sucesso utillzan-
do este tipo de treinamento.
Agora, me vejo contestado por
todo mundo porque expus a
Seleção Brasileira diante de
equipes inexpressivas e os re-
sultados não foram satlsfató-
rios. Para mim, resultado'de
treino é o que menos importa,
e se as pessoas nao concor-
dam, pelo menos respeitem
minha vontade. Sou o respon-
sã vei pelo time e oriento o tipo
de treinamento que melhor me
aprouver.

Quando o fim do novo desa-
bafo era esperado com a expli-
cação dada, Telê Santana pa-
rou para pensar e, rebuscando,
descobriu que lera algo sobre o
cerceamento da liberdade dos
jogadores discutirem o plano
tático da equipe com a lm-
prensa.

Isso é outra maldade.
Nunca me passou pela cabeça
fazer tal determinação, ou pelo
menos sugerir á direçáo .da
CBF que o fizesse. Acho que ót
jogadores têm toda a liberda-
de para falarem do que quise-
rem. Contudo, devem ter res-
ponsabilldade nas declara-
ções. Nao é nem uma questão
de assumirem o que talam,
mas sim de medir o que dizem
para não comprometer todo
um esquema montado.. • -,
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caderno I ENCONTRO DE PROFETAS POPULARES

LIQUIDAÇÃO MESMO...
mfittsfftíi/ii

48 a 56 áá(Smm
meteu

"A LOJA DAS GORDINHAS'

COPACABANA . IPANEMA . TIJUCA • MÉIER • NITÊrÒÍ
ROUPAS ESPORTE — TOILETTE _ LINQEPIE E PRAIA

CURSOS
Inicio aulas: amanha

DECORAÇÃO
PAISAGISMO
JARDINAGEM
PERSPECTIVA
MAQUETE
HIST. DA ARTE
FOTOGRAFIA
PORTUGUÊS PRATICO
DIREITO COMERCIAL
MATEMÁTICA FINANCEIRA

INST. WTERNAOONAl
OE CULTURA

R. Visconde de Pirajá. 580/219
Tel: 259-1898/ • 259*348

A SABENÇA DO SERTÃO CONSULTA
OS VENTOS E ASSUNTA

A LUA PARA SABER DO INVERNO
Luís Lobo'

(L Q ig G3 Q E> Lfll K Iflli

Corrttpondtrrt*

NATAL 

— Reunidos no Primeiro Encon-
tro de Profetas Populares, 111 profetas
e duas profetisas observaram a maré,
estudaram o nascer do sol do Dia de
São José, consultaram os ventos, as-
suntaram a lua de 21, conversaram

multo sobre suas observações do que as formigas, as
abelhas, os vagalumes, as cigarras, os alevinos, os
sapos, a coruja, o bem-te-vi, a lavadeira, a fêmea do
tatu e as porcas estào fazendo desde outubro do anom X)6 zzescokJTO
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Todas as vantagens
da Gelli vão a sua casa

por um simples alô.
Projeto e orçamento grátisO decorador ou projetista vai até sua casa,
seja qual for o endereço
E você tem o credi-bem que facilita
tudo para você

Gelli®
o móvel bem bolado

áT/fí wV»
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TELEFONES:
Copacabana - 521.0319
Barata Ribeiro - 255.9629
Tijuca-248.0547
Niterói-711.6806
Supergelli • 270.1322
Barra-399.1431
Rio Sul -295.1938

Depois, identificaram os pontos comuns das
experiências de muitos e muitos anos em todas as
regiões do Estado e em vários Estados nordestinos,
confrontando as sabenças com o resultado das profe-
cias. Discutiram o significado da palavra inverno,
relacionaram os aspectos mais graves da estiagem,
apontaram algumas soluções para o problema da
seca, concluíram que a sabedoria do povo é muito
Importante mas que o Oovemo não acredita nela. E,
naturalmente, profetizaram.

José, Joào, Antônio e Pedro, Benvenuto, Bendl-
to, Joel e Miguel, Francisco, Ellzeu, Bento e Severi-
no, Tomás, Jacó, Vicente, Júlio e Joaquim, Edgar e
Luis, Balbino, Caslmiro e Sebastião, Nicáclo, André,
Celestino e Vareio, Regina e Adilla, Henrique, Paulo,
Egidio, Inácio e Martíniano, Orlando, Cícero e Ino-
cêncio, assim como Zoroastro e todos os de nomes
repetido concordaram: 81 vai ter muita água. Mas
nem sempre o inverno vai ser bom, "porque também
vem o inverno mau que é o que vem fora da época",
no dizer do profeta Manoel Ferreira da Silva. .

Segundo o folclorista Luis da Câmara Cascudo,"o povo conhece os fenômenos relacionados com a
meteorologia por instinto e por experiência, uma
sabença transmitida de pai para filho, de geração
para geração, durante séculos. Muitas dessas saben-
ças de chuva vêm de milênios transatos, retempera-
das pelo uso no dia-a-dia, através de uma experiên-
cia sofrida."

Para Alceu Mainard de Araújo "as profecias são
uma coleção de leis ditadas pelo "ouvi dizer", "os
antigos faziam assim", "meu avô já dizia", perslstin-
do por tradição oral e permanecendo na realidade
brasileira pelo largo uso que o povo faz delas".

De onde vêm essa sabença popular, esses verda-
delros guias práticos orais, esses "códigos de saben-
ça popular"? Os negros escravos não tinham profe-
tas, a não ser os muçulmanos. Mas assírios e babilô-
nlos já tinham seus profetas, como os malas e
astecas, que previam o tempo. No Oriente, como no
Ocidente, o homem sempre tentou interpretar os
sinais da natureza. No entanto, para Cascudo, a
sabença meteorológica, a profecia do tempo, é, entre
nos, mais devida ao caboco (de caá, mata, e boc,
saldo, em língua geral. Literalmente, o selvagem, o

homem que saiu do mato). O nosso selvagem sempre
soube entender os sinais de chuva.

Hoje, concordam muitos profetas, está mais difl-
cil fazer profecia. Porque "tudo esta mudado" e o
mundo "muito sofrido". Por exemplo: antigamente,
observar as nuvens era uma coisa. Hoje, com a
poluição, flca dificil entender o que o céu quer dizer.
Por isso mesmo, na cidade grande quase não há mais
quem cuide de profetizar, informa o profeta Zoroas-
tro. Mesmo no interior, os profetas estão reclamando
de que o tempo está mudado. Por quê? " Porque o
poder que o homem deseja alcançar não é natural e
está estragando a terra e mudando os tempos."
Dona Adélia Néri de Souza, de Pureza, cita a Biblia:"Quando o homem quer saber mais do que Deus,
Deus muda os tempos."

"Profeta mesmo, nem Deus está mandando".
Informa o profeta José Gomes de Andrade, de São
Paulo do Potengi, 54 anos. "Os grande profetas se
acabaram. O que a gente faz não é profecia, é só dizer
o que a gente está vendo, está sentindo, sabe por
toda a experiência."

É na natureza que o homem da terra vai buscar
os elementos para as suas profecias. Vivendo da
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terra, dependendo da chuva "que é mela lavoura",
sua sobrevivência está ligada à capacidade de "en-
xergar o que está vendo", de observar a flora, a
fauna, os fenômenos atmosféricos, de estabelecer
relações que uma longa experiência transforma em
sabença, diz José Fernandes de Medeiros.

"Manha vermelha, ou vento ou chuva". "Céu
pedrento, chuva ou vento". "Circo na lua, lama na
rua". "Lua com circo traz água no bico". "Coruja pia
na serra, chuva na terra". "Chuva na minguante vai
até o mês entrante".

Cada profeta tem a sua experiência: maré, ven-
tos, bichos, as plantas, os astros, cada um tem o seu
campo preferido de observação. Uns procuram saber
de que lado sopra o vento: se vem do Nascente, é
bom, "até pra saúde, porque não vem trazendo
doença". Outros assuntam a lua, a primeira lua do

ano, ou a lua da primeira chuva, ou a lua de Santa
Luzia, ou a lua de Sào José. Há quem observe o sol, a
que horas nasce, a que horas vai dormir. E quem
fique acordado para observar o "carreiro de Santla-
go" ou a "arca de Noé" e os "buracos da noite". Se a
formiga esto cortando muito, o inverno vai chegar.
Se ela limpa o formigueiro e põe pra fora o armazena-
do. pode começar a plantar. Se o vagalume voa
baixo, é seca muita, e quanto mais alto ele voar,
mais chuva vai chegar. Há uma cigarra de inverno e
uma cigarra de verão. E as abelhas nunca enganam:
se vem chuva, os favos estáo cobertos com cera
amarela, grossa. Se não vem, a cera é fina.

Prá que lado está voltada a porta da casa do
joão-de-barro? Pra que lado a bem-te-vi está virada
quando canta? Quantos ovos estão no ninho da
juriti? Tem passarinho comendo os ovos da sua
própria espécie? As respostas é que vão informar se
chove ou nôo chove. Se a fêmea do tatu tem dois
filhotes, em vez de um, vem Inverno. Se a porca nào
quer cruzar, é a seca.

Você começa a cavar a terra, pra fazer telha ou
tijolo. Se encontra ninho de sapo e os filhos estào no
seco, não vai haver inverno. Se os filhotes estão"numa espumlnhá", pode preparar a terra.

Existem árvores que só floram para anunciar o
inverno. Se o feijão apanha multa vagem, mesmo na
estiagem, é sinal de chuva. Há um capim que só
cheira quando vai haver Inverno.

E o que é o inverno? "É a chuva na hora certa, na
quantidade certa, pra dar a produção." "O inverno é
a maior riqueza. Mas quando o inverno é demais, é
mau e é a maior seca."

"Para acabar com a seca não tem maneira assim
fácil não", diz dona Regina, que nào sabe lèr nem
escrever mas diz que sabe tudo da terra. "O que a
gente podia fazer se tivesse o mando? Fazia é multo
poço, pra molhar a terra bem molhada, e plantava,
pra ver se um dia Deus vê tudo verde e decide que
chega de sofrimento e que aqui nào ê mais terra
seca."

E quando vem a seca? "O pior é faltar a água pra
beber, mas tem a falta de comida e a falta de
trabalho, tem mais doença e mais pobreza", informa
o profeta Jacó Paz, de Mossoró. Aos 93 anos, seu
Jacó é um dos que acreditam que vai haver inverno,
mas que o,inverno não vem na hora certa. E explica
por quê: "É que os sinais tão baralhados. Eu olho no
camaleão, que tem seis olhos de cada lado do rabo.
Cada olho é um mês fulano. Eu vi muito camaleào e
tinha muita água no olho deles tudo. Mas eles
mesmo não sabiam direito os meses ao certo. Possa
ser que acabe a seca mas não acaba o sofrimento,
mas quem sabe é Deus."

Todos os profetas terminam suas profecias
acrescentando esta frase, quase uma fórmula màgl-
ca para garantir o sucesso da sua previsão. E fazem
bem Que os portugueses, confiadoa.demais na profe-
cia do sapateiro Bandarra, esperaram 300 anos por
El-Rel D Sebastião. Que não veio, nem vem.

Viggiani
apresenta:

BALLET du
XXéme SIECLE

do Teatro Royal
de La Monnaie
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JORGE DONN
SHONACH MIRK

PROGRAMA A - DIA 22 E 23 DE ABRIL AS 21 HORAS

FLAUTA MÁGICA

música da MOZART cenários e figurinos de ALLAN •
coreografia d* MAU RI CE BEJART MARY BURRETT

Criação d» 10/03/81.

>*&-.., y.

Artista Convidada:

PROGRAMA B - DIA 25 DE ABRIL ÀS 20 HORAS E 23 HORAS

EROSTHANATOS

músicas Orientais, Africanas, Ravel, Chopin, B«h, Berlioz, Stravinsky e outros
coreografia de MAURICE BEJART
Crieçio de 07/09/80.

MAIA PLISSETSKAIA
(do Teatro BOLSCHCH URSS)

Teatro Municipal
do Rio de Janeiro

Patrocínio

Companhia
de 70 pessoas

PROGRAMA C - DIA 24 DE ABRIL AS 21 HORAS

ACTÜSTRAQICUS LEDA BHAKTI
Música Cantata música tradicional japonesa Ballet em'3 episódios
51 de Bach coreografia Maurice Bejert sobre tema e música HINDU
coreografia M.Bejert figurinos de Judit Gombar Coreografia de Maurice Bejert

Crieçio • Paris 1979 figurinos de Germinei Casado
Criação • Avignon 1968,

ASSINATURAS
1IA.B.C.)

mm
22e24ès21 hs.

25 is 23 to.

£õminò
Frizase camarotes
Poltrona e Baleio Nobre
Baleio Simples
Galeria

45.000,00
7.500,00
4.500.00
1.800,00

2IA.K)
die»

23 ès 21 to.
26 à» 20 to,

30.000,00
5.000,00
3.000,00
1.200,00

INGRESSOS A VENDA NAS SEGUINTES AGÊNCIAS DO BANCO
DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA OE SÃO PAULO

Rio de Janeiro • Copacabana
Rio de Janeiro - Castelo
Rio de Janeiro • Leblon

Av. Na Sra. de Copacabana, 542 - B
Av. Graça Aranha, 57 - B
Av. Ataulfo de Paiva, 368 - A

mmrr



2 — CADERNO B

TAPETES STâ HELENA
Feitos a Mão
Av Copacabana. 1017/204

Tel 521-2941

domingo, 22/3/81 D JORNAL DO BRASIL

GESTANTES A MODA CERTA PA
RA MANTÊ-LA ELE-
GANTEMENTE CON-

MATERNITVCLUB FORTÁVEL.
AV. ATAULFO DE PAIVA 135 Lj.G

TODOS OS DOMINGOS DAS IO AS 13 HS.

CLÁSSICOS
EM FM
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Patrocínio m JUUO BOGORICM IMÓVEIS

RADIO JORNAL DO BRASIL FM 99,7 MHz

Semelhança
• O vestido de tafetá negro usado
por Lady Di em sua apresentação
pública de estréia como noiva do
Príncipe Charles mereceu um desta-
que especial da imprensa mundial
pela sua ousadia, já que o modelo
mostrava ombros e colo.

• Quem se surpreendeu, natural-
mente, deve ter-se esquecido da sen-
sação causada na Corte inglesa com
a aparição da Rainha Elizabeth em
1952 vestindo um modelo de tafetá
negro extremamente — mas extre-
mamente mesmo — parecido com o
de sua futura nora.
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Em 1981, '
Lady Di
vestindo
um modelo
semelhante
ao da --,
Rainha,
em 1952

*********** *******
: PAULO :-GRACINDO,:
: O BEM-AMADO
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Cantando e
contando sua vida

UM SHOW DE
VERSATILIDADE

Roteiro e direção de.
Gracindo Júnior

Direção musical de
Rildo Hora.

Cenários e figurinos
de Juarez Machado
NÃO PERCA CURTA
TEMPORADA 4o e 5a

teira: 21.30h e
sábado: 23h
Abertura dos
salões: 21 h

Domingo: 21h. «
Abertura dos £
salões: 19 h u

0canècfio
Informações:,.

295-3044 * 295-9796 '

295-1047
««*««*******»*****»

^=\

LIQUIDAÇÃO
DE VERÃO

V
RUA CARLOS GÓES, 234

RUA CONSTANTE RAMOS, 44 J
TURISMO

QUARTA-FEIRA CADERNO B
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RODA-VWA
O Embaixador dos Estados Unidos e Sra

William Sayre abrem os salões de sua mansão -
em Brasilia no dia 27 para uma grande festa
de despedidas dos Embaixadores da França,
Sr e Sra Jéan Béliard, de partida para o
Canadá.

Humberto Saade lança um novo modelo
de jeans metalizado Di jon dia 15 de abril no
Bergdorf Goodman, de Nova Iorque.

O restaurante Caribe, de São Conrado,
inicia sua linha de shows na quarta-feira,
abrindo seu palco para Paulinho Soledade e -¦
sua Banda String and Voices.

Tiveram inicio na sexta-feira as filmagens
de Menino do Rio, produçào de Bruno Barre-
to dirigida por Antônio Calmon.

Está no Rio, de férias, o maquilador Jac-
quês Monteiro, que assina o visual de Klaus
Kinski, Claudia Cardinale e Mick Jagger em
Fits Canaldo, o último filme de Werner Her-
zog, rodado no Peru.

O fotógrafo Rogério Ehrlich está em Sal-
vador por 10 dias: vai fotografar a sociedade
local. . .

A Aktuell abre sua temporada de exposi-
ção com uma mostra do gaúcho Irineu Garcia,
dia 24.

O Embaixador Menezes Rosa, de Portugal,
trocará breve Brasilia pelo Vaticano. Ainda
não tem substituto indicado pelo Palácio das
Necessidades.

Estréia dia 24 no Teatro Mesbla a peça
Màos ao Alto, Rio, de Paulo Goulart. No
elenco, Ari Fontoura e Márcia de Windsor.

INFORMAÇÃO PUBLICITÁRIA Noticiário sob a responsabilidade de Léo Chrístiano Editorial (P -

José Tarcísio no MNBA
Este será o ano de José Tarcísio. Proprietários de obras do artista devem procurar Alair Siqueira
Barros no Museu Nacional de Belas Artes (240-9819), funcionária especialmente destacada para dirigir
o levantamento dos trabalhos de José Tarcísio para uma exposicâo-sintese. junho próximo. Instalado
em amplo atelier de sua propriedade, com a vista mais deslumbrante da bala de Guanabara. José
Tarcísio é o autor do famoso "Regando as Pedras", premiado com Viagem ao Estrangeiro no Salão
Nacional e transformado em selo pelos Correios.

Para anunciar aqui ligue * 288-5414 — correspondência para Caixa Postal 25.026.20.670 — Rio

artesã
¦GUIA SEMANAL/COMPRA, VENDA & SERVIÇOS

Israel Pedrosa nas Universidades
Devido às inúmeras cartas e pedidos de conferências de Israel Pedrosa em dezenas de Universidades
brasileiras, o mestre da cor resolveu aceitar o convite para um amplo circuito universitário abrangendo
os Estados do Rio Grande do Sul. Paraná. S. Paulo. Rio. Minas. Bwsilia e Pernambuco. Em breve
divulgaremos aqui o calendário deste circuito, apoiado pelo Ministério da Educação. A 2' ediçáo do
clássico " DA COR ", 

pela velocidade das solicitações, será esgotada em poucos meses.
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LEONE
9° Grande Leilão

Exposição: Hoje, último dia, das 16 às 23 h
Leilões: Dias 23 a 27 mais 30 e 31 de Março

começando britanicamente às 21:30 h, com o Leiloeiro Acir.

\

T Centro de Avaliações
R. Francisco Otaviano, 132
Arpoador — Tel: 287-4758

Próximo UiUo: Maio

wmm
IRINEU GAROA
esculturas em resina e mármore de cerrara

inauguração:
24 de março - terça-feira - 21 hs

exposição:
de 24 de maço a 11 de abril

seaundaàsexta4eira:dasl2às20hs $roppngcc_ssinoA_iân!coooyu.iv_*_i^.5CAiv_*-n_^.i__^ -cvax-u.k, 
Avenida AtkJntico. 4240-l|. 223-lei.. 287-4603

SabadO: dOS 15ÒS 19hS Oc_ix_calx_na-CEP20070-RodeJanero

-....i.yyyy.y:?'U.. ¦,:.^».a__.
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LEILÃO DE ARTE

0 MAIS IMPORTANTE DO ANO
SÃO PAULO «MAKSOUD PLAZA

JÁ CATALOGADO: GRANDE COLEÇÃO DE OBJETOS
IMPERIAIS BRASILEIROS. COMENDAS, CRISTAIS,
PORCELANAS ETC. DEZENAS DE QUADROS DE MES-
TRÊS NOSSOS E ESTRANGEIROS. TAPETES ORIEN-
TAIS. CIA. DAS ÍNDIAS, ESCULTURAS, RELÓGIOS.
IMAGENS ETC. ESTAMOS ACEITANDO DE 10 A 25 DE

MARÇO OBRAS PARA INCLUIR NA COLEÇÃO.
APROVEITE E OBTENHA O MELHOR PREÇO.

GARANTIA:
MAURÍCIO PONTUAL GALERIA DE ARTE

Rui Maria Angélica 7-RioTelt. 286-2997- 226-2995.266-6247

Leone Faz Leitão e CNDA Insiste nos 20% r
Uma reunião de 5 horas em S.
Paulo termina com nota assi-
nada por José Carlos Costa
Neto. 26 anos, declarando que
o Conselho Nacional do Direito
Autoral ainda estuda o assunto
dos 20% no direito de seqüên-
cia. No Rio. em S. Paulo e
outros centros do país, artistas
se mobilizam em movimentos
de repúdio à interferência no
mercado em prejuízo de suas
atividades. Todos têm cons--
ciência que esta é mais uma
lei indesejável, que nasceu da
burrice e da irreflexão das pes-
soas distantes da realidade.
Ninguém quer a lei que mata o
mercado dos artistas vivos e
oferece à herdeiros de alguns
mortos um direito que não
pleitearam. A convite do presi-
dente do CNDA, participaram
da reunião os marchands Re-
nato Magalhães Gouvea e
Evandro Carneiro.

+ A fotografa Verônica Fal-
cão integra a equipe do "Bar-

roço de Arte da Barra" que vai
promover, a partir de 5 de
abril, a animação cultural para
crianças na Barra da Tijuca.
Mais informações pelo 399-
1049, na parte da manhã.

*¦ Um representante da So-
theby's de Londres marcou ai-
guns quadros ingleses que se-
rão vendidos neste 9° Grande
Leilão que Leone promove a
partir de amanhã, com o mar-
telo do Leiloeiro Acir. Começa
amanha"e o último dia de mar-
car o catálogo é hoje. das 16
às 23h. Mais de 800 peças de
cerca de 100 proprietários. Em
destaque, pela qualidade, as
pratas, móveis, tapetes e obje-
tos que pertenceram à man-
são de Botafogo do Barão de
Santa Margarida, médico do
Imperador Pedro II e sogro
de Oswaldo Cruz.
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Carlos Carvalho

Dos 21 quadros que Saty-
ro Marques vai expor na Gale-
ria Realidade a partir de 7 de
abril, 10 já tem dono. Carlos
Fernando de Carvalho autori-
zou a Carvalho Hosken Enge-
nharia a patrocinar os catálo-
gos da Galeria Realidade.

O Irineu Garcia, que vai
expor na Galeria Aktuel, não é
o editor de discos clássicos
que mora em Portugal há 10
anos. Irineu, o escultor, tem
obras nas coleções de Anto-
nio Salgado, Jorge Duver-
nois, Sidney Murray e outros
do mesmo padrão.

¦*• Repercute em todo o Bra-
sil a série de artigos que Ja-
cob Klintowitz está publican-
do todos os sábado no "Jornal

da Tarde do Estado de S. Pau-
lo". Ontem ele baixou o pau
nas ditas vanguardas.

* Na exposição de Regina
Pujol — Galeria Bonino até dia
28 — além dos quadros, há
uma enciclopédia onde a artis-
ta aparece com Picasso, Miro
e Dali. Não havendo mais o
gue comprar, fêz-se uma lista
de reservas onde consta o ca-
sal Jamila e Paulo Avelino
Gonçalves.

•k Gilda Reis Neto viajou on-
tem para uma exposição em 

'

Buenos Aires a convite da Ga-
lerià Witcomb. Ela mantém
ateliês em 3 cidades: Rio, San
Francisco e Buenos Aires.

A decoradora Angela
Dornelles chega de Johanes-
bourg, na viagem inaugural do
jumbo da South-African Air-
ways. Já começaram suas au-
las no Clube dos Decoradores.

O carro de boi na capa do
livro de Maria Campos é um
protesto contra os automó-
veis. "O Realismo Ecológico"
de Maria Campos foi lançado
no Meridien onde a pintora
autografou para centenas de
pessoas ao lado de Antônio
Bento e Austregósilo de
Athayde. Há 2 quadros de
Maria Campos na coleção de
Gilberto Chateaubriand.

Todos os artistas que par-
ticiparam da ARTEXPO-81 em
Nova Iorque foram convidados
a expor em Galerias da grande
cidade. A pintora Yvanna fe-
chou compromissos para os
próximos 2 anos. Próximas
grandes promoções interna-
cionais: em abril, a Tokio
Art/81 e em outubro a FIAC,
em Paris, ocupando todo o
Grand Palais. A VARIG. o me-
lhor serviço de bordo do mun-
do (sem favor nenhum) cogita-
da para um charter em ou-
tubro.

Uma coletiva de 33 pinto-
res começa o ano da Galeria
Eucatexpo.** Juarez Ma-
chado vai expor em N.Y., ju-
nho próximo.** Grande
movimento no atelier de Glau-
co Rodrigues** O livro"DACOSTA" de Antônio Ben-
to com a 1" edição pratica-
mente esgotada. O editor Jo-
sé Paulo Gandra Martins
pensa numa 2*

* As últimas entregas do
Leilão de Paletas da Mini Gal-
lery estão sendo feitas na se-
de própria do Shopping Cassi-
no Atlântico. Claudir Chaves
satisfeito com os resultados.

Cláudio Ferreira junto a
Edgardo Erichsen na Marina
—- arte. memória, momento",
sofisticada loja de antiguida-
des que abrirá nos próximos
15 dias: Shopping Cassino
Atlântico. 208.

A "Art Dealers Associa-
tion of America" reclamando
nova edição do GUIA INTER-
NACIONAL DAS ARTES. Aos
artistas já inscritos, aos 15.000
endereços de ateliês no Brasil
já levantados pela nova equipe
de. Léo Chrístiano Editorial e à
Donna Carlson, o nosso com-
promisso de lançar o novo
GUIA (edição de bolso —
200.000 exemplares) nos pró-
ximos 180 dias. As remessas
internacionais do GUIA serão
confiadas ao Serviço de Car-
gas da' TAP, o melhor do Bra-
sil, no momento.

Toda correspondência a
esta Coluna deve ser enviada à
Caixa Postal 25.026/20.670 —
Rio, em nome de Léo Christia-
no Editorial Ltda.

¦N
Flamengo LEILÃO JUDICIAL Flamengo

ESPÓLIO DE MAMA JOSÉ DE MESQUITA MORCAL»

OBJETOS DE ARTE
Móveis D. João V, D. José, D. Maria, Luiz Felipe, II
Império, diversos quadros a óleo e gravuras, prataria
brasileira, portuguesa, inglesa e francesa, tapetes
persas, porcelanas, cristais, lustres, pratos brasona-
dos, oratórios, imagens sacras, marfins, jóias de raro
valor, em ouro e brilhantes, paliteiros de prata,
diversos aparelhos de jantar, chá e café e muitos
outros objetos de arte, totalizando, mais de 600 lotes.

ESraiflHSH Leiloeiro
Devidamente autorizado por Alvará do MM. Dr. Juiz

de Direito da 2* Vara de Órfãos e Sucessões
Cartório do 3° Ofício

VENDERÁ EM LEILÃO JUDICIAL
DIAS 6, 7, 8, 9 e 10 de ABRIL

DE 1981, AS 15:00 HORAS, NA

AV. OSWALDO CRUZ, 58 — APT 501
EXPOSIÇÃO: DIAS 4 E 5 DE ABRIL,

DAS 14:00 AS 20:00 HORAS
Catálagos na exposição e nos dias de leilão. Informa-" 

is: Leiloeiro ERNANI DE MELLO NETO — Tels.
31-2444 e 231-0805.V.

João Baptista
da Costa

.1865/1926
Levantamento iconográfico
da obrar em todo o Brasil.
Prof. Nagib FRANCISCO.

Tel.: IÕ21) 24S8798
à noite

Paulo Brame pg M
para 2a quinzena de abril. Recebe pe-
ças no Palacete Rosa — R. João de
Barros , 147 — 294-4499 — das 9 às
19 h.

ARTE
LEIÜ\Q

Vista prévia das obras à serem leiloadas:

Dias: 26/27/28/29 de Março 1981 — 10 às 23 h
Leilão: Dias 30/31 Março e 1/2 Abril 1981 — 21 h
Local: Al. Ministro Rocha Azevedo, 1337 — SP
Leiloeiro: IRINEU ANGULO

PINTURA BRASILEIRA
EXPOENTES ANTIGOS E MODERNOS

TAPETES PERSAS

atelier ™
Fones (011) 282-8724 — (011) 852-2157

0S0 rlmé€uõo icomemorativo
do 75.° aniversário da tradição ernani
exposição: 25 e 26 de abril
PALÁCIO DOS LEILÕES
Rua São Clemente, 385
Tel.: 286-3246

EMANÍTf
p o
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r rimeiro
passo

José Hugo Celidônio, que
há algum tempo arquiteta em
sua fértil imaginação criar
uma cozinha brasileira leve
(mais ou menos uma versão
tropical da nouvelle culslne),
prepara-se para levar ã cena o
primeiro dos pratos criados
por ele para essa sua nova fase
culinária.

Trata-se de uma moqueca
nouvelle culslne, a qual ser*
degustada experimentalmen-
te por seus alunos na segunda
aula do curso que reinicia ter-
ça-feira na Casa Vogue.

Quem Já experimentou o
prato, em rodadas exclusivas,
garante que a nova cozinha
brasileira está começando
com o pé direito.

CASAMENTO
PELA TV

A BBC está preparando pa-ra o casamento do Príncipe
Charles e Lady Diana Spencer,
dia 29 de julho, a maior cober-
tura de sua história.

Quer atingir uma audiência
de 500 milhões de espectado-
res em todo o mundo com a
transmissão da cerimônia, di-
retamente da Catedral de St.
Paul, onde se estarão concen-
trando também 2 mil 500 con-
vldados da Farnilia Real.

Para a transmissão a BBC
utilizara 60 câmaras, 15 unida-
des portáteis e 300 operadores,
assistentes, comentaristas e
técnicos de iluminação.

• Embora a emissora já te-
nha know-how — no casamen-
to da Princesa Anne com o
Capitão Mark Philips, por
exemplo, a BBC foi vista por
300 milhões de espectadores—
o projeto é um desafio.

Definitivo
• Do presidente do Fia-
mengo, num tom que não
admite dúvida sobre o as-
sunto:

— Zico vai renovar com
o Flamengo em maio, rece-
bendo o maior salário do
futebol brasileiro e as
maiores luvas de que já se
teve noticia.

Zózimo
Na noite de Paris
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Caroline de Mônaco,
radiosa, na noite

dos Rothschild

Uma soiree rara, onde se alia-
ram a inteligência, a beleza e a
generosidade — assim a imprensa
européia definiu o gala oferecido
pelo joalheiro Jacques Arpeis, prt-
meiro, e Marie-Hélène e Guy de
Rothschild, em seguida, em benefi-
cio do Instituto Pasteur.

A noite reuniu o creme de Ia
creme da sociedade parisiense na
Ópera, alugada especialmente pela
maison Arpeis para a ocasião, pa-
ra assistir a uma apresentação de
Nureyev dançando Don Qulxote.Em seguida, esticaram todos
nos salões dos Rothschild, no Hotel
Lambert, em plena Ilha de St.
Louis, para um souper como há
muito não acontece na noite de
Paris. Estavam lá, por exemplo, a
Princesa Caroline, acompanhada
por Marc Bohan, Soraya, a Prince-
sa Féryal, Denise von Thyssen, Mi-
reille Darc e Alain Delon, Yves St.
Laurent, Hélène Rochas, Simone
Veil, a Rainha do Egito, Fadila,
Olympia de Rothschild, Edgard
Faure, os Príncipes da Iugoslávia,
Rui e Qeorgina Brandolini, entre
muitos outros.

Da noite, a personagem central
foi a Princesa Caroline que, apesar
de náo estar ao lado de Robertino
Rosselini, apareceu pela primeira
vez em público com ar de total
felicidade.

A ponto de todos notarem já ter
passado completamente a nuvem
negra que a acompanhava desde
os tempos do divórcio com Philippe
Junot.

Sinal dos tempos
Quando Régine Inaugurou seu

night-club no Rio, premiou os amigos
e candidatos a membro da boate com
monumentais bocas-livres, abrindo a
casa durante sucessivas noites a quem
quer que se dispusesse a enfrentar
uma grande festa.

Agora, ao inaugurar a boate de São

Paulo, as coisas mudaram um pouco.
Tanto para a noite beneficente co-

mo para a festa de inauguração pro-
prlamente dita, estáo sendo vendidos
os convites a peso de ouro. -

+ » *
Quem tem fama de rico paga como

rico.

ii
1 x 1

FALANDO SERIO
Quando Horácio Ernani de Melo Neto anunciou sua

intenção de fechar o Palácio dos Leilões, como resultado
dd estagnação do mercado das artes, nâo estava brin-
cando.

O leiloeiro assinou ontem a opção de venda da casa e
do terreno com uma construtora, que pretende erguer
no local um edifício residencial.

¦ ¦ ¦

Sem
smoking"

O Cacique Juruna, pre-
sença aguardada com
grande expectativa na nol-
te de Inauguração do Regi-
ne's paulista, não apare-
ceu no Rio para experi-
mentar o smoking que ha-
via encomendado a um ai-
falate amigo.

Das duas, uma: ou Ju-
nina vai à festa de roupa
esporte, ou vai fazer for-
falt à última hora.

O lançamento pela An-
tarctica de toda a sua li-
nha de bebidas em lata
náo chegou a representar
um golpe na Brahma.

Isso porque tanto para
uma empresa eomo para a
outra, a linha das latas
representa prejuízo, só
servindo como afirmação
de status e como investi-
mento para um mercado
futuro, de prazo ainda in-
definido.

O golpe verdadeiro es-
tá sendo reservado para
meados do ano.

Supergripe
O Ministro da Educação, Rubem Ludwig, tem faltado

ultimamente a alguns compromissos por motivo de
saúde, chegando, na semana passada, a cancelar sua
agenda para se recolher em casa.

Segundo alguns de seus assessores, "o Ministro vol-
tou um pouco quebrado da viagem a Paris e até agora
não conseguiu restabelecer-se".

O motivo apontado pelos médicos é o excesso de
antibióticos que Sua Excelência tomou para agüentar a
maratona de compromissos que deveria cumprir duran-
te a viagem do Presidente Figueiredo à França, em
fevereiro. Na ocasião, o Ministro já se encontrava com
uma forte gripe, que veio a agravar-se com o frio pari-
siense.

¦ ¦ ¦
Retrospectiva Goeldi

Os 20 anos da morte de Goeldi serão lembrados pelo
Museu de Arte Moderna com a montagem de uma
grande retrospectiva que terá como curador o critico
Frederico de Morais.

Seráo reunidas gravuras e desenhos do artista numa
mostra que se pretende monumental.

Zózimo Barrozo do Amaral

Atualização
Tenha chance nio apenas de conhecer os fatos, mas também de entendê-los.
de participar. Conviva com pessoas alegres, animadas, inteligentes e atualize-
se, Palestras e debates de tudo que ocorre no mundo: comportamentos,
descobertas, grandes vultos, artes visuais, cinema, teatro, dança, poesia, livros,
novidades e curiosidades. Cursos e Seminários: Awaroness. relações internes.
soais, bioenergética. meditação transcendental, etc. CENTRO CULTURAL
SUNRISE
Av. Paulo de Frontin. 476 Rio Comprido
Informações tel. 273-4814 (p

M CHATEAU 0'ORLEANS
LIQUIDAÇÃO ESPECIAL

«SOMENTE 5DIAS*

A partir de 23 de março, 2" feira g
Sapatos e bolsas da temporada £

Rua Maria Quitéria, 62 — Ipanema — Tels
0225 e 287-7957
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APENAS UMA SEMANA ANUAL 5
Av. Ataulfo de Paiva, 1079 lj. 106.

Ü^®
Patek Philippe

VACHERON rr

LANGE SOHNE
Compramos à vista de pessoas ido-
neas. Também consertamos.

CRONOMETRO FEDERAL
R. Senhor dos Passos. 48

Hor. 10 às 16hs. Tel 224-1856IP,
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Depois do sucesso de Baryshnikov*«r~ ALICIA
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CARLA FRACCI *

CLAUDETTE SCOUARNEC *
ALEXANDRA RADIUS *

no Ballet- *
k "A IDADE ROMÂNTICA" *

TEATRO ^\\ "
MUNICIPAL

4 ÚNICAS APRESENTAÇÕES
AMANHA 3\ 5" e SÁBADO AS 21 HS
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adorno
dia 23

de março
Av. Copacabana, 975
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CELÜLITE • GORDURA LOCALIZADA
• FLACIDEZ • PEELING VEGETAL • LIFTING

BIOLÓGICO • REJUVENESCIMENTO E
HIDRATAÇÃO • PSICOCALISTEN1A • SAUNA

Outros tipos de tratamentos naturais

¦ ¦ "estética e emagrecimento
Av. Copacabana. 500 - s loja - Tels : 256-9599 ¦ 255-9462
Av. Ataulfo de Paiva. 135 ¦ 2.' s.loja • leis.: 239-9799 - 239-6894

Departamentos Feminino e Masculino
Visite-nos sem compromisso

M«dko leiponiavel: Dt. Joaquim Feireíra de Meto • CRM 5229748
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Verão-inverno-preços de custo.

COPACABANA EIFANEMA
Rua Barata Ribeiro, 739-B - Tel.: 257-7448 • Copacabana
Rua Visconde de Pirajá, 393-A • Tel.: 287-2436 • Ipanema

LIQUIDAÇÃO
DESCONTOS DE QTÉ 50 %

ÚLTIMOS DIAS
Vise. de Pirajá,272/274-Ipanema

Mini-Movie também na
B Av.Copacabana,680-Loja F
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"O que mais me impressionou nesta Agência foi a atenção, o carinho com que eles fazem as coisas".
Sinfonia
Européia
Saídas: 24 de abril, 05 de
junho, 03, 10e31 de julho.
33 dias. Nice, Roma,
Rorença, Veneza, Viena,
Munich, Zurich, Amsterdam,
Londres, Paris, Madrid e
Lisboa.

Arte, Cultura
e Beleza
Saídas: 24 de abril, 29 de
maio, 26 de junho e 31 de
julho.
33 dias. Casablanca,
Marrakech, Roma, Athenas,
Cairo, Jerusalém, Tiberiades,
Tel Aviv, Istambul, Paris,
Londres e Genebra.

Contraste
Europeu

Europa
Especial

Saídas: 26 de abril e 05 de
julho
32 dias. Copenhagen,
Athenas (Cruzeiro pelas Ilhas
Gregas), Roma, Dubrovhik (e
toda costa da Iugoslávia),
Budapest, Paris, Londres e
Escócia.

Ent todos os progimWmWS, você tem poMtfMflfeflNfe ds fnçrosssw nos grupos
dopois das datas da saída ou rotontarontos. Consutto^toa.

Acompanhamento dogumbroaMèko, duronto todo opmrcuno.
Hotéis do 1.* catogorm, oompro contrai*.
Dh/arsot planot do pogomonto.Consulto o tou Agonto do Viogonaom suo ddado.

Saídas: 04 e 25 de abril, 30
de maio, 20 de junho, 04 e
18 de julho.
Um programa de curta
duròção, ideal para quem
dispõe de pouco tempo e
está pretendendo conhecer
ou rever a Europa: são
apenas 16 dias, sendo 5 em
Roma, 5 em Londres e 6 em
Paris.

Se Você desejar ficar mais
tempo, tudo bem, nós
elaboramos vários roteiros
opcionais.

Dona Custódia ficou
encantada com o pessoal
da Brazilian Promotion.
Claro que nós ficamos
orgulhosos com isso...
Porque, para nós, vender
é conseqüência de um
bom serviço, de gostar
daquilo que a gente faz.
Fazer com amor.
Por isso, aproveitamos a
oportunidade para
agradecer a Dona
Custódia a preferência
por nossa Agência de
Turismo. Bondade sua,
viu. Dona Custódia?

mMW^XmWi Wf

Gigantes do
Novo Mundo
(EUA e Canadá)
Saídas: 02 de maio, 20 de
junho, 04 de julho e 1? de
agosto.
32 dias. Miami, New
Orleans, México, Acapulco,
Los Angeles, Honolulu, San
Francisco, Las Vegas,
Toronto, Niagara Falls,
Montreal e New York.

Do Reino dos
Vikings aos
Girassóis da
Rússia
Saídas: 31 de maio, 28 de
junho e 26 de julho.
35 dias. Copenhagen, Oslo,
(Fiordes), Karlstad,
Estocolmo, Helsinque,
Leningrado, Moscou,
Budapest, Praga, Berlim,
Paris e Londres.

América e
Oriente,
Beleza e
Contraste.
Saídas: 26 de abril, 31 de
maio, 28 de junho e 26 de
julho.
34 dias. Los Angeles,
Honolulu, Tokyo, Kamakura,
Hakone, Toba, Kyoto, Nara,
Osaka, Singapura, Bankok,
Hong Kong, San Francisco,
Acapulco e México,

iy| bfcaiíioA pfomottoA cantei *

¦V* Praça Mahatma Ghandi, 2 •
Tel.: (021) 220-8870 - Rio de Janeiro

gr. 911 - Cinelâ
¦ Embratur Oi 9 - cat. "A"
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Estréias
da semana

Seção Especial da Justiça
Tom Horn

O Grande Espetáculo
Novela das Oito
Bacanal
Por que as Mulheres
Devoram os Machos

Cinema
•••••

O TAMBOR (Di* Blechtrommel). de Volker
Schlondorff. Com David Bennent, Mario
Adorf, Angela Winkler, Andréa Ferreol e
participação especial de Charles Aznavour.
Caruso (Av. Copacabana, 1 362 — 227-
3544), Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 —
264-2025): 15h20m, 18h10m, 21h (18anos).
Oskar nasceu em 1924 na cidade de Danzig,
onde alemães e poloneses vivem em harmo-
nio. No seu terceiro aniversário ele, num
gesto de totol rejeição, resolve pôr fim ao seu
crescimento físico. Nesse dio, ganha um tam-
bor que acompanhará a sua infância perma-
nente durante os anos seguintes, enquanto
registra os acontecimentos que passam por
sua vida. Ele educa a sua voz, tornando-a
capaz de quebrar vidros e, batendo o seu
tambor, otrapalha as paradas militares nazis-
tas. Palma de Ouro no Festival de Cannes de
1979. Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no
mesmo ano. Produção da Alemanha Federal.

•••••
O IMPÉRIO DOS SENTIDOS (Al No Corrida),
de Nagisa Oshima. Com Eiko Matsuda e
Tatsuya Fuji. Studio Paissandu (Rua Senador
Vergueiro, 35 — 265-4653): 15h, 17hl0m,
19h20m, 21h30m. (18 anos). O filme se
baseia numa história real ocorrida em 1936
no Japão e descreve a paixão física entre uma
jovem Sada (Eiko A/lotsuda) e seu amante
Kichiso (Tatsuya Fuji). Somente os lugares
mudam, de acordo com a percurso sem des-
canso para os dois amantes. Existem 20
diferentes cenários, 20 quartos, lugares fe-
chados como uma arena consagrada ao rito
da morte aceita e reivindicada pelos persona-
gens. Segundo Oshima, "Sada e Kichiso são
sobreviventes da tradição sexual que desapa-
receu e que para mim é admiravelmente
japonesa". Esto tradição desapareceu com a
modernização, copiada do modelo ocidental.
Produção joponesa. Grande Prêmio do Festi-
vai de Chicago de 1976. Reapresentação

••*•* "
O ENCOURAÇADO POTEMKIN (Bronenosets
Poíyomkin), de Sergei Eisenstein. Com A.
Antonov, G. Alexandrov e W. Barski. Em
versão original. Ricamar (Av. Copacabana,
360 — 237-9932); 19h30m, 21h, 22h30m.
(10 anos). Filme russo de 1925 e que esteve
proibido no Brasil desde 1964. O filme é
considerado como uma das maiores obras
cinematográficas de todos os tempos. Passado
em 1905, no porto de Odessa, Rússia, conta o
motim a bordo do Pofemkin e as manifesta-
ções populares reprimidas com massacres.
Reapresentação.

•*••
SEÇÃO ESPECIAL DA JUSTIÇA (Section Spe-
cjale), de Costa-Gavras. Com Louis Seigner,
Michel Londsdale, Jacques Spiesser, Bruno
Cremer, Jacques Perrin, Pierre Dux e Yves
Robert. Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281 —
275-4546): 15h, 17hl0m, 19h20m, 21h30m
(18 anos). 21 de agosto de 1941. Um soldado
alemão é assassinado por um membro da
Resistência francesa, que não é capturado. Em
seu lugar, três homens serão decapitados. O
texto que determina esta sentença não existia
no dia do acontecimento, mas um decreto
leva à criação da Seção Especial, anexa ao
Tribunal de Recursos da França. Este quisto
judiciário é o resultado de uma negociação
entre os ocupantes nazistas e o Governo
colaboracionista de Pétain. Produção fran-
cesa.

••••
O TOURO INDOMÁVEL (Raging Buli), de
Martin Scorcese. Com Robert de Niro, Cathy
Moriarty, Joe Pesei, Frank Vincent, Nicholas
Colosanto, Theresa Saldana e Frank Adonis.
Veneia (Av. Pasteur, 184 — 295-8349): 14h,
16h30m, 19h, 21h30m. (16 anos). Jake Ia
Motta, filho de imigrantes italianos, nasce e é
criado no ambiente de penúria no Bronx,
onde aprende a roubar e a. lutar. Mais tarde,
tranforma-se em boxeador, mas a vida desre-
grada o leva à ruína e à prisão, perdendo o
seu título de campeão mundial de peso-
médio, conquistado em 1948. Produção ame-
rica na.

' "*'•••'
GAIJIN —CAMINHOS DA LIBERDADE (brasi-
leiro), de Tizuka Yamasaki: Com Kyokofsuka-
moto, Antônio Fagundes,, Jiro Kowarasaki,
Gianfrancesco Guarnieri, Álvaro Freire e José
Dumont. Bruni-lpanema (Rua Visconde de
Pirajá, 371 — 287-9994); 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. (14 anos). Premiado no Festival de
Gramado como o melhor filme, melhor ator
coadjuvante (José Dumont), melhor roteiro,
melhor cenografia (Yurika Ycmasaki) e me-
lhor trilha sonoro (John Neschling). No Festi-
vai de Cannes ganhou o prêmio especial da
Associação dos Críticos Internacionais. Cerca
de 800 imigrantes japoneses chegam ao
Brasil em 1908, durante o período da expan-
são cafeeira. Entre eles, Yamada e Koboyaski
são contratados para trabolhar na fazenda
Santa Rosa, em Sao Paulo, onde enfrentam a
hostilidade do capataz, que exige sempre um
ritmo inalterável de trabalho. O tratamento
humano só é sentido através de outros imi-
grantes — italianos e nordestinos. Sem alter-
nativas, os japoneses sofrem as conseqüên-
cios de uma vida quase animal: o maleita, o
suicídio e o degradação determinam o desa-
parecimento dos mais fracos. Reapresen-
tação.

**••
NOIVO NEURÓTICO, NOIVA NERVOSA (An-
nio Hall), de Woody Allen. Com Woody Allen,
Dione Keaton, Tony Robert, Carol Kone, Paul
Simon e Shelley Duval. CândidoMendes (Rua
Joono Angélica, 63 — 267-7897): de 4o a 6o
e domingo, às 14h, lóh, 18h, 20h. Sábodo,
às 14h, lóh, 18h. (16 onos). Comédia em
torno da neurose urbana. Um escritor de
humor vive no cotidiano situações escritos
para interpretação de comediantes e, em
conseqüência, envolve-se em problemas com
o tráfego, a ação das autoridades e outras
circunstâncias da vida numa grande cidade
(Nova Iorque). Ganhador do Oscar em quatro
categorias: Melhor Filme, Melhor Atriz,
Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original.
Reapresentação.

••*
TAXI DRIVER/ MOTORISTA DE TÁXI (Taxi
Driver), de Martin Scorsese. Com Robert de
Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Albert
Brooks e Peter Boyle. Studio Catei* (Rua da
Catete, 228 — 205-7194): 14h30m, lóh50m,
19hl0m, 21h30m. (18 anos). Grande Prêmio
do Festivol de Cannes de 1976. Um motorista
de táxi solitário que transforma seu carro em
um arsenal e decide limpar Nova Iorque de
seu lixo moral. Reapresentação.

••
TOM HORN (Tom Horn), de William Wiard.
Com Steve McQueen, Linda Evans, Richard
Farnsworth, Billy Green Bush e Slim Pickens.
Palócio-1 (Rua do Passeio, 38 — 240-6541):
13h30m, 15h30m, 17h30m, 19h30m,
21 h30m. Roxi (Av. Copacabana, 945 — 236-
6245), Ópera-1 (Praia de Botafogo, 340 —
246-7705): 15h30m, 17h30m, 19h30m,
21h30m. América (Rua Conde de Bonfim, 334

248-4519): 15h, 17h, 19h, 21h. Santa
Alice (Rua Barão de Bom Retiro, 1995 — 201-
1299): de 2o a sábado, às 17h, 19h, 21 h.
Domingo, a partir das 15h (16 anos). Legen-
dário herói do Oeste em fim de carreira, Tom
Horn, aos 40 anos, é contratado pelos grandes
criadores de gado de Wyoming porá acabar
com os ladrões que diminuíram seus reba-
nhos. Produção americana.

*•
GRANDE ESPETÁCULO (A Great Show), de

Victor Georgyev. Com Nataya Varley, Gunnar
Tselinsky, Georgy Vitsin, Maya Menglet •
Tatyana Pelzer. Ricamar (Av. Copacabana,
360 — 237-9932): 14h20m, lóh, 17h40m.
(Livre). Dasha, uma jovem determinada a ser
atriz, abandona sua aldeia sibertana para
incorporar-se à família do Circo de Moscou.
Inicialmente trabalha como faxineira, mas
chama a atenção do acrobata Zarubin que a
convida para ser sua parceira. Produção so-
viética.

••
NOVELA DAS OTO (brasileiro), de Antônio
Calmon. Com Helena Ramos, Monique La-
fond, Mario Pompeu, André de Biase, Helber
Rangel, Flávio São Thiago, Ricardo Zambelli e
Alcione Mazzeo. Metro Boavista (Ruo da Pas-
seio, 62 — 240-1291), Largo do Machado-1
(Largo do Machado, 29 — 245-7374), Ari-
Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544):
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Carioca (Rua Conde
de Bonfim, 338 — 228-8178), Madureira-1
(Ruo Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338),
Rosário (Rua Leopoldina Rego, 52 — 230-
1889), Baronesa, (Rua Cândido Benicio,

747 — 390-5745): 15h, 17h, 19h, 21 h.
Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-
0953), Ublon-2(Av. Ataulfo de Paiva, 391 —
239-5048), Ópera-2 (Praia de Botafogo, 340

246-7705): -15h30m, 17h30m, 19h30m,
21h30m. (18 anos). Marina é uma atriz de
novela que tem dupla personalidade. No
vídeo ela é um símbolo de beleza extroverti-
da, deslumbrante. Na vida real é uma pessoa
tímida, recatada e cheia de problemas.

••
OS AMANTES DA CHUVA (Brasileiro), de
Roberto Santos. Com Bete Mendes, Helber
Rangel, David José, Zanoni Ferrite, Beatriz
Segall e Lillian Lemertz. Cinema-3 (Rua Conde
de Bonfim, 229): 14h40m, 17h, 19h20m,
21h40m. (16 anos). A chuva que cai há vários
dios sobre a cidade é atribuída, por um
repórter, a um casal de namorados que a
cada' encontro provoca uma mudança de
tempo. O casal não acredita nesse poder, mos
acaba sendo persuadido pelo repórter, pela
emissora de TV e pela agência publicitária.
Os dois namorados passam a ver na oportuni-
dade um meio de ganhar dinheiro para
começar nova vida. Áos poucos sâo absorvi-
dos pela máquina que os envolve.

••
MEU NOME É NINGUÉM (My Name Is Nobo-
dy), de Tonino Valeri. Com Henry Fonda e
Terence Hill. Astor(Rua Ministro Edgar Rome-
ro, 236-390-2036): 16h20m, 18h40m, 21 h.
(Manos). Uma mistura dos estilos do western
americano com os bangue-bangues italianos
no recente estilo cômico de Trinity. Reapre-
sentação.

••
A LAGOA AZUL (The Blue Logoon), de Rondai
Kleiser. Com Brooke Shields, Christopher At-
kis, Leo McKern e Eiva Josephson. Palácio
(Campo Grande): 15h, 17h, 19h, 21h. (14
anos). Duas crianças, juntamente com o cozi-
nheiro do navio, são os únicos sobreviventes
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Cotações

••••• EXCELE!\'TE
•••• MUITO BOM
••• BOM
•• REGUIAR
ir RUIM

O Garoto, primeiro longa-metragem de Charles
Chaplin: exibido hoje, no Cineclube Cantareira, em

Niterói

de um terrível naufrágio. O cozinheiro morre
pouco depois e elas ficam sozinhas na ilha
tropical, onde crescem e aprendem a viver
com a natureza. Mas até o paraíso tem seus
mistérios. Produção americana. Reapresen-
loção

••
A DAMA DO LOTAÇÃO (Brasileiro), de Nevil-
le de Almeida. Com Sônia Braga, Nuno Leal
Maia, Jorge Dória, Paulo César Pereio, Márcia
Rodrigues, Iara Amaral e Roberto Bonfim. Rio-
Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 — 274-
4532): lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos). A
história original, o argumento e os diálogos
são do escritor Nelson Rodrigues: no desespe-
ro de afirmar sua sexualidade, uma recém-
casada sai todos as tardes e invariavelmente
toma um ônibus, onde a cada dia encontrará
uma nova aventuro. Reapresentação.

BACANAL (brasileiro), de Antônio Meliande.
Com John Hebert, Aldine Muller, Patrícia
Scalvi, José Carlos Sanchez, Jofre Soares e
José Miziara. Odeon (Praça Mahatma Gan-
dhi, 2 — 220-3835): de 2° a 6o, às 13hl0m,
14h50m, 16h30m, 18hl0m, 19h50m,
21h30m. Sábado e domingo, a partir das
14h50m. Rian (Av. Atlântica, 2 964 — 236-
6114), Tijuco (Ruo Conde de Bonfim, 422 —
268-0790), Imperator (Rua Dias da Cruz, 170
— 249-7982), Leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva,
391 — 239-5048): 14h50m, 16h30m,
I8hl0m. I9h50m, 21h30m. Lido-2 (Praia do
Flamengo, 72): 16h30m, 18hl0m, 19h50m,
21h30m. Modureira-2 (Rua Dagmar da Fon-
seca, 54 — 390-2338): 14h20m, lóh,
17h40m, 19h20m, 21h. Olaria (Rua Uranos,
1 474 — 230-2666): lóh, 17h40m, !9h20m,
21 h. (18 anos). Dois casais vão passar o fim
de semana juntos num trailer em praia dis-
tante do litoral paulista e se envoivem com
três moças que passeiam na região e três
foragidos da lei.

POR QUE AS MULHERES DEVORAM OS MA-
CHOS (brasileiro), de Alan Pek. Com Vero
Gimenez, Ana Maria Kreisler e André Lourei-
ro. Palácio-2 (Rua do Passeio, 38 — 240-
6541): 14hl0m, lóh, 17h50m, 19h40m,
21h30m. Condor Copacabana (Rua Fiaueire-
do Magalhães, 286 — 255-2610), Largo do
Machado-2 (Largo do Machado, 29 — 245-
7374): 14h30m, 16hl5m, 18h, 19h45m,
21h30m. lido-1 (Praia do Flamengo, 72):
lóh, 17h50m, 19h40m, 21h30m. Tijuca-

Palace (Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-
4610): 15h30m, 17h20m, 19hl0m, 21h. (18
anos). Pornochanchada.

O IMPÉRIO DO DESEJO (Brasileiro), de Carlos
Oscar Reichenboch Filho. Com Aldine Muller,
Martha Anderson, Roberto Miranda, Benja-
min Cattan, Márcia Fraga, Meyri Vieira e
Nódia Destro. Art-Copacabana (Av. Copaca-
bana, 759 — 235-4895), Studio-copacabana
(Rua Raul Pompéia, 102 — 247-8900):
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Art-Tijucá (Rua Con-
de de Bonfim, 406 — 288-6898), Ari-
Madureira (Shopping Center de Madureira):
ISh, 17h, 19h, 21 h. Pathé(Proça Floriano, 45
— 220-3135): de 2o a 6o, às 12h, 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. Sábado e domingo, a partir
das 14h (18 anos). Sandra, uma viúva, procu-
ro reaver a casa do litoral Sul que o marido
mantinha para encontros extra-conjugais. Em
seu percurso oté o locol, dá carona e convido
um jovem casal para passar temporada como
caseiros provisórios.

CORPO DEVASSO (brasileiro), de Alfredo
Sternheim. Com David Cardoso, Neide Ribei-
ro, Patrícia Scalvi, Meire Vieira, Nadio Destro,
Armando Tirobosqui, Evelise Olivier e Luiz
Carlos Braga. Vitória (Rua Senador Dantas, 45
— 220-1783): 14hl0m, lóh, 17h50m.
19h40m, 21h30m. Joio (Av. Copacabana,
680 — 237-4714): 14h50m, lóh30m,
18hl0m, 19h50m, 21h30m. Paratodos (Rua
Arquios Cordeiro, 350 — 281-3628): 15h,
16h40m, 18h20m, 20h, 21h40m. (18 onos).
Rapoz do interior, depois das perseguições de
seu patrão por causa do namoro com a filha,
vai para Sáo Paulo em busca de emprego.
Sem preparo profissional, envolve-se em inú-
meras situações adversas.

O INCRÍVEL MONSTRO TRAPALHÃO (brasi-
leiro), de Adriano Stuart. Com Renato Aragão,
Dedé Santana, Zacarias, Mussum, Paulo Ra-
mos, Alcione Mazzeo e Wilson Grey. Ilha
Autocine (Praio de São Bento — Ilha do
Governador — 393-3211): de 2° a 6a, às
20h30m, 22h30m. Sábado e domingo, às
18h30m, 20h30m, 22h30m. Até terço. (Livre).
Um modesto inventor (Renato Aragão) desço-
bre 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 Tro-
polhões que, desta vez, desafiam os multino-

cionais do petróleo, lutando para que a
formulo do pobre cientista permaneça no
Brasil. Reapresentação.

A ILHA (The Islond). de Michoel Ritchie. Com
Michael Caine, David Warner, Angela Punch
McGregor e Frank Middlemass. Jacarepaguá
Auto Cine 1 (Rua Cândido Benicio, 2.973 —
392-6186): de 4o o domingo, às 20h, 22h. 2°
e 3o, às 20h30m. Alé terça. (14 anos). Entre
1973 e 1977, segundo relatórios da Guarda
Costeira, 610 embarcações de passeio com
duas mil pessoas a bordo desapareceram sem
deixar vestígios, em umo área do Caribe.
Baseado no romance homônimo de Peter
Benchley, o autor de Tubarão. Produção ame-
ricana. Reapresentação.

DIÁRIO DE UMA PROSTITUTA (Brasileiro), de
Edward Freund. Com Helena Ramos, Alan
Fontaine, Ivete Bonfá. Roque Rodrigues, Ame-
rico Tarricano e Edward Freund. Jacarepaguá
Auto-Cine 2 (Rua Cândido Benicio, 2.973 —
392-6186): de 4o a domingo, às 20h, 22h. 2°
e 3o, às 20h30m. Até terça. (18 anos) Intriga
de sexo, jogo do bicho e chantagem envolven-
do o diário que uma prostituta pretende
publicar. Reapresentação.

INSETO DO AMOR/ANOPHELIS SEXUALIS
(brasileiro), de Fouzi Mansur. Com Serafim
Gonzales, Jofre Soares, Carlos Kurt, Angelina
Muniz, Arlindo Barreto e Flávio Porto Progra-
ma complementar: Kung Fu Contra os Assas-
sinos. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-
8285): de 2o o 6o, às 12h, 15h40m, 19h20m.
Sábado e domingo, às 13h40m, 17h20m,
19h25m. (18 anos). Pornochanchada ambien-
toda no interior do Amazonas, explorando as
habituais grosserias do gênero. Reapresen-
tação.

"' •
AS TARAS DA SÉTIMA MONJA (Terror), de
Franco Prosperi. Com Florindo Bolkan, Ray
Lovelock, Flovio Andreini e Sherry Buchanan.
Programa complementar: Bruce Lee, o Rei do
Kung Fu. Orly (Rua Alcindo Guanabara. 21):
de 2o a 6o às lOh, 13hl5m, 16h30m,
19h45m. Sábado e domingo, a portir das
13hl5m (18 anos). Uma freira tentada pelo
sexo é dominada por um marginal disposto o
tudo. Produção italiana. Reapresentação.

BRUCE LEE, O REI DO KUNG FU (Bruce Lee in
New Guinea), de G. Y. Yang. Com Chen Sing,
Ho Chung Dae e Danna. Programa comple-
mentor.- As Taras da Sétima Monja. Orly (Rua
Alcindo Guanabara, 21): de 2o a 6", às lOh,'13hl5m, 

16h30m, 19h45m. Sábado e do-,
mingo, a partir das 13hl5m. (14 anos). Um'
jovem e corajoso lutador, que gosta de aven-
turas, resolve explorar as selvas de Nova
Guiné na companhia de outro lutador. Produ-.
ção chinesa de Hong-Kong. Reapresentação.

III QUINZENA DO CINEMA FRANCÊS — Exibi-
çào de Us Belles Maniéres. de Jean-Claude
Guiguet. Com Hélène Surgère, Emmanuel
Lemoine, Martine Simonet e Hervé Duhomel.
Ás 22h, no Cinema Cândido Mendes, Ruo
Joana Angélica, 63. Produção francesa de
1977, sem legendas.

CINEMA INOCENTE (Brasileiro), de Júlio Bres-
sane. Com Radar e Nunes Pereira. Comple-
mento: O Dinheiro, de Mareei L'Herbi»r. Ás
18h30m, na Cinemateca do MAM, Av. Beiro-
Ater, s/ n°.

CINEMA DE ANIMAÇÃO CANADENSE — Exi-
bicão de Syrinx, de Ryan Larkln, Cosmk
Zoom, de Evo Szasz, Matrioska, de Co Hoede-
man. Ciclo, de Suzonne Gervais, Sincromia,
de Norman McLaren, A Coruja Que Casou
com um Ganso, de Caroline Leaf, Castelo de
Areia, de Co Hoedeman. Encontro, de Laurent
Coderre. Kathieen Shannon e Margaret Petti-

graw, A Praia, de Suzanne Gervois e Entrevis-
ta, de Caroline Leaf e Veranika Soul. Ás
16h30m, no Cinemateca do MAM. Av. Beira-
Mar, s/n°.

UM SÓ PECADO (La Peau Douce). de François
Truffaut. Com Jean Dessaily e Françoise Dor-
leác. Complementos: HO (Hélio Oiticico), de'Ivan 

Cardoso e Apocalipopótese, de Raimun-
do Amado. Às 20h30m, na Cinemateca do
MAM, Av. Beira-Mar, s/n*.

CINEMA NO CURVELO — Exibição de Oi
Saltimbancos, de Arnaldo Jabor, Isto é La-
martine, de Cqrlos Frederico e Rocinha 77, de
Sérgio Péo. Às 20h, no Cineclube Santa
Teresa, Praça do Curvelo.

Grande Rio

MATINÊS

FESTIVAL TOM E JERRY —Jocarepoguó Auto-
Cine 1: 18h30m. (Livre).

Extra
•••••

O GAROTO (The Kid), de Charles Choplin.
Com Charles Chaplin, Edna Purvionce, Mack
Swain e Lita Grey. No Cineclube Cantareira:
hoje, às 20h, no Studio 78, Rua São Lourenço,
78 — Centra. (Livre). Primeiro longa-
metragem de Chaplin, uma perfeita mescla
de comédia e drama, com algo do inspiração
dkkensiona e reflexos da infância miserável
do autor em Londres. Produçáo omericona em
preto e branco.

••••
OS COMPANHEIROS (I Compagni). de Mário
Monicelli. Com Marcello Mastroianni e Annie
Girardot. Às 20h, no Cineclube da Casa do
Estudante Universitário, Av. Rui Barbosa.
762. (14 anos). História (narrada em torno de
uma fragicomédia sentimental) de um líder
anarquista do fim do século passado empe-
nhodo em organizar os operários de um
vilarejo para exigirem melhores condições de
trabalho.

•••*
UMA MULHER É UMA MULHER (Une Femme
•st une Femme), de Jean-Luc Godard. Com
Anno Karina, Jean-Claude Brialy e Jean-Paul
Belmondo. As 19h, no Cineclube da Aliança
Francesa da Tijuca, Ruo Andrade Neves, 315.

••••
XICA DA SILVA (Brasileiro), de Coca Diegues.
Com Zezé Motta, Walmor Chagas, Altqir
Lima, Elke Maravilho e Stepon Nercession. Às
20h, no Cineclube Edson Luis, Ruo Capitão
Rubens, 37 — Morechal Hermes. Após a
sessão haverá debates. (18 anos). Baseado
em dados históricos sobre a exploração colo-
nial no Ciclo Diamantina do século XVIII, tem
como protagonista a escrava que despertou
paixão no Controlador João Fernandes de
Oliveira, tornando-se umo rainha não oficial
do região.

NITERÓI

ALAMEDA (718-6866) — A Lagoa Azul. com
Brooke Shields. Às 15h, 17h, 19h. 21h. (14
anos).

BRASIL — Novela das Oito. com Helena
Ramos. Às 15h, I7h. 19h. 21h. (18 onos).

CENTER (711-6909) — O Império dos Senti-
dos.com Eiko Matsuda. Às 14h30.n, 16h40m,
18h50m, 21h. (18 onos).

CENTRAL (718-3807) — Tom Horn. com Steve
McQueen. As 15h, 17h, 19h, 21h. (lóanos).

CINEMA-1 (711-1450) — Novela das Oito.
com Helena Ramos. As 17h, 19h, 21h. (18
anos).

ICARAÍ (717-0120) — Bacanal. com John
Herbert. Às lóh, 17h40m, 19h20m, 21h. (18
anos).

NITERÓI ,(719-9322) — Bacanal. com John
Herbert. As I4h20m, lóh, 1 7h40m, 19h20m
2lh. (18 onos).

 *
DRIVE-IN ITAIPU— A Dama da Zona, com
Marlene Silvo. Às 20h30m, 22h30m. (18
onos).

PETRÓPOLIS

DOM PEDRO (2659) — O Império dos Senti-
dos. com Eiko Matsudo. Às 14h30m, 16h40m,
18h50m, 21 h (18 anos).

PETRÓPOLIS (2296) — Bacanal, com John
Herbert. As lóh 17h40m, I9h20m, 21h (18
anos).

TERESÓPOLIS

ALVORADA (742-2131) — O Nimlti Volta ao
Inferno, com Kirk Douglas. Às 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (Livre).

Curta-metragem
BABILÔNIA REVISITADA — De Pompeu
Aguiar. Cinema: Jacarepaguá Auto-Cine-1.

NO FEMININO — De Fernando Freitas e Zezé
Rodrigues. Cinema: Cândido Mendes.

NUNES PEREIRA — De Vender Silvio. Cinema:
Ricamar.

CIDADE — De Hilton Kauffmon. Cinema:
Studio-Tijuca.

VIVA 24 DE MAIO — De Tijuka Yamasaki e
Edgar Moura. Cinema: Bruni-lpanema.

O ACENDEDOR DE LAMPIÕES — De Luiz
Carlos Lacerda. Cinema: Cinema-3.

Teatro
s {

BAMBAIA OU BOCA DE LEÃO? — Texto de
Odir Ramos do Costo. Dir. de Mário Telles
Filho e Leila Cardia. Com Emanuel Santos,
Luiz Bandeira, Angela Dantos, Leila Cardia,
Mário Telles Filho. Teatro Sesc da Tijuca, Rua
Barão de Mesquita, 539 (208-5332). Hoje, às
21 h. Ingressos a CrS 300, CrS 200. estudante.

MANSAMENTE — Texto e dir. de Marcos
Caetano Ribas. Bonecos criados e animados
por Marcos Caetano Ribas e Rachel Ribas.
Teatro de Bolso Aurimar Rocha, Av. Ataulfo
de Paiva, 269 (239-1498). Hoje, às Í8h e
21 h. Ingressos CrS 300 e CrS 200, estudantes.

CONCERTO PARA VIRGULINO SEM ORQUES-
TRA — Musical de Alcimar Valia e Vital
Santos. Direção de Luiz Mendonça. Com Alda
Abreu, Alexandre Vieira, Jeferson Correia,
Raul Orofino, Tânia de Abreu, Vânia Lemos e
outros. Teatro Glauce Rocha, Av. Rio Bronco,
179. (224-2356). Hoje às 18h e 21 h. Ingressos

a CrS 200 e CrS 100, estudantes.

EU NÁO FALO... COMPUTO — Comédia com
Costinho e Lauretti Guzardi. Teatro Leopoldo
Fróes, Rua Monoel de Abreu, 16, Niterói (717-
1600). Hoje, às 18h e 21hl5m. Ingressos a
CrS 300. Até dio 29.

CHAMA O LADRÃO — Criação coletiva do
grupo Vamos à Luto. Direção de Celina Sodré.
Escola de Teatro Martins Pena, Rua 20 de
Abril, 14. Hoje, às i7h. Entrado franco.

ENSINA-ME A VIVER — Texto de Colin Hig-
gins. Adapt. e dir. de Domingos de Oliveira,

Com Henrierte Morineau, Diogo Vilela, Na-
thália T|mberg, Carlos Kroeber, Lafoiete Gal-
vão, Beth Erthal, Teimo Faria, Miguel Oniga,
Helena Rego, Paulo Bibiano. Teatro Villa-
Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275:6695).
Hoje, às 18h e 21 h30m. 1 ? sessão a CrS 500 e
CrS 300, estudantes; e 2a sessão a Cr$ 500.

QUEM É AMÉLIA? - Texto de Alfonso Paso,
adaptado por Armindo Blanco. Dir. De Anta-
nio Pedro. Com Débora Duarte, Anselmo Vas-
concelos, Rosito Tomás Lopes, Nelson Dantas,
Eduardo Conde, Mortim Francisco, Maria Zil-
da. Teatro Princesa Isabel. Av. Princesa Isa-
bel, 186 (275-3346). Hoje, às 19h e 21 h30m.
Ingressos de primeira sessão a Cr$ 500 e Cr$
300, estudante; e segunda sessão CrS 500.

O ÚLTIMO DOS NUKUPYRUS — Revista de
Gugu Olimecha e Ziraldo. Mús. e dir. de Zé
Zuco, com a colaboração de Sérgio Ricordo.
Dir. de Luiz Mendonça. Com Martha Ander-
son, Tônico Pereira, Roberto Roney. Teatro
Rival, Rua Álvaro Alvim, 33 (240-1135). Hoje,
às 21 h. Ingressos a CrS 300.

BLUE JEÃNS"— Texto de Zeno Wilde e Wan-' 
derley Aguiar. Dir. de Wolf Maya. Com Fábio
Massimo, Luis Carlos Nino, Miguel Carrano,
José Carlos Sanchez, Fernando Palitot, Daniel
Barcellos, Rogério Corrêa, Berto Dias e Chris-
tian Chockenn. Teatro Senac, Rua Pompeu
Loureiro, 45 (256-2641). Hoje, às 19h e 21h.
Ingressos a Cr$ 400 e CrS 250, estudantes.

ASSUNTO DE FAMÍLIA — Texto de Domingos
de Oliveira. Dir. de Paulo José. Com Fernanda

Montenegro, Fernando Torres, Yolondo Car-
doso, Ivan de Albuquerque, Francisco Dantas,
Francisco Nagen, Margo Abi-Ramia, Soili
Eich, Luis Filipe de Lima, Arthur Muhlenberg.
Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha, 187
(220-8394). Hoje, às I8h e 21h. Ingressos o
CrS 200. Até dia 29.

NO NATAL A GENTE VEM TE BUSCAR — Texto
e dir. de Naum Alves de Souza. Com Marieta
Severo, Anolu Prestes, Rodrigo Santiago, Má-
rio Borges. Teatro Glória, Rua do Russel, 632
(245-5527). Hoje, às I8h e 21hl5m. Ingres-
sos, a CrS 400 e Cr$ 200, estudantes;

OS PEQUENOS BURGUESES — Texto de Gor-
ki. Direção de Jonas Bloch. Com Betina Viany,
Biza Vianna, Pedro Veras, Hélio Ary, Lpurdes
Mayer, Claudia Costo, Ariel Coelho, Amilton
Monteiro, Cininha de Paula, Vicente Barcellos
e Fernanda Torres. Participação especial de
Carlos Wilson. Teatro Gláucio Gill, Pço Car-
deal Arcoverde, s/n° (237-7003). Hoje, às 18h
e 21h30m. Ingressos a Cr$400 e GS200,
estudantes.

ÓPERA DO CHOURIÇO — Musical de Lauro
Benevides e Francisco Carvalho. Direção de
Dirceu de Mattos. Com Dirceu de Mattos,
Carlos Gonçolves. Lauro Benevides, Yonne
Storni, Julie Susan, Irene Meinberg. Teatro
Dirceu de Mattos, Rua Barão de Petrópolis,
897. Santa Teresa (265-5909). Hoje, às 19h.
Ingressos a Crí 400 e CrS 200, estudontes.

CAMPEÕES DO MUNDO — Texto de Dios
Gomes. Dir. de Antônio Mercado. Com Leo-

nordo Villar, Ângela Leal, Denis Carvalho,
Jonos Bloch, Jorge Cherques, Ivon Cândido,
Beatriz Lira, Ruthinea de Morais, Fernando
José, Clemente Viscaíno e outros. Teatro João
Caetano, Pço. Tiradentes (221-0305). Hoie, às
18h e 21h. Ingressos a CrS 200 e Cr$ 100,
estudantes.
BODAS DEPAPEL —Texto de Mario Adelaide
Amaral. Dir. de Cécil Thiré. Com Cláudio
Cavalcante, Francisco Miloni, Christiane Tor-
loni, Adriano Reys, Susano Fami, Thelmo
Reston, Roberto Frota. Teatro Maison de Fran-
ce, Av. Pres. Antônio Carlos, 58 (220-4779).
Hoje, às 18h e 20h 15m. Ingressos a CrS 400 e
CrS 250, estudontes.

PROJETO TRÊS —HAPPY END — Musical com
canções de Bertolt Brecht e Kurt Weill e texto
de Elisabeth Hauptmann. Dir. de Poulo Reis.
Direção musical de Ronaldo Diamante e Tim
Rescala. Com Fábio Junqueira, Maria Podi-
lha, Miguel Folabello, Marília Martins. Se-
bastião Lemos, Angela Rebello, Henry Pag-
noncelli, Toninho Lopes, Rogério Emerson.
Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara 17
(220-6997). Hoje, às 19h e 2lH. Ingressos, a
CrS 300 e CrS 150, estudante. Ate dia 29.
UMA NOITE EM SUA CAMA — Comédio dé
Jeon de Latroz, adapt. de Armindo Blanco.
Dir. de Antônio Pedro. Com íris Bruzi, Nelson
Caruso, Lupe Gigliotti, Pedro Paulo Rangel,
Luca de Castro, Tessy Collado, Melise Moia.
Teatro Vanucci. Rua Marquês de S. Vicente
52. (274-7246). Hoje, às 18h30m e 2lh30m.
Ingressos a CrS 350 e CrS 250 (estudantes).
No 2° sessão a Cr$ 350. Até dia 29.

A VIOLÊNCIA NOSSA DE CADA DIA - Cria-
çào coletiva do grupo Caro Lavado. Direção
de Ronaldo Graça. Teatro CEU, Av. Rui Barbo-
so, 762. Hoje, às 21 h. Ingressos a CrS 150 e
CrS 100, estudantes.

QUE MÁE QUE ARRANJEI — Texto de Peres
Filho e Júlio Moreno. Direção de Paulo Sérgio
Mag e Dylmo Elias. Com Waldir Amancio,
Myriam Theresa, Flávio Mota e Dea Peçanho.
Teatro Rival, Ruo Álvaro Alvim 33'(240-
1135). Hoje, às 18h30m o CrS 200.

MADAME DE SADE — Texto de Yukio Mishi-
ma. Dir. de Gilles Gwizdek. Com Beth Erthal.
Maria Heleno Poder, Aline Molinari, Jacque-
line Laurence, Maria Helena Imbassohy, So-
longe Jouvin e Regina Rodrigues. Teatro Cân-
dido Mendes, Rua Joana Angélico, 63. Hoje,
òs 20h, não sendo permitida entrada após
início do espetáculo. Ingressos o CrS 300 e
CrS 200 estudantes.

O SENHOR É QUEM? — Comédia de João
Bethencourt. Dir. do autor. Com Jorge Dória,
Anna Zelmo, Carvalhinho e José Santo Cruz.
Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 327
(257-1818, R. Teatro). Hoje, às 18h e às
21h30m. Ingressos a Cr$' 350 e CrS 200,
estudontes.

DESFUGA — Texto e interpretação de Ubiro-
jara Fidalgo. Teatro do Clube Municipal da
Tijuca, Ruo Haddock Lobo. 359/ 4o (264-
4822). Hoje, às 2lh. Ingressos o Cr$ 150 e
CrS 100.

JARI, O PAÍS DE MISTER LUDWIG — Texto è
músico de Fernando Penno Rozo. Direção de
Edgard Ribeiro. Com Aroldo Fontes, Cão Cons-
tontino. Celso Luiz, Duja e outros. Teatro
Santos Rodrigues, Rua Henrique Dias, 2i,
Rocho, Hoje, às 20h30m. Ingressos a CrS 150
e Cr$ 100, estudontes. Até dia 7 de abril.

O LOLÓ DA DONA LOLÓ — Texto de M.
Cena. Dir. de Marcondes Mesqueu. Com Edié-
lio Mendonça, Edson Monteiro, Marina Lira,
Paulo Renato. Café Concerto Camily Schinitti.
Rua Voluntários do Pátria, 24. Hoje, às
18h30m e às 21h30m. Preço único: CrS 200.

A NOITE DO ALÔ — Comédia musical com
texto e direção de Waldir Onofre. Com João
Groça, Rubens José, Carlos Fernandes, Sérgio
Coelho, Carlos Branco e outros. Participação
das escolas de samba Unidos de Kosmos e
Mocidade Independente de Podre Miguel.
Teatro Arthur Azevedo, Ruo Vitor Alves, 454,
Campo Gronde. Hoje, às 21 h. Ingressos o Cr$
150 e CrS 100, estudantes.

ONDE ESTÁS? — Texto e interpretação de
Breno Moroni. Dir. de Olney de Abreu. Escola
de Artes Visuais, Parque Lage, Ruo Jordim
Botânico, 414. Hoje. às 19h. Ingressos o CrS
200 e CrS 100, estudonte.

JÁ PEDIRAM A MINHA OPINIÃO — Criação
coletivo do grupo Solus de Teatro Estudantil.
Direção de Roberto Teixeira. Colégio de Apli-
cação Luso-Carioca, Av. Paris, 72, Bonsuces-
so. Hoje, às 20h. Ingressos a Cr$ 30.
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Crianças Show
O MENINO MAWQUINHO — Texto de Zirol-
do e Demétrio Nicolau. Direção de Demétrio
Nicolau. Com Alby Ramos, Jaime Duarte e o
grupo AAotin. Teatro Vanucci, Rua Marquês de
S. Vicente, 52/ 3o. Hoie, às lóh e 17b.
Ingressos a CrS 150.

AMIGO IDO... CATIBIRIBIDO — Texto e dire-
çâo de José Luis Rodi. Com Gé Menezes,
Jalusa Barcelos, Rómulo, Helena Werneck e
Ana Madalena. Teatro Cândido Mende», Rua
Joana Angélica, 63. Hoje, às lóh. Ingressos a
CrS 200.

CHAPEUZINHO AMARELO — Comédia musi-
cal de Chico Buarque de Holanda. Direção de
Zeca Ligiero. Com Chico Sérgio, Jana Casta-
nheiro, Juliana Prodo, Zezé Polessa, entre
outros. Teatro Gay LutMc, Rua Coronel João
Brandão, 87, Niterói. Hoje, às 17h. Ingressos
a CrS 100. Até dia 29.

ILHAS DO DIA A DIA — De João Siqueira.
Com o grupo Dio a Dia. AABB, Rua Hélio da
Silva Carneiro, 78, Niterói. Hoje, às lóh.
Ingressos a CrS 80. Até dia 5 de abril.

SIMBAD — Texto de Álvaro Guimarães. Dire-
Çâo de Graça Motta. Com Lauro Carona,
Narjara Turetta. Eduardo Machado e Anselmo
Vasconcelos. Teatro Ipanema, Rua Prudente
de Morais, 824. Hoje, às 17h. Ingressos a Cr$

.200.

EMiLIA, A BONECA TRAPALHONA NO SÍTIO
DO PICA-PAU — Texto e direção de Oswaldo
Ferra. Teatro Teteta Raquel, Rua Siqueira
Campos, 143. Hoje, às lóh. Ingressos o CrS
150.

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA —
Adaptação do texto de Moria Mozetti. Pelo
grupo Grite. Teatro Leopoldo Froei, Rua Ma-
noel de Abreu, 16, Niterói (717-1600). Hoje,
às lóh. Ingressos a CrS 100. Até dia 29.

O MBTÍRIO DE UMA CANÇÃO - Teatro de
bonecos e máscaras com criação e direção
coletivas do grupo Peno Solta. Teatro Montei-
ro Lobato, Av. Princesa Isabel, 440. Hoje, às
17h. Ingressos o CrS 100

DONA PATINHA VAI SER MISS - Texto de
Arthur Maia. Direção de Antônio Além. Com
Altamlrq Massula, Edison AAouroo, Poulo Gar-
cia e outros. Teatro do Sete de S. João de
Meriti, Rua Tenente Manoel Alvarenga Ribei-
ro, 66. Hoje. às 16h30m. Ingressos a Cr$ 80 e
CrS 40, comerciórios. Até dio 26 de abril.

VAMOS BRINCAR DE BRINCAR - Texto e
direção de Luiz Sorel..Com Ana Lúcia Torre,
Odete Bahaut, Alexandre Miranda e Luiz
Sorel. Teatro Gláucio Gill, Pça. Cardeal Arco-
verde, s/n° (227-7003). Hoje, às lóh. Ingres-
sos a Crt 150.

NA TERRA DAS PALMEIRAS JÁ NÂO CANTA
O SABIÁ — Texto e direção de Ricardo
D'Amorim. Direção musical de Gé Menezes.
Com Carlos Augusto Jaolino, Célia Zanon,
Cícero Raul, Dea Vianna, Frank Freitas e
outros. Teatro do Planetário, Av. Padre Leonel
Franca, 240. Hoje, òs 17hl5m. Ingressos a
CrS 200. Até dia 10 de maio.
'SONHE 

COM OS RATINHOS — Texto e dire-
ção de Ricardo Maurício. Com Andréa Costro,
Ney Leontsinis, Clélia Guerreiro, Ricardo Mau-
ricio, Pedro Moreira e outros. Teatro do Plane-
tário, Av. Padre Leonel Franca, 240. Hoje, às
lóh. Ingressos a CrS 200.

OS SALTIMBANCOS — Adaptação de Chico
Buarque para uma história dos Irmãos
Gri mm. Direção de Thanah Corrêa. Com He-
loisa Raso, César Pezzuoli, Izabel Mana e
João Vasques. Teatro Villa-Lobos, Av. Prince-
sa Isabel, 400 (275-6695). Hoje, às lóh.
Ingressos o CrS 200.

BERNARDO E BIANCA — Texto de Carlos
Nobre. Direção de Alcyr Cobucci e Sérgio

Lannes. Com Sérgio Lannes, Fátima Camatto.
Alexondre Cuoco, Marise Mansur e Alcyr
Cobucci. Teatro Terem Raquel, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-1113). Hoje, às I8h. In- 

'

gressos o CrS 150 (adultos) e CrS 100
(crianças).

CIRANDA E PALHAÇOS — Texto e direção de
Sailo Tchê. Com Sollo Tchê, Betti Navarro e
Hercilio Machado. Aliança Francesa de Bota-
fogo. Rua Muniz Barreto, 54 (226-4248).
Hoje, às 17h. Ingressos a CrS 1 20.

A MARAVILHOSA HISTORIA DO SAPO TA-
RÔ-BEOUc — Texto de Márcio de Souza.
Direção de Adalberto Nunes. Com Wagner
Vaz, Zerrário Limongi, Cláudia Richer, Cláu-
dia Duarte, Jorte Maurílio e Lorelo Pastene.
Teatro Senac, Rua Pompeu Loureiro, 45. Hoje,
às 16h30m. Ingressos o CrS 200.

CHAPEUZINHO VERMELHO E O LOBO MAU
— Produção de Roberto de Castro. Apresento-
ção do Grupo Carrossel. Teatro do Colégio
Laranjeiras, Ruo Conde de Baependi, 69.
Hoje, às lóh. Ingressos a Cr$ 100.

A CIDADE DA ALEGRIA — Direção de Gilvan
Javarini. Com Fátima Queiroz, Gilvan Javari-
ni, Margherita e Jorge Corrêa. Jardim Encon-
todo. Rua Araguaia, 13, Freguesia, Jacarepo-
guá. Hoje, às 1 7h. Ingressos a CrS 100. Até
dia 29.

A FORMIGUINHA FOFOQUEIRA — Texto de
Carlos Nobre. Direção de Brigitte Blair, Teatro
Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos. 51. Hoje, às
16h30m. Ingressos a CrS 120.

O PATINHO FEIO CONTRA O GAVIÃO PAPA
TUDO — Produção de Roberto de Castro. Com
o grupo Carrossel. Teatro do Colégio Laranjei-
ra», Ruo Cde. de Boependi, 69. Hoje, às 17h.
Ingressos a Cr$ 100.

CHAPEUZINHO VERMELHO — Texto de Ricar-
do Lavolhos. Direção de Messias Com o grupo
A Nova Turmo. Instituto Abel, Av. Roberto
Silveira, 29, Niterói. Hoje, às lóh. Ingressos a
CrS 100. Último dio.

CLARA MESTIÇA — Show com a cantora
Clara Nunes acompanhada pelo Conjunto
Nosso Samba, Julinho do Acordeon e Zeca do
Trombone. Direção de Bibi Ferreiro. Teatro
Clara Hunt, Rua Marquês de Soo Vicente, 52
— 3o ondar (274-9696). Hoje, às 21 h. Ingres-
sos a CrS 400 e CrS 200.

TV CROQUETES CANAL DZI — Show com os
dzi croquetes Ciro Barcellos, Wagner Ribeiro,
Cláudio Tovar, Cláudio Gaya, Bahlort Tonelle,
Roberto Rodrigues e Rogério de Poli. Textos de
Cláudio Gaya e Wagner Ribeiro. Teatro Tere-
•o Rachel. Rua Siqueira Campos, 143 (235-
1113). Hoje. às 21 h30m. Ingressos o CrS 400

e CrS 250 (estudantes). Até dia 29

MOSTRA INFANTIL — Programação hoje, às
I7h, ihow variado, de Marcilio Neves. Shop-
ping Center Canino Atlântico, 4240 Entrada
franca. *"

BRINCADEIRAS — Texto de Raimundo Matos
de Leão. Direção coletiva do grupo Com a
Boca no Mundo. Teatro do Sesc da Tijuca, Rua
Barão de Mesquita, 539.' Hoje, às 17h. Ingres-
sos o CrS 200 e CrS 400 e CrS 40, sócios. Até
dia 26 de abril.

ZULK NO PLANETA DOS MACACOS - Texto
e direção de William Guimarães. Com Fobia-
no Gouveia, Jorge Eliano e Rosa Isabel. Teatro
Alasca. Av. Copacabana, 1421. Hoje, às 17
h. Ingressos a CrS 120.

SUPER-HERÓB CONTRA A MULHER GATO E
CIA — Texto e direção de William Guima-
râes. Com Potiguar, Lúcia Guimarães, Chistie,
Poulo Guimarães e Gislene. Cine-Show Ma-
dureira, Rua Corolino Mochodo, 542 (359-
8266). Hoje, as 17h. lng'essos o C.-S 50.

SAMBA-ENREDO —Show do cantor e compo
sitor Martinho do Vilo acompanhado do con-
junto Samba Som Sete. Participação de Elso
(baixo), Baleia (bateria) e Eli (violão). Direção
de Teresa Aragão. Cenários de Elifas Andréa-
to. Teatro Casa Grande, Av. Afrànio de Melo
Franco, 290 (239-4046). Hoje, às 21h30m.
Ingressos a Cr$ 400 e CrS 200, estudantes.
Até dia 29.

DIVIRTA-SE COM BERT A LORAN — Apresen-
toção da atriz acompanhada dos bailarinos
Jean Poul e Oton Rocha Ne*o. Teatro aa Praia.
Ruo Francisco Sá, 88 (267-7749). Hoje, às
20h. Ingressos o CrS 400 e CrS 250 (estu-
dantes).

BOCA LIVRE — Show do quarteto vocal e
instrumentol formado por Zé Renato, Lourenço
Boeta, Maurício e David Tygel. Hor»e's Neck,
Hotel Rio Paloce, Av. Atlântica, 4 240. (521-
3232). Hoje, às 22h. Couvert a CrS 700, por
pessoa. Ultimo dio.

OS MELHORES DO CARNAVAL DE 81 -
Mostra dos sambas-enrèdos das escolas de
samba dos grupos 1A e 1B e das marchinhas
mais executadas. Apresentação de Almir
Saint Clair. Participação especial, Mcuro Ro-
sas. Marcos Moran e Aroldo Somos. Teatro
Ipanema. Rua Prudente de Morais, 824 Hoje,
às 21h30m. Ingressos a Cr$ 200. Último dia.

REVISTAS

GAY FANTASY — D.r. Bibi Ferreira. Com
Rogério, Veruska, Cláudio Celeste, Marlene
Casanova, Eloína e Jane. Cenários de Marco
Antônio Palmeira, com concepção de Joôozi-
nho Trinta. Teatro Alaska Av. Copocabano, 1
241 (247-9842). Hoje, às 19h30m e 21h.
Ingressos a Cr$ 400 e Cr$ 300 estudantes.

ALL THAT GAY/MIMOSAS DEVEM CONTI-
NUAR — Direção de Brigitte Bloir. Espetáculo
de travestis com Comily, Shirley Montenegro,
Edy Starr, Alex Mattos e outros. Teatro Serra-
dor, Rua Senador Dantas, 13 (220-5033).
Hoje, òs 18h e 21 h. Ingressos a CrS 250.

O SONHO ENCANTADO DA BORBOLETA
AZUL — Direção de Eudes Berg. Com Marisa
Varela, Celso Luiz, Luzia Costa, Heloiso Holl-
man. entre outros. Sala Monteiro Lobato, Av.
Princesa Isabel, 440. Hoje, às 18 h 30 m.
Ingressos o CrS 150. Até abril.

PINOQUIO, O BONECO DE PAU - Tex-o e
direção de Jair Pinheiro. Teatro Teresa Ra-
ehél, Rua Siqueira Campos, 143. Hoje, às
17h. Ingressos a CrS 150.

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS — Texto e
direção de Jair Pinheiro. Teatro da Galeria,
Rua Senador Vergueiro, 93. Hoje, às 17h.
Ingressos a CrS 150.

SOLSTICIO DE VERÃO — Show do cantor,
compositor e violonis*o Carlos tiro ocompa-
nhaáo de Sandra Loboto(flauta) Geriy (per-
cussão) e Leno Mariano (percussão). Teatro
Rio Planetário, Rua Padre Leonel Franca, 240.
(274-0096). Hoje, às 21h30m. Ingressos a Cr$
200. Até dio 29.

ESTA NOITE AS CALÇAS VOAM — Show de
trovesMs cem texto de Geórgia Bengston.
Direção de Geórgia Bengston e Edson Farr.
Com Mo.-ia Leopoldina, Claudia Kendall,
Guildá, Nónka e Desi'ré. Teatro BrigHJe Blair,
Rua M.guel Lemos. 51. (521-2955) Hoje. às
I9hl5m e 21hl5m. Ingressos o CrS 300.

flPjS-^-"¦"¦" legítimo espetáculo de samba
no asfalto a Beija-Flor volta,

vitoriosa e linda, a se apresentar nesta
segunda-feira no Morro da Urca. E vem de cara

nova, com as fantasias e alegorias que
maravilharam a platéia presente ao desfile.

Reservas: 295-5244MORRO DA URCA
Direção artística: Joãozinho Trinta
Preço: 500,00 individual

800,00 com mesa
Jante no Restaurante Pão de Açúcar e prove
nosso delicioso vatapá. o
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SHUTHEKWNO

Premiado e aplaudido na
Europa, o filme proibido que

agora você vai ver

ÍRAC6MA
UMA TRANSA AMAZÔNICA

Um filme de Jorge Bodanzky e Orlando Senna

* * * * PRÊMIOS*
Georges Sadoul (França!

Grimmè Preiss (Alemanha)
Encomio Taormina (Itália)

Prêmio Especial de Cannes - 1976
Rencontre Film et Jeunesse
Melhor Filme 78 - ACCMG

0 Grande Premiado do Festival de Brasília de 1980.
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'Na realidade, o verdadeiro tema do filme é o destino do Brasü.'
Alberto Motaviê IXPRtSSO

"Com IRACEMA, o cinema brasileiro abandona os grandes
dramas simbólicos para contar e filmar o concreto."

FRANCE SOm

"Um verdadeiro filme exemplar."
SUODMSCM ZBTUNG

"IRACEMA - este filme extraordinário (...) tem a imagem e o
sentimento do cinema verdade."

, tOS ANGELES TIMES

"0 filme incita a refletir e a agir!"
FRANKFURTER RUNDSCHAU

ESTREIA DIA 30
EXCLUSIVAMENTE

CARUS0

JORNAL DO BRASIL
EN MIAMI

Publicidad y Suscripciones:
Latin ADmérica, Inc.
1040 W. Flagler Street
Miami, Fl. 33 130
Tel: (305) 545-7963/ 8335

JORNAL DO BRASIL

JORNAL

BRASIL

MIAMI
Advertising and
Subscriptions:

Latin ADmérica, Inc.
1040 W. Flagler Street
Miami, Fl.33 130
Tel: (305) 545-7963/ 6335
JORNAL DO BRASIL

Musica
CARMEN — Ópera em quatro atos
de-Georges Bizet. Libreto de Henri
Meilhac e Ludovic Halévy, basea-
do na novela de Prosper Merimée.
Intérpretes: Viorica Cortez, Guy
Chauvet, Michel Philippe, Ruth
Staerke, Maria Helena Buzelin,
Mariarosa Carminati, Lauricy Pro-
chet, Wilson Carrar e Victor Pro-
chet. Participação especial de Nei-
son Portella. Com o Ballet, Coro e
Orquestra Sinfônica do Teatro Mu-
nicipal, sob a regência de Henri-
que Morelenbaum; da Banda do
Corpo de Bombeiros, sob a direção
de João Batista e o Coro Infantil,
sob a direção de Elza Lakschevitz.

Coreografia Mauro Faro. Direção
de Sérgio Britto. Teatro Municipal
(262-6322). Assinatura C, hoje, às
17h; Assinatura A, dia 25, às 21 h.
Assinatura B, dia 27, às 21 h.
Recitas extraordinárias dia 29, às
17h e dia 31, às 21 h. Ingressos
para as recitas noturnas a Cr$ 1
mil, platéia e balcão nobre; a CrS
500, balcão simples, a CrS 250,
galeria e a Cr$ 6 mil, frisa e
camarote. Ingressos para as ves-
perais a CrS 800, platéia e balcão
nobre; a Cr$ 400, balcão simples,-
a CrS 200, galeria, e a CrS 4 mil
800, frisa e camarote. A estréia de
hoje e da primeira recita noturna
estão com lotação esgotada.

José Carlos Oliveira

Caso das amígdalas

QUANDO 

digo que bem cedo escolhi ser
escritor ou algo parecido, e nunca
alguma coisa diferente disso, podemacreditar em mim, porque oportunida-
de não faltaram para me desviar da

minha obsessão. Uma delas foi quando Carlos
Lacerda era Governador. Bem entendido, eu só
viria a conhecer pessoalmente o Lacerda depois
que ele perdeu o poder (sempre me dei bem com a
turma do ostracismo e raramente com o pessoal lá
de cima), mas foi um amigo, que tinha um cargo
importante no Estado da Guanabara, quem des-
colou para mim um emprego público bem remune-
rado. Eu já era jornalista (sempre fui e sempre
serei) e não via incompatibilidade entre literatura
e jornalismo. Apenas o meu problema náo era
escrever, era viver, era acumular experiência, e a
rotina do jornal não me deixava aceitar os deslo-
camentos estonteantes que andam à espera do
homem realmente disponível. Eu só queria dormir
hoje em Copacabana e acordar amanhã em Fio-
rianópolis, levado não sei por quem e com qual
finalidade. Mas como poderia acordar amanhã
em Tegucigalpa, se amanhã à noitinha teria quecomparecer ao jornal, onde me esperavam cinco
horas de trabalho?

A solução seria o emprego público. Bem remu-
nerado e naquela base: ninguém iria exigir assi-
duidade de um maluco feito eu. Almas caridosas
beteriam o livro-de-ponto por mim. E no flm do
mês eu iria ao banco receber meu salário. Deixei
que as pessoas tomassem as devidas providências(aquelas pessoas que me achavam um talento
promissor) e finalmente me mandaram compare-
cer a um hospital, onde faria exame médico. Era a
última etapa: em seguida, eu seria o mais novo
burocrata do Brasil.

Nesses dias, os médicos estavam ameaçando
greve por causa de uma tal reclassificaçâo de
cargos. Não posso dizer que diabo era isso, poisnaquele tempo a pequena política administrativa
não me interessava, como aliás pouco me interes-
sa ainda hoje. Sei contudo que Carlos Lacerda e
os médicos estavam estremecidos. Lacerda não
queria reclassificá-los. E elesfazim corpo mole no
serviço, antes mesmo de iniciarem a greve. E eu
com isso? Na hora marcada, lá estava eu tirando
sangue de veia, fazendo todos os exames exigidos
por lei. A coisa foi terminar diante de um senhor
de jaleco branco que me disse:

Saúde quase perfeita. Você só precisa tirar
as amígdalas. Depois da operação, volte aqui quetudo estará resolvido.

Eu entendi. O pistolão que me arranjara o tal
emprego era amicissimo do Governador. O medi-
co — um líder da classe — colocara aquele obstá-
culo para demonstrar sua má vontade. Guerra é
guerra. Eu entendi, já disse; peguei meu boné
(ainda não usava, mas peguei assim mesmo),
disse até logo doutor, e me mandei. Ao girar a
maçaneta para dar o fora, o médico me chamou.Muito bem, doutor. Algum novo problema?Bem... Eu lhe disse que você precisa operar
as amígdalas, certo?

Certo.
E você, sem mais aquela, foi se retirando,

sem dizer sim nem não. Afinal..."Afinal" era um modo de encaixar uma per-
gunta que, por enquanto, ele não tinha coragem
de fazer. Esse mecanismo psicológico se repete
tantas vezes que antes mesmo do seu disparo eu jáestou capacitado a prever as coisas se passarãoassim e assado, e não de outra forma. É o seguin-
te: o médico estava zangado com Lacerda. Crian-
do uma dificuldade desnecessária para a minha

admissão no serviço público, ele pretendia amolar
o Lacerda por interposta pessoa. A interposta
pessoa era eu. O médico esperava que eu discutis-
se o problema, que lhe dissesse, oh doutor, esse
emprego é tào importante para mim, o senhor me
faça a caridade de me deixar entrar na burocrá-
cia, veja bem, eu prometo que com o primeirosalário pagarei a operação na garganta... Era
isso o que ele esperava. Mas eu não estava dispôs-
to a fazer o jogo social costumeiro. Eu estava
disposto a não me aborrecer com ninharias. Eu só
queria mesmo pegar o meu boné imaginário e cair
fora daquela pocilga médico-cirúrgica. Foi o queeu ia fazendo, quando ele me fez retroceder, e:Afinal...

Afinal o quê, doutor?
Você não diz nada?

É preciso dizer alguma coisa?Bem...
Ele estava arrependido! Eu náo era exata-

mente a interposta pessoa que ele esperava. Eu
era um doido. Eu levava na cabeça um boné que
nem eu via. Ê desta forma que um procedimento
não violento desarma e desmoraliza a agressivi-
dade irracional. Os agressivos querem ser recom-
pensados por uma agressividade contrária ou, em
caso extremo, por uma demonstração repugnante
de humildade vinda da pessoa que sofreu a agres-
são. Mas eu náo fiquei agressivo nem humilde.
Simplesmente peguei meu boné e... O médico se
achou torpe, por isso me mandou voltar. Estava
disposto a me dar nota 10 no exame médico,
facilitando a minha entrada no serviço público.
Esqueceria por um momento a sua briga com
Carlos Lacerda.

Você jâ sabe onde vai tirar as amígdalas?
Náo.
Mas vai tirar, não vai?
Não vou não.
Mas que é isso, rapaz. Se você nào tira as

amígdalas, não vai poder tomar posse nesse exce-
lente emprego que lhe arranjaram.

Pois é. Escute aqui, meu caro doutor. O
Brasil nunca me deu nada e eu nunca pedi nada
ao Brasil. Agora, o Brasil me oferece um empre-
guinho, como quem pede desculpas por não me ter
protegido na infância, por ter sido sempre um paísinalcançâvel para mim. Na verdade, desde queme entendo por gente, considero o Brasil menos
consistente do que este boné que o senhor está
vendo em cima da minha cabeça. É um boné
imaginário. Mas tem mais realidade que o Brasü.
O senhor acha que eu vou tirar uma coisa que játenho, que são as minhas amígdalas, para ganharem troca algo que nem sei se me serve? Pois está
muito enganado. Vocês querem um pedaço da
minha carne e um pouco do meu sangue, náo ê? O
preço que vocês cobram é esse, do contrário não
serei um funcionário relapso? Pois o negócio não
me interessa. Passar bem.

Ponha-se daqui para fora! — gritou o medi-
co. Reação igualmente prevista: ele precisava me
mandar embora para não sofrer um ataque de
apoplexia recolhida. A minha retirada espontâ-
nea e amistosa de sua sala envenenaria parasempre aquele dia de um médico ilustre. Enquan-
to eu desaparecia por livre e espontânea vontade,
ele me expulsava, apropriando-se de minha liber-
dade... .

Efoi assim que não me tornei um funcionário
público letra J. Entre as coisas que náo fiz na vida,
essa foi uma das mais fecundas. Tanto que ainda
hoje estou vivo e continuo portando amígdalas no
fundo da garganta. Desculpe, doutor, mas o seu
bisturi não me atrai...
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Teatro
uSONHO" DA JUVENTUDE
Yan Michalski

FAZENDO 

começar
a sua versão livre
de Sonho de uma
Noite de Verào
com aquilo que no
original é a Cena TJ— ou seja, os preparativos do

grupo de atores amadores pa-ra o espetáculo que será apre-
sentado no casamento do du-
que — e fazendo encerrar oespetáculo também com a pre-sença do elenco de simpáticos
canastrões, o Grupo Caravana
de Cena deixa clara a sua In-
tençáo principal. A comédia
de Shakespeare deixa de seruma complicada trama deamores contrariados na qualIntervém episodlcamente um
conjunto de teatro amador, e
passa a ser fundamentalmente
uma história de um conjunto
de teatro amador que conta
uma complicada trama deamores contrariados.

Com esta inversão de estru-
tura, fica logo claro que o So-
nho do jovem grupo pretendeser antes de mais nada um
culto aos valores cênicos, um
exercicio de teatralldade pura,vista aqui como uma atividade
predominantemente lúdica e
fantasiosa. Neste sentido, a op-
çào foi boa. E através da énfa-
se da brincadeira que o muito
jovem elenco pode superar ai-
gumas das óbvias limitações
decorrentes da sua lnexperiên-
cia; e pode, ao mesmo tempo,
estabelecer um elo com o tex-

to, no qual esse elemento lúdi-
co está também presente com
destaque, embora misturado
com vários outros que o espe-
táculo dirigido por Marco An-
tõnio Palmeira teve de diluir e
relegar a um plano secundário.
Tudo que provém diretamente
dessa escolha teatralista ebrtncalhona funciona agrada-
velmente e confere à realiza-
çáo um certo encanto. Assiste-
se com prazer ao tubulento
comportamento de um grupode adolescentes ou Jovens re-
cém-saldos da adolescência,
bem-vestidos, bem-llumlnados
e colocados num bonito am-
biente cenograflco, a gastaremconsideráveis somas de ener-
gia e alegria em frenéticas cor-
rerias pelo espaço cênico. E o
tipo de humor inconfundível-
mente juvenil com que eles
temperam esse comportamen-
to contribui para tomar o es-
petáculo à sua maneira char-
mosa.

Sob outros aspectos, porém,o funcionamento deixa muito
a desejar. No plano da adapta-
çâo, o principal equivoco con-
siste na indefinição do estilo
de linguagem, que mistura
sem nenhuma cerimônia a gl-ria atual e tentativas de arrou-
bos poéticos Inspirados pelotom do original shakespearia-
no. Náo se pretende, é claro,
defender a intocabilidade da
qualidade literária e das carac-
teristicas arcaicas do original;
mas o excessivo descompasso
entre a convençáo da língua-
gem falada e o universo especí-

fico no qual a peça vive — no
caso, um universo marcado
até a medula pela poesia e pelamagia — despoja os aconteci-
mentos da indispensável cre-
dlbilidade e coerência. Para
que aceitemos como normal,
por exemplo, o fato de a bela
Tltánla apaixonar-se de repen-
te por um pobretáo enfeitado
com horrenda cabeça de bur-
ro, porque uma essência mági-
ca foi posta nos seus olhos
enquanto ela dormia, seria ne-
cessário que a convenção má-
glca fosse criada já a partir de
uma convenção poética da Un-
guagem falada pelos persona-
gens, o que positivamente não
ocorre aqui.

E no plano da encenação, o
excesso de turbulência física e
de certos charminhos típica-
mente juvenis acaba tomando
o espetáculo confuso e sobre-
carregado. Duvido mesmo queum espectador que não conhe-
ça o texto seja capaz de acom-
panhar a complicada trama
em todos os seus meandros.
Até as melhores idéias da rea-
llzaçâo — como aquela, deli-
ciosa, de substituir o diálogo
do encontro Bottom—Titânia
por uma seleção de canções da
música popular brasileira quefalam em amor — acabam-se
desgastando através de um
uso por demais insistente.

O que fica, em ultima análl-
se, como saldo positivo é, além
do encanto da Juventude, a
qualidade da criação de Marco
Antônio Palmeira como artis-
ta plástico.
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COPACABANA VISTA DAS DELEGACIAS
São duas delegacias para um

bairro que, no verão, chega a ter mais
de 1 milhão de habitantes e onde, em
matéria de contravenção é crime, tudo
pode acontecer. Mas já não aconteceria
tanto, segundo alguns moradores.'Para
outros, a polícia ainda não tranqüiliza

UMA
CIDADE

já
NAO

ASSUSTA
TANTO

Ronaldo T-wobald Cario* Mesquita

QUE

ÊP*

Ciléa Gropillo

¦iiimiinMii-irr 11 -

Delegado Dourado: diplomas na parede Delegado Peçanha: prêmios internacionais de fotografia

COM 

650 mil habitantes, Copaca-
bana recebeu durante as férias
de verào um reforço de 400 mil
turistas, atingindo assim o mar-
co de 1 milhão 50 mil. Os proble-mas acumularam-se, afirma o assessor do

Administrador Regional do bairro, Mário
Pereira, pois enquanto a população aumen-
tava, continuava o mesmo número de poli-
ciais e lixeiros:

. — Agora, com a entrada do novo Secre-
tário de Segurança, General Waldyr Muniz, e
as mudanças no 19° Batalhão da Policia
Militar, acreditamos que a paz volte ao bair-
ro. O problema está nas ruas.

Atendida por duas delegacias, a 12* do
titular Ruy Lisboa Dourado, e a 13* do
titular Osmar Peçanha Nunes, Copacabana
é um bairro peculiar e trabalhoso. Em mate-
ria de contravenção e crimes, tudo pode
acontecer do Leme à Rua Xavier da Silveira,
onde termina a circunscrição da 12* e come-
ça a área da 13*, mas o cheque sem fundo, o
estelionato, ainda é o problema de maior
incidência, seguido de perto pelos furtos.

Para os dois delegados, ambos antigos
na polícia, profundos conhecedores do com-
portamento criminoso e das manhas mais
comuns na Zona Sul, não há mistérios. Apai-
xonado por fotografia, com prêmios interna-
cionais e uma gaveta cheia de medalhas por
sua participação em exposições, o delegado
Peçanha está desde novembro na 13*. Com
32 anos de policia, — "Sou mais novo que o
Ruy", diz brincando—seu pensamento é um
só: dar fim aos ladrões. Para auxiliá-lo tem
um arquivo de mais de 7 mil fotos coloridas,
feitas por ele durante os anos em que chefiou
a 14* em Ipanema. Dessa época lembra, com
um sorriso, uma grande vitória:

A Biba ia completar o seu 50° assalto.
Lá pelo 48° conseguimos prender os ladrões,
uma quadrilha organizada que recebia infor-
mações de dentro e recuperamos quase tudo
que havia sido roubado.

Sua habilidade como fotógrafo amador
tem-lhe servido muito, não só para identifl-
car assaltantes como para reconhecer, prin-
cipalmente, as ferramentas usadas nos ar-
rombamentos. Com uma Olimpus fotografa
os cilindros de fechadura inutilizados, faz
uma macro foto, deixando bem à vista as
marcas da ferramenta.

Quando ocorre outro assalto, procede da
mesma forma, compara as fotos, chegando,
após várias diligências e muitos confrontos,
ao responsável. O cilindro, ponto de partida
do processo, é o troféu guardado em uma
estante improvisada com madeira e tijolos,
colocada ao lado de sua mesa de trabalho.
Uma pequena recordação para quem gosta
de "olhar para trás" e lembrar os casos
resolvidos:

Quer ver um delegado ficar maluco?
— pergunta. É só colocar sobre sua mesa um
caso de furto ou roubo logo no principio do
dia. Sou um ferrenho perseguidor de ladrão.
Quem me conhece sabe disso. E se existe
uma classe odiosa é a de advogado de la-
drào. Em sua maioria trabalham com o
dinheiro da vitima, usando quase sempre
recursos muito pouco éticos.

A figura do estelionatário engraçado,
vigarista intelectual, o 171 no "argò" policial
e ho jargão do malandro, está desaparecen-
do, dando lugar ao 155 (furto) e ao 157
(roubo). Há pouco tempo tivemos um caso
interessante. Uma mulher da sociedade foi
encontrada assassinada, nua, em seu apar-'
tamento. Desapareceram 14 mil dólares e
cerca de Cr$ 10 milhões em jóias. Em menos
de 24 horas prendemos o ladrão e recupera-
mos tudo. Não foi bonito? Os casos de furto,
roubo e latrocínio são muito importantes
para mim. Na 14*, por exemplo, houve um
roubo na casa de um general e ele enfatizava
que o ladrão, por desfaçatez, havia evacuado
no tapete. Tempos depois, em outro assalto,
o fato se repetiu. Mandei recolher o material
para examinar. Ficou constatado que o la-
drão sofria de uma amebiase profunda, re-
sultando numa incontinência fecal. Isso fi-
cou arquivado na minha cabeça. Um dia
prenderam um pretinho por vadiagem. Ten-

, so, ele evacuou na frente de todo mundo.

Fiquei de olho. Quando ele saiu, prendi-o
para averiguações. Pressionado, ele tornou a
evacuar. Mandei examinar as fezes e o resul-
tado foi idêntico. Acabou confessando. Vida
de policial é um imenso caleidoscópio. A
cada toque muda a imagem. Para quem tem
pó de algema no sangue, é muito gratifi-
cante.

Em sua circunscrição, o delegado Peça-
nha aponta dois problemas principais: o
social e o eminentemente criminal:

—Uma divisão dicotômica, entre a segu-
rança pessoal e a lesão ao patrimônio, um
dos grande problemas do Rio de Janeiro.

Os pivetes que inundam as ruas também
o preocupam e é difícil encontrar uma solu-
ção, porque na época de férias os ratos de
praia agem na areia e nas calçadas pratican-
do o furto por arrancão, fugindo em seguida
para as ruas dos morros do Pavão, Pavãozi-
nho e Cantagalo, próximos à delegacia:

O furto em Copacabana acontece com
muito maior freqüência do que o roubo. Os
estrangeiros geralmente sâo presas mais fá-
ceis, pois preferem carregar objetos de valor
para a praia, em vez de deixá-los nos hotéis.
As Nikon e as Asai Pentax já eram, represen-
tando alto valor venal.

Também os carros estacionados fora das
garagens, por falta de vaga, atraem os la-
drões de ocasião:

Se eu sair agora com um fotógrafo e
andar pela Visconde de Pirajá, fatalmente
iremos dar de cara com um deles em ação.
As madames estacionam os carros nas por-
tas das boutiques, deixam os vidros abertos
ou parcialmente abertos e entram com a
maior calma. Outro dia uma delas deixou,
além de vários embrulhos, a chave na igni-
ção. Quando fui chamar-lhe a atenção, ficou
furiosa e me mandou a um lugar que normal-
mente eu náo gosto de ir. A situação está
melhorando muito com a nova administra-
ção, mas nós náo vivemos num mundo cor-
de-rosa. Várias medidas administrativas es-
tão sendo tomadas, as delegacias se unindo
por área, enfatizando um policiamento mais
vigoroso, quase ostensivo. A crise de violênr
cia, segundo os sociólogos, é um problema
sócio-político. Policialmente acho que ela
pode ser debelada. A onda política em torno
da ação da polícia debilitou muito o organis-
mo policial, mas isso já foi superado. A
tendência é chegar a uma legislação mais
rigorosa para atingir os infratores. A liberali-
dade da sistemática policial só conduz à
flacidez e da flacidez vem a desorganização
social. Onde náo existe direito não pode
haver sociedade: Iubis non ius, nec societa— cita em latim.

Neste último mês, a onda de violência
que abalou a cidade decresceu. As pessoas,
nas ruas, nâo gostam muito de comentar o
assunto, se bem que em rodas pequenas,
dentro de quatro paredes, seja bastante dis-
cutido, até mesmo em festas. Elas temem
que a divulgação da relativa paz possa atrair
os malfeitores è muitas pessoas, como dona
Cecília Machiori, acusou o Governo:

. — Falta vergonha ao Governo — diz ela
entre uma e outra colherada de sorvete: S/
roubando se vive num país como este. No
tempo do Juscelino o povo vivia satisfeito e
a criminalidade era menor. Não havia a
miséria que há hoje em dia.

Dona Cecília nunca foi assaltada. A Dro-
graria Cruzeiro, a poucos metros da delega-
cia, também não, assegura o proprietário
Mauro Martins:

Não se vè muito assalto a máo armada
por aqui. Pivetes há demais. Furtam cartei-
ras, cordões, relógios. A solução seria um
policiamento ostensivo, que parece estar
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nos planos da nova administração da Secre-
taria de Segurança:

Patrulhinhas e carros da Policia Militar
tèm sido vistos com freqüência pelos mora-
dores da rua Sá Ferreira, que há algum
tempo foi considerada a "rua do medo".
João Batista Ribeiro, dono de uma floricul-
tura, há três anos estabelecido na rua, nunca
viu nada de mais no quarteirão e acredita
que a situação tenha melhorado nos últimos
tempos. Mas, poucos números adiante, um
apartamento localizado no segundo andar
de um edifício construído bem em frente à
ladeira Saint-Roman foi assaltado há mais
ou menos um mès.

A audácia dos ladrões desarmou o por-
teiro. Ao invés de apontar uma arma, eles
deram o nome do proprietário e pediram
para subir. Como o proprietário havia dado
ordens hesse sentido, o porteiro nào descon-
fknre nem ao menos usou o interfone, sim-
plesmente abriu a porta. Os ladrões fizeram
o "serviço", e saíram como haviam entrado,
calmamente. O garagista Francisco Santos
só conhece esse caso:

O resto é avanço em bolsa de mada-
me, diz ele, indiferente ao movimento da rua,
que começa a aumentar com a chegada dos
resultados do jogo de bicho, na banca junto
ao açougue.

NA 

mesma rua mora uma vetera-
na vítima de assaltos. É Áurea
Paiva, artista de teatro de revis-
ta, afastada há 22 anos dos pai-
cos e atualmente "curtindo" as

netas:
Já passei por todas as experiências —

diz ela. Já fui acordada com um revólver, já
fui assaltada dentro de um túnel, já levaram
meu carro quando estava pescando na Barra
da Tijuca. Só tive aborrecimentos. Até hoje
me arrependo de ter dado queixa na polícia.
Nunca consegui reaver nada. Mas náo foi
gente daqui — afirma Áurea com a seguran-
ça de quem mora no bairro há 26 anos. A
situação já foi insuportável, mas de uns três
anos para cá tem melhorado bastante. Acho
que estáo apertando o cerco. Tenho visto os
carros da polícia patrulhando o bairro e
muitas vezes parados em frente à ladeira da
Saint-Roman. Estamos botando fé em qual-
quer coisa, inclusive no novo Secretário de
Segurança.

Essa proteção policial se estende por
todo o bairro, afirmam os comerciantes da
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que
apontam como maior problema os batedo-
res de carteira que infestam os pontos de
ônibus e os ônibus circulares:

De uns cinco ou seis meses para cá,
diz Paulo Robélio Jorge, gerente de uma loja
de artesanato, a Solange Modas, os assaltos
diminuíram bastante.

Essa opinião diverge da opinião de Or-
lando de Moraes, gerente da loja vizinha de
artigos masculinos, a Pullman:

Policiamento não há nenhum. Poli-
ciais somos nós mesmos. É chato falar, mas é
a verdade. A gente vê os batedores de cartei-
ra de montão. No Carnaval melhorou um
pouquinho. A policia trabalhou mais. Acho
que a mudança de Secretário influenciou.
Mas deve ser difícil resolver o problema.
Falta material humano. Falta gasolina. Se
tem, tem agora.

Aberto até às 3h30ní, a casa Lanches
Guanabara, do espanhol Jesus Gerpre de
Castro, situada na Galeria Alaska, bem em
frente a 13* Delegacia pode dar testemunho
do outro lado da vida em Copacabana. Fre-
qüentada por travestis principalmente, a
Galeria, vez por outra, entra na crônica
policial, mas o proprietário do bar nega
assaltos ou tentativas de assaltos, se bem
que náo possa omitir que, às vezes, o "tempo
fica quente". O delegado Peçanha acredita
que parte das arruaças está intimamente
ligada a um problema social:

Não podemos permitir o desrespeito
ao sossego alheio. Vivemos numa sociedade

de índices de poluição sonora altíssimos e
temos que zelar pela paz dos moradores. A
prostituição já foi banida da Zona Sul e, por
incrível que pareça, a preferência recaiu
para os travestis. Não podemos permitir o
trânsito livre, porque junto com eles prolife-
ra uma fauna imensa de cowboys, nordesti-
nos com curso de malandragem completo,
.bem equipados em aparência fisica, que
mercadejam o próprio corpo, subtraindo dós
travestis tudo o que possuem. O mundo do
travesti, .da luminosa e da intelectual, assu-
mida ou náo, é o submundo da alma huma-
na. Acabei com a "chacrinha" de homosse-
xuais na área, e por extensão, cobrimos com
o nosso manto protetor as lésbicas. Com elas
vem a mesma fauna.

Nessa fauna estão incluídos os traflean-
tes de droga, se bem que eles existam em
qualquer lugar e não sejam um problema
especifico do bairro, e muito menos do local
ou dos freqüentadores.

— Fazemos flagrantes de tóxicos, como
fazemos de jogo de bicho, porte de arma e
motoristas inabilitados. Mas qual è o maior
bem tutelável? Não é a vida? A segurança
das pessoas? Com esse aspecto nos preocu-
pamos, sem deixar os outros de lado. O ócio
e o meio conduzem ao problema social, que é
reflexo, e chega até aqui — diz o delegado
Peçanha. Sou pago para conter a violência,
tornar o nível tolerável. No momento esta-
mos conseguindo.

Na 12' Delegacia, na Rua Hilário de
Gouveia, o panorama nào muda muito. An-
gelo Moura pega uma certidão de roubo de
moto, uma mulher tenta registrar queixa
contra o marido, do qual está separada e que
acusa de ter roubado a televisão, e Ricardo
Fernando da Silva, argentino, registra um
abandono de lar. A mulher, grávida, fugiu de
casa e ele não quer perder os direitos de pai.
Só, de visita, a um primo, preso por vadia-
gem, uma mulher, escondida do marido, leva
roupas e alimentos. Acaba saindo com uma
lista enorme, fornecida pelos outros presos e
entregue pelo carcereiro que gentilmente
indica a mercearia em frente como o melhor
lugar para fazer as compras. Esse é o dia-a-
dia da 12* Delegacia de Copacabana, domi-
nio do Delegado de 1* Categoria, Ruy Lisboa
Dourado, famoso pelos casos do Tenente
Bandeira, Luz dei Fuego, Embaixador Jo-
bim e mais recentemente pelo caso do ser-
vente Aézio. Seu rosto já foi capa do Time,
seu nome consta de livro publicado na Ale-
manha e, como paraense, recebeu o titulo de
Cidadão Carioca. Pela quarta fez na mesma
delegacia, morador de Copacabana desde de
1927, Ruy Dourado conhece todas as ma-
nhas do lugar.

—Moro aqui na Hilário de Gouveia há 25
anos, no tempo em que polícia era Policia
com P maiúsculo, coisa que está voltando a
ser. Com policiais respeitáveis nos pontos-
chave, a policia criou alma nova. Os delega-
dos estào voltando a ocupar lugares que
sempre lhes pertenceram e que, por um
motivo ou outro, ficavam sempre com pes-
soas alheias ao serviço.

Atrás de sua mesa os 27 diplomas, certi-
ficados e outras distinções, devidamente
emoldurados, ocupam quase toda a parede.
Sobre um armário os troféus de futebol
conquistados pela equipe que o acompanha
há muitos anos. Do outro lado, em frente à
mesa, apenas quatro fotos: a do Governador
Chagas Freitas, a do General Faustino, a do
General França e do ex-Governador Negrão
de Lima.

Ficam na parede os antigos, aqueles
de que eu gosto.

Grande admirador do novo Secretário,
primeiro delegado a ser empossado, o dele-
gado Ruy acha que tudo na vida é hierar-
quia: Até na casa da gente, afirma. Já viu
sargento mandar em tenente?

Com 35 anos de polícia, o delegado Ruy
Dourado está esperando apenas terminar de

escrever um livro — A Verdade sobre o Caso
Aézio e a Conseqüente Falta de Segurança

para se aposentar.
Lanço o livro e me aposento. Nele eu

dou nome aos bois. Sou concursado do
DASP. Não entrei na polícia por favor politi-
co. Tenho medalha de bronze, de prata e de
ouro por serviços prestados, uma folha sem
mácula. Coloco na parede os meus diplomas
e certificados de congresso para mostrar que
delegado náo é analfabeto. Fiz curso de
Informação e contra-informação, espiona-
gem e contra-espionagem, em Washington, e
meu diploma da Faculdade Nacional de
Direito tem ainda o selo de prata. Pode ver

diz o delegado, levantando-se para melhor
mostrar o diploma.

Todos os dias, das 10 às 22 horas, o
delegado pode ser encontrado na delegacia.
Seus objetos pessoais de toilete são guarda-
dos dentro do armário, junto com uma muda
de roupa. Num quarto ao lado. ele descansa
quando é necessário entrar pela madrugada
a dentro:

Sou bígamo. Tenho minha mulher e a
polícia. Com referência à polícia, sou como
aquele homem que tem mulher ordinária.
Todo mundo diz que ele deve abandonar a
mulher e ele responde: Mas eu gosto dela.

ENTRE 

os muitos problemas de
sua delegacia, os furtos e roubos
também vèm em primeiro lugar.
No carnaval, com o bairro super-
lotado, as ocorrências podem ser

consideradas bem baixas. Sete furtos, duas
brigas com flagrantes, três atropelamentos,
uma colisão de veículos, quatro roubos con-
tra pessoas, quatro arrombamentos, um fia-
grante de maconha, um flagrante de cocai-
na, nenhum furto de automóvel, um assassi-
nato:

De um pederasta. Já prendi os assas-
sinos. O que será que aconteceu? Estavam
os bandidos ensaiando para sair nas escolas
de samba? Não. O que está acontecendo é a
ação preventiva da policia. A presença da
policia desestimula o marginal. Náo foi pre-
ciso aumentar o efetivo, apenas apoiar é
mandar para a rua. De 10 de fevereiro para
cá as coisas mudaram bastante. Fomos esti-
mulados. Trabalho com a mesma equipe há
20 anos. Sou somente o mais velho. O que
vale é a equipe. Se algo sai errado, a culpa é
minha. Se dá certo o mérito é deles.

Duas vezes afastado do posto "porque os
Secretários achavam que nào devia traba-
lhar" e uma vez espontaneamente, por náo
concordar com a opiniào do Governador
Carlos Lacerda de que a polícia era corrupta,
o delegado voltou a assumir uma delegacia
na ocasião do assassinio do filho de Odylo
Costa, filho, a pedido do próprio Carlos
Lacerda, de quem acabou por tornar-se ami-
go. Satisfeito por estar de volta a Copacaba-
na, o delegado Ruy Dourado coloca o paletó
e a gravata para ser fotografado, nào se furta
a falar sobre sua vida e nem mesmo à
contestar os repórteres, que irrompendo pe^
Ia sua sala para a apresentação de um crinii-
noso, brincam com ele pela duração da en-
trevista: .

Eu já disse que um tapa em Copaca-
bana ressoa como um tiro de canhão e um
tiro de canhão, no subúrbio, como uma
bombihha de São Joáo. Depois dizem que
náo há diferenças sociais. Em Rocha Miran-
da ninguém me ia procurar.

Cansado pela vigília da véspera, um
interrogatório que se prolongou pela madru-
gada, quando um preso foi interrogado em
castelhano pelo delegado e por um funciona-
rio que fala francês, inglês, espanhol e italia-
no, mas feliz pelo sucesso alcançado, o dele-
gado está de bom humor, chegando a brin-
car sobre o caso:

Aqui em Copacabana dá para fazer
uso das línguas que a gente sabe. Falo
francês e espanhol e sei xingar em inglês. No
subúrbio, o dialeto é outro. O policial chega
e vai dizendo: "Doutor, o lunfa que fez esse
escruncho eu Já tirei na pinta. Pode dormir
nas palhas que eu vou pegar o pilantra com
o bagulho em cima". Mas também precisa de
tradução não é?
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João Batista: "A situação

melhorou nos últimos tempos'
Dona Áruea (com a neta): "Já

passei por todas as experiências'
Paulo: "Os assaltos

diminuíram"
Dona Cecília: "No tempo do JK

a criminalidade era menor"
«

Orlando: "Não

há policiamento"
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Carlos Eduardo Novaes

A PARANÓIA
DO BARÃO
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PRETENDIA 

ser uma saidi-
nha rápida. Apenas para
pegar a máquina de escre-
ver, que estava consertan-
do, e voltar à casa para

fazer o texto — que deveria ter saído
na quinta-feira. O táxi parou na N. S.
Copacabana, quase esquina com Fi-
gueiredo Magalhães. A corrida deu
Cr$ 112. Quando estendi o braço e o
motorista viu uma nota de mü na
minha mão, balançou a cabeça e disse
que não tinha troco. Apontou para um
botequim e me pediu que trocasse.
Meu primeiro impulso foi dar uma
contra-ordem: troque você, se quiser.
Como a contra-ordem podia render
uma interminável discussão e eu já
estava atrasado para escrever a cró-
nica, saltei, debruçei-me sobre o bai-
cão e pedi um maço de Minister. Dei o
barão. O dono do botequim olhou des-
confiado para mim, olhou para a nota
com um ar de quem não gosta de
dinheiro e perguntou se eu náo tinha
menor?

Se tivesse eu dava, meu irmão —
respondi abrindo o maço.

O dono do botequim colocou a nota
contra a luz. Observou-a detidamente.
Depois virou-a ao contrário. Depois
virou-a de cabeça para baixo. Conti-
nuou observando-a. O motorista do
táxi buzinou lá da rua. Fiz um gesto
com a mão para que aguardasse. O
motorista tinha pressa, eu tinha pres-
sa, o dono do botequim tinha dúvidas.

Como é que está a saúde do
barão? — perguntei.

O dono do botequim não entendeu.
Virou o rosto para mim, mantendo os
braços esticados para o alto como se
tivesse exibindo a Copa do Mundo.
Não disse na-
da, mas pude
ler nas linhas
de sua testa
franzida a per-
gunta: saúde
do barão??

Escuta
aqui, amigo —
disse, impa-
ciente — isso
aí é apenas
uma nota. Não
é uma chapa
de raios X do
barão.

O dono do i
botequim con- \
tinuou obser- \
vando-a con- \tra a luz. Cha-
mou o seu só- -.
cio. O motoris- '
ta do táxi tor-
nou a buzinar
lá da rua.
Quando olhei,
ele fez aquele
gesto largo '
abrindo os braços como que dizendo:"Como é que é, meu chapa, vai ficar
morando aí dentro do botequim?". Re-
peti o gesto com a mão para que
aguardasse e sentindo que seu equüí-
brio emocional já estava indo para o
brejo reforcei com um segundo gesto
explicando que a culpa não era mi-
nha: os donos do botequim continua-
vam concentrados no exame do ba-
rão. Pela fisionomia dos dois parecia
que algo estava errado. Curioso, ali-
nhei meu rosto com o deles e passei
também a olhar para a nota. Nossos
rostos estavam quase colados. Táo
juntos que se botassem um microfone
na frente sairíamos cantando como o
Trio Los Panchos.

Veja — disse o sócio do botequim.
Estou vendo—respondi apertan-

do os olhos — onde?
Na linha d'água... que que você

está vendo?
Estou vendo um desenho do Ba-

rão do Rio Branco.
Aquele ali, o Barão do Rio Bran-

co? — disse uma voz às nossas costas
a essa altura já havia mais umas

três pessoas estudando a nota—Aque-
le ali? Nunca. Pra mim é o Almirante
Tamandaré.

Almirante Tamandaré? — retru-
cou outro assistente — Que isso? O
Almirante Tamandaré não tinha bi-
gode.

Então, é a Princesa Isabel.
Pra mim tá parecendo o Duque

de Caxias — disse o dono do botequim
tá muüo cabeludo para ser o Barão.

Quem sabe não é o Marechal
Deodoro?

Estabeleceu-se uma pequena dis-
cussão. Isso é um absurdo, retruquei
enquanto o motorista do táxi buziTia-
va narua, qualquer pessoa que tenha
estudado História do Brasil sabe que é
o Barão. O bigode é do Barão, o nariz é
do Barão, o corte de cabelo é do
Barão.

Mas a expressão não é do Barão
interveio um velhinho aposentado

que deve ter sido colega de colégio do
Barão —• o Barão não tinha essa ex-
pressão tristonha.

Ele mudou muito—comentou um
cidadão nitidamente bêbado — quan-
do a nota de mü saiu, eu me lembro,
ele tava com uma cara bem mais ale-
gre — virou o copo de cachaça e con-
cluiu — vai ver ele ficou assim por
causa da inflação.

A discussão aumentou: é o Barão.
Não é o Barão. A essa altura já éra-
mos 11 pessoas olhando para a nota.
O motorista do táxi deu uma buzinada
frenética lá da rua. Tinha saído de
dentro do carro e já estava em pé no
meio-fto ajeitando a calça que caía.
Estava verde e sua cara me lembrou o
Hulk. Fiz um gesto chamando-o. Ele
suspirou, meneou a cabeça como se
dissesse, "pô, até que enfim", pediu a

um gari para olhar o táxi e se dirigiu
ao botequim arrumando a calça. A
três metros do balcão estendeu a mão
espalmada esperando que eu o pa-
gasse.

Náo... peraí... chamei você para
tirar uma dúvida aqui.

O motorista assustou-se. Parou no
meio da passada e me fuzilou com o
olhar. Dúvida? O bêbado antecipou-
se.

Vem cá... olha aqui... esse cara
que está na linha d'água é ou não é o
Barão?

O motorista botou as máos na cabe-
ça, esfregou o rosto com raiva e ex-
plodiu:

Eu sei lá se é o Barão, meu
irmão!... eu tenho que entregar o carro
lá na Pavuna, estou dirigindo desde as
cinco da malina, não, almocei, o táxi tá
parado em local proibido e vocês vêm
me perguntar seéo Barão que está na
linha d'água? Eu nem sei se o Barão
sabia nadar, põ... pra mim pode ser o
Barão, o marquês, o visconde, eu que-
roéo meu... eu tenho que me mandar.

—Eu também—completei solidário
mas o dono do boteco tá achando

que a nota é fria.
Êfria, sim — confirmou o bêbado

deixa ela comigo que amanhã eu
tenho que dar um pulinho no Banco
Central e...

— Não éfria não—cortou um outro
cidadão, desses chatos que sabem tu-
do. Botou o braço sobre o ombro do
motorista e tentou lhe mostrar a nota,
já deitada em cima do balcão: — Você
pode notar que ela é quente óbservan-

O som nosso de cada dia _.__:

do a circunferência da luneta de Porro
do taqueometro... veja!

O motorista saltou de banda. Não
quero ver nada.

Eu só quero o meu... só o meu,
pelo amor de Deus. Eu tenho que de-
volver o carro — pegou-me pelo braço
— Vamos trocar ali na padaria.

Quando ameacei sair, o dono do
botequim interrompeu suas dúvidas
quanto aos losangos do Barão e falou:Então, me devolve o cigarro.

Como devolver se já havia!fumado
oito? Estávamos num impasse. Sorri
sem graça para o motorista. O moto-
rista levou as mãos ao rosto espre-
mendo-o num gesto desesperado. No
balcão a discussão prosseguia. Já
eram 15 pessoas. Cada um que chega-
va pegava o Barão deitado sobre o
balcão e colocava-o contra a luz. Na
rua, o gari buzinou o táxi fazendo o
gesto clássico de "tenho que me man-
dar". O gari tinha pressa, o motorista
tinha pressa, eu tinha pressa e no
balcão o dono do botequim, seu sócio e
demais presentes discutiam agora a
autenticidade da assinatura do Presi-
dente do Conselho Monetário Nacio-
nal. Angustiado com a situação do
gari, do motorista e da minha crônica,
ainda por ser feita resolvi bancar o
durão. Voltei-me para a rodinha, dei
um murro no balcão e perguntei aos
berros ao dono do botequim:

Eu tenho cara de falsário, meu
amigo?... tenho??

O bêbado respondeu:
Eu acho que tem. '
Eu também acho. Você nào

acha?
Eu acho. Com essa barba...
E não é só a barba. Se você

reparar nas mãos dele...
Mudou o eixo da discussão. Vocês

sabem como é conversa de botequim.
A curriola passou a discutir os meus
traços de falsário. O chato pegou na
minha mão, exibiu-se, explicou-a. Des-
concertado disse que Tião era umfal-
sário.

Então, sobe no balcão e fica
contra a luz—pediu o bêbado—Deixa
eu ver a sua linha dágua.

A discussão podia demorar umas
oito crônicas. Felizmente, só demorou
mais uns 45 minutos. O dono do bote-
quim convenceu-se de que naquele Ba-
rão valia o escrito e o desenhado. Me
deu o troco dos dois maços de cigar-
ros. Paguei ao motorista, já à beira de
um colapso nervoso e subi às pressas
no prédio vizinho para apanhar mi-
nha máquina. A oficina, como já era
de se esperar, estava fechada. Quanto
ao motorista, ao voltar para o táxi,
encontrou no lugar do gari um guarda
de trânsito muüando-o por estacionar
em local uüra-super-hiper-proibido.
Diante dessa experiência tomei uma
decisão: enquanto perdurar a para-
nóia do Barão, não saio mais à rua
com dinheiro. Ontem mesmo, parei no
jornaleiro e paguei o jornal com um
cheque.
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Julia
Graciela:
aventuras
amorosas
entre patrão
e secretária

NIVELANDO POR BAIXO

EM ALTA
OS DISCOS

POPULARES

EM CARTAZ

MARTINHO 

da Vila segue cantando sambas-
enredo no Teatro Casa Grande. Exemplos: Chico
Rei, épico de Geraldo Babão, Djalma Sabiá e
Jarbas Soares, de 64; Os Cincos Bailes da Histó-
ria do Rio, do mestre do gênero Silas de Oliveira.
D Yvone Lara e Bacalhau, carnaval de 65. E mais

os próprios enredos de Martinho: Carnaval de Ilusões, Sonho de
Um Sonho, entre outras. Com repertório novo, Carlos Lyra
mescla signos e canções em Solsticio de Verto, mesmo que o
espetáculo avance outono adentro, no Planetário da Gávea. O
mesmo problema de titulo, vinculado à mais exuberante estação
carioca, ocorrerá ao Festival de Verão do Horse's Neck. o pub do
Hotel Rlo-Palace. Os shows continuarão sem a rótulo: hoje,
domingo, despede-se o conjunto vocal Boca Livre. Na semana
que entra, de quinta a domingo, a atração será Paulinho da Viola.

Até dia 28 de março, Nana Caymmi permanece no Seis e Meia
da Sala Sidney Miller, dirigida por Érico de Freitas. Sem prazo,
Paulo Gracindo ocupa todo o enorme espaço do Canecão com
sua versatilidade em O Bem Amado.

O Seis e Mela do Teatro Carlos Gomes volta a funcionar a partir
desta semana: fica até quarta-feira o espetáculo de Sá e Guarabl-
ra, primeiro da série do Projeto Vlraçào. promovido por estudan-
tes ligados á Secretaria de Cultura da UNE. Antes do inicio desse
show, será exibido um curta-metragem, Uma viagem de gaiola
no Rio S. Francisco. Nos shows seguintes do projeto, outros
filmes, exposição de fotografias e artes plásticas de estudantes e
profissionais. Para a próxima semana está anunciada a dupla
Teca e Ricardo.

O Próximo Seis e Mela do Joáo Caetano será uma conjunção de
teatro de revista e música popular: a vedete Celeste Alda, a dupla.
Rolando e Luis Antônio (Les Etoiles), de longa e bem-sucedlda
carreira nos cabarés parisienses, e a cantora Martsa Gata Mansa.
ligada ao roteiro das boates e ambientes lntlmlstas. O título do
espetáculo, com roteiro e direçáo geral de Hermínio Bello de
Carvalho, é Nossas Vidas sáo um palco esculachado.

O Seis e Mela Zona Sul, no Villa-Lobos, faz desta a segunda
semana da dupla Joyce e Macalé. No repertório dos autores,
Instrumentistas e Intérpretes, as novidades de seus próximos
discos, como Monsieur Blnot, Muito Prazer e Meio a Meio, de
Joyce, e Pano Pra Manga, Mulheres no Retrato e Língua de
Mosquito, as duas primeiras, parcerias de Macalé, respectiva-
mente com Xico Chaves e Fausto Nilo. A última é uma adapta-
çáo do folclore por Geraldo Azevedo.

Tárik de Souza

• ^m^—< UERRA declarada na área
f^^m\ popularesca da música popu-
¦ fmm lar brasileira. Disputam-se
»T| quase a tapa os Ídolos bons
^q^V de voto, ou de vendas, mes-

mo que desconhecidos e distanciados da
badalaçào. Depois de investir na musica
sertaneja com o selo Rodeio, a WEA con-
tratou o produtor Antônio Carlos Carva-
lho, da gravadora Continental, responsa-
vel pela explosão do obscuro goiano
Amado Batista (1 milhão de discos com
Sementes de Amor, falando de aborto). E
prepara um cast especifico para o setor:
Baltazar, natural de Aracaju; Bartõ Gale-
no, do Rio Grande do Norte (ex-RCA);
Waldir Ramos; Alexandre, paraguaio (faz
o tipo masculino da cantora Perla — o
rótulo é da gravadora — com baladas e
boleros); Márcio França e Marcelo Reis,
além de outros azarões do páreo, vende-
dores certos de discos onde campeia o
lugar-comum.

À frente desse contingente, já náo
mais anônimo, marcha Amado Batista,
em seu terceiro LP, Um Pouco de Espe-
rança (Continental). O tom moralista
combina com o público interiorano a
quem se dedica o repertório, como em
Mascando Chiclete e Cuidado Menina.
Amado justifica-se: "Muitas vezes recebo
cartas ou então em meus shows as garo-
tas se aproximam com propostas e con-
versas de que talvez nem elas saibam o
significado real. Fiz questão de gravar
estas duas músicas para alertá-las do
caminho que estão tomando, conscienti-
zá-las de que nada disso ê válido se não
existir amor das duas partes. Não vale a
pena se arriscar por um pouco de ilusão."

Classificado na área dos sertanejos,
Amado posa em quatro cartões destaca-
veis num pôster interno do disco, empu-
nhando o violão ou pilotando seu carro
esporte para fomentar as ilusões que diz
combater. Uma fórmula simples que ele
mesmo ensina para chegar ao milhão de
cópias em tempos de crise: "Procuro can-
tar músicas que falam das situações co-
muns, aquelas que todas as pessoas co-
nhecem. Além disso, minhas letras são
objetivas, falam diretamente ao povo."
Amado nem precisa ser original: em tudo
isso foi precedido pelo hoje obscuro Odair
José.

Não se imagine, porém, que esse tipo
de artista é privilégio (ou sortilégio) do
universo sertanejo. Um pré-fabricado da

área jovem prepara-se para voltar à are-
na: Ronnie Von, afastado durante algum
tempo por motivos de saúde, ressurge
com todo o impulso da gravadora Som
Livre, da TV Globo. Trata-se de um arte-
fato de luxo, conforme sempre coube a
Ronaldo Nogueira, o Ronnie Von envelo-
pado de Pequeno Príncipe na Jovem
Guarda e, mais tarde, de estranho intér-
prete de pontos de umbanda pop, com-
postos por um argentino (Tony Osanah).
Ronnie reaparece com arranjos de mães-
tros competentes (Chiquinho de Moraes,
Lincoln Olivetti e César Camargo Maria-
no), da mesma forma que nenhuma tinta
dramática foi economizada a Amado Ba-
tista nas funcionais orquestrações de seu
disco.

A área afro, adjacente ao candomblé,
não fica imune a tal investida. Reinciden-
te no gênero (tem um LP inteiro de
macumba/discoteca), Fernando Santos,
que acaba de trocar a CBS pela Continen-
tal, prepara-se para lançar "um produto
de elaboração nos moldes dos mais avan-
çados grupos negros dos EUA". Reunirá
uma banda de metais, percussão e o
apoio de quatro negras espetacularmente
importadas do Senegal. O departamento
de vendas da gravadora pesquisou o mer-
cado, notando a ausência de discos recen-
tes de cânticos de candomblé: Fernando
será o encarregado de suprir a lacuna,
assim como se abastece de nova remessa
de detergente o empório desguarnecido.

Na Polygram, as novidades são Mar-
cos Sanches, na batalha por suas grava-
ções, Correio Sentimental e Sedução, se-
gundo ele, "músicas que retratam uma
fase onde o sentimento é o que importa",
e Lauro Lopes, sucesso com Natalia do
Interior, cantor "da nostalgia daqueles
que deixam sua terra e vêm para a Capi-
tal". Esse tipo de enfoque (ou engaste)
poético também é prático por sua fácil
exportação para idênticas platéias da vi-
zinhança. Radicada no Brasil, a argenti-
na Julia Graciela, que se notabilizou por
cantar aventuras amorosas entre patrão
e secretária (Anúncio de Jornal), prepara
o primeiro LP, enquanto a mensagem
simplória do compacto penetra nos hit
parades do México, da Argentina, do Chi-
le, do Paraguai e da Espanha.

Todos esses sáo casos em que compen-
sa engarrafar sentimentos e temperá-los
com o acidulante da moda. A diluição
barateia o produto e evita embaraçosos
arroubos de originalidade e independen-
cia cultural. A desculpa das altas venda-
gens sempre anistia a mediocridade.

O Projeto Pixingulnha remete seu segundo elenco para a Regiáo
Sul: Erasmo Carlos, Frenéticas e Sérgio Sampaio iniciam por
Niterói (segunda e terça), e Rio (quarta a sexta) um périplo que
continua em Londrina, Florianópolis, Blumenau e Joinvile. Os
espetáculos sáo sempre ás seis e meia ao preço único de CrS 100,
enquanto os três dígitos da inflação o permitirem.

Semana do lançamento do LP de estréia do compositor Tunal,
irmão de Joáo Bosco. Intitulado Todos os Tons, o LP terá seu
repertório exibido amanhã e depois no Sesc da Tijuca. Na quinta.
em coquetel na livraria Dazibao (Visconde de Pirajá. 595/112),
Todos os Tons será rodado para convidados.

Na quarta, o saxofonista mineiro Nivaldo Omellas Inicia sua
participação na série instrumental da Sala Sidney Miller, que"
pretende divulgar o trabalho de músicos brasileiros. O show, que
vai até 4 de abril, começa sempre ás 21h, com direção de Túlio
Feliciano e a presença do grupo de Nivaldo: André Dequech
(violino e plano), Juarez Moreira (violão e guitarra), Cid Omellas
(cello e vocal), Paulo Brafa (bateria), Cidlnho (percussão) e Nilton
Matta (baixo).

Às sextas e aos sábados, a partir do último fim de semana deste
mês (com o conjunto Tutti Frutti), a Concha Verde do Morro da
Urca pretende mostrar atrações especiais. Dias 3 e 4 de abril,
estréia nacional do conjunto Blitz, auto-rotulado funk e new
wave, com a liderança de Evandro Mesquita (ex-Asdrubal Trou-
xe o Trombone). Dias 10 e 11, o legendário Blxo da Seda.
roqueiros gaúchos comemorando 10 anos de estrada. A Beija-
Flor de Joãozinho Trinta volta à cena com Alucinante Aleluia,
subindo o morro de bondlnho dias 17 e 18. No último fim de
semana de abril, o convidado será Duardo Dusek.

Sábado, ãs 18 horas na Concha Acústica da UERJ, única
apresentação conjunta dos vocais do MPB-4 e do Boca Livre, em
músicas dos discos "Vira Virou", "Bicicleta" e "Arca de Noé".
No flnal do espetáculo fundem-se num só os dois grupos para-
cantar as músicas "Clube da Esquina" e "Estrela da Terra".

O mais novo LP de Gilberto Gil, "Luar", out-door em toda a
Cidade de São Paulo, chama para um mês de espetáculo no
Teatro Pixingulnha paulistano a partir de 31 de março. A seguir,
de 4 a 10 de maio, excurslona pela Argentina, um mercado cada
vez mais vinculado a atrações brasileiras e estrangeiros importa-
dos. A partir de Porto Alegre, Gil volta a exibir-se em todas as
Capitais brasileiras, depois de um ano em que só abriu parente-
ses para poucos espetáculos com Jimmy Cliff. A excursão mons-
tro do compositor termina dia 1° de agosto no Maracanãzinho.

Para o começo de abril, mais duas substanciosas atrações da
área do Jau contemporâneo seguirão o triste exemplo do violl-
nista Jean-Luc Ponty. Trazidos pela mesma dupla de empresa-
rios — Roberto Muylaert e Walter Longo — do festival que
malogrou no Rio, os tecladlstas Chick Corea (plano) e Gary
Burton (vlbraíone) apresentam-se unicamente em Sâo Paulo, no
Anhembl, de 10 a 12 do próximo mês. Alegam os empresários que"não existe no Rio um lugar adequado a esse tipo de espetáculo".
Ou, em outras'palavras, a Capital brasileira da música continua-
rá um mercado exportador, enquanto Sáo Paulo amplia (mesmo
nacionalmente) seu déficit na quota de Importações.

EM ROTAÇÃO

EM 

estúdio há
duas semanas,
Paulinho da
Viola prepara o
trabalho de ba-

se de seu novo LP, primei-
ro na WEA. Na mesma con-
dição de estreante na WEA
e apta a sair com seu disco
de samba, a partideira D
Ivone Lara, dona dos re-
centes sucessos Sonho
meu e Alguém me Avisou,
canta com Maria Bethã-
nia, a responsável pelo êxi-
to das músicas, em dueto,
na última faixa a ser gra-
vada, A Lenda da Sereia
Guiomar. Outras partici-
pações especiais são a de
Jorge Ben na faixa Sorriso
.Negro e a de Rosinha de
Valença, ao violão. Produ-
çào de Sérgio Cabral. O
lançamento será na pri-
meira quinzena de abril,
coincidindo com a come-
moração dos 60 anos de
idade da autora.
• Exemplar reedição,
apesar da capa lúgubre do
Corcovado num dia de ne-
Mina paulista, a Sinfonia
do Rio de Janeiro, de Tom
Jobim e Billy Blanco, re-
torna as lojas. Os arranjos
sào de Radamés Gnatalli,
com sua orquestra, o coral
de Severino Filho, Os Ca-
riocas, Albertinho Fortu-
na, Risadinha e desapare-
cidos da cena musical co-
mo Luely Figueiró, Nelly
Martins e o cantor Ted

Moreno, com sua voz en-
tardecida. Os destaques
especiais da Sinfonia, no
entanto, são Maysa e Ja-
melão falando de um mor-
ro e de uma favela ainda
imutáveis em seus dra-
mas, enquanto quase todo
o resto da exaltação sabo-
rosamente bairrista do
disco — dirigida a Copaca-
bana, a musa da época,
meados de 50 — foi revo-
gado pela especulação
imobiliária.

Na mesma tecla de reva-
lorizaçào do espírito cul-
tural carioca o livro Rio
Deco, patrocinado pela
firma de engenharia João
Fortes, recupera através
de fachadas e detalhes da
arquitetura carioca o art-
deco que prevaleceu em
certa época da cidade. A
introdução é de Luciano
Figueiredo e Oscar Ra-
mos, programadores vi-
suais ligados ao tropica-
lismo, assim como o con-
cretista Décio Pignatari
que apresenta o livro e a
produtora gráfica Ana
Maria de Silva Araújo,
viúva do poeta maior do
movimento, Torquato
Netto.
• Durante uma parte de
•sua vida, John Lennon
quis descer do pedestal e
misturar-se aos mortais.
Quis ser fá de seus fãs. Foi
embriagar-se com Harry
Nilson. Resolveu cantar

com Elton John, saborosa
réplica careca e espalhafa-
tosa da própria balada
beatle. Gravado no Madi-
son Square Garden, no
Thanksgiving Day, 28 de
novembro de 1974, esse en-
contro reaparece agora em
compacto de duas músi-
cas. I Saw Her Standing
There e Lucy in the sky
with diamonds, ambas da
dupla Lennon & Mc Cart-
ney, saem com os habi-
tuais defeitos e qualidades
dos registros ao vivo: ex-
cesso de ruído e vibração.

além das vozes conjugadas
e nem sempre harmônicas
dos dois cantores. Os cole-
cionadores, no entanto,
vão se lixar para os repa-
ros e comprar aos quilos
essa oficialmente "última
apresentação ao vivo de
John Lennon", acompa-
nhado da Muscle Schcals
Horns.
• No flnal da próxima se-
mana chega às lojas mais
um disco independente: o
do conjunto vocal Céu da
Boca. Ao lado de composi-
«des dos próprios inte-
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grantes do grupo, uma re-
criaçáo da veterana Uva
de Caminhão, de Assis Va-
lente, e do chorinho Davi-
licença, de Moraes Mo-
reira.

Com as gravações que
deixou, Roberto Guima, o
clarinetista precocemente
falecido duas semanas
atrás, seria o primeiro ar-
tista brasileiro a voltar ao
disco de 10 polegadas.
Com sua morte e a indefi-
niçào por parte da Asso-
ciação dos produtores em
relação ao preço que deve
ter esse novo produto, Gui-
ma sairá postumamente
em LP comum, completa-
do pela faixa "Asfalto", do
LP de Joáo de Aquino, on-
de Guima é autor e intér-
prete instrumental, e mais-
alguns tapes de testes queo clarinetista realizou na
gravadora Odeon, onde
não foi aprovado. Espere-
mos para ouvir como saf
esse retrato retocado de
um artista quando jovem.

Apresentado nos finais
de dezembro e fevereiro,
na série Seis e Meia do
Joào Caetano, o encontro
de Agnaldo Timóteo com
a cantora Carmem Costa
virou disco, gravado ao vi-
vo. Regência do maestro
Gaya e um repertório eclé-
tico pontuam o disco, que-
pretende revelar um Ag-
naldo seresteiro, em As
Rosas Não Falam, A deusa
da minha Rua, Minha Ca- •
sa, Casinha Pequenina e
outras.
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&RÀDIO
Manhã

7.30 0]] — Escala. Programa edu-
cativo.

¦ 8.00 H —Santa Missa Em Sou
Lar.

30 H — Momentos d» Paz. Reli-
gioso.

53 — Par» • P«ns#>.

9.00 EI —Globo Rural.
) G_ — Rex Humbard. Reli-

gioso.
_3 —A Pantera Cor-de-

Rosa. Desenho.
30 B — Ginástica. Com Yara

Vaz.
O —Piu-Piu. Desenho.

10.00 B —Telecurso 2° Grau.
El —Concertos Para a Ju-

ventude.
0 — Jonny Quest. Desenho.
_] — Brasil Rural.

15 B —Telecurso 2o Grau. Re-
prise.

30 O —Popeye. Desenho.

11.00 El —Festival de Desenhos.
Top Cat • Tutubarão.

00 —Meu Amigo Tubarão.
Desenho.

0 —Bozo. Humorístico.
30 B — Palavras de Vida. Reli-

gioso.
H — O Melhor Futebol do

Mundo. Coríntians e
Bahia.

O —Programa Silvio San-
tos. Variedades.

Tarde
12.00 B — Futebol Compacto.

El —Scooby Doo • Scooby
Loo. Desenho.

30 El —Fred e Barney Show.
Desenhos.

1.00 El —240 Robert.
B —Conversa de Arquiban-

cada.
30 B — Pop Show.

2.00 B — Ponto de Encontro. Ho-
je.- Toquinho.

El —Sessão d* Domingo.
Filme: O Agente Secre-
to Contra Mr. X.

.30 B —Futebol. Compacto Bra-
a~- sil e Chile.

3C0O B —Filme.
.' \B —O Melhor Futebol do

Mundo. Jogo: Flumi-
nense e, Portuguesa.

4.00 B — É Preciso Cantar. Hoje:
Os Pássaros.

El — Buck Rogers. Seriado.
30 B — Gol, o Grande Momen-

to do Futebol.

5.00 B —Filme.
El —At Panteras. Seriado.

30 B — Bandeirantes no Auto-
mobilismo. Campeona-
to Brasileiro de Stock-
Car.

Noite
A 00 B —Show de Comunicação.

Hoje: Seleção Brasi-
leira.

El —Planeta dos Homens.
Humorístico.

7,00 B — Especial Jean-Luc
Ponty.

"El —Os Trapalhões. Humo-
rístico.

B —Bandeirantes a Cami-
nho da Copa. Mesa re-
donda ao vivo.

8.00 B—1981. Hoje: Semana
Internacional.

EI —Fantástico.

B — Buzina do Chacrinha.
O — Chips. Seriado.

9.00 B —Esporte Total.
O —Sessão de Domingo.

Filme: Mash.

10.00 El —Os Gols do Fantástico.
15 El — Bate-Bola.
30 B> —Canal Livre. Hoje: Jay-

me Lerner.

11>Ò0 O] —James West. Seriado.
"15 

El —Domingo Maior. Filme:
O Dossiê de Odessa.

45 B —Bola na Mesa. Espor-
tivo.

Madrugada
1.15 El —Coruja Colorida. Filme:

Cruel Desengano.

PASSOS ANTIGOS
E ATUAIS DO

BAILADO GERAL
Maria Helena Dutra

AINDA 

nâo formou par.
A ordem para dançar,
comandada pelo tema
de abertura da nova
novela das oito da Re-

de Globo, por enquanto não está
sendo obedecida porque seus capí-
tulos Iniciais não foram tão brilhan-
tes como o Dancin'Days ou mesmo
Água Viva. Em compasso morno,
Baila Comigo até agora apenas se
limita a mostrar seus assaz nume-
rosos personagens. Num ritmo quedã saudades de diretores mais au-
dazes. A trama também me parece
bastante tênue para agüentar mui-
to tempo, pois esta história dos
Irmãos Corsos já parecia esgotada
nos tempos do cinema mudo. Prin-
cipalmente quando o par em ques-
tão é interpretado por ator Já um
tanto maduro para ser convincente
gêmeo de Alberto Limonta. Mas,
até aqui pelo menos, está boa e
bastante sincera a Interpretação de
Tony Ramos em seu duplo esforço.
E a Academia de Danças não está
tão impositiva como a discoteca de
antiga similar.

E por escrever sobre novelas an-
tigas, gênero perecível em veículo
mais fugidio ainda, acredito queassim mesmo ainda dá para algu-
mas observações sobre o recente-
mente falecido Coração Alado. O
imenso Ibope alcançado pelo pri-
meiro capitulo de Baila Comigo
deve ser conseqüência do excesso
de tragédia da finada. Uma profls-
sional de merecido respeito e pres-
tígio como é Janete Clair, dona de
sucessos no gênero que não enve-
lhecem, como são os casos de Peca-
do Capital e Duas Vidas, desta vez
abusou do melodrama puro e sim-
pies e apenas acertou mesmo na
personagem vivida por Jardel Pi-
lho. Principalmente no último capl-
tulo no qual substituía seu perfil de
explorador místico, e basta escutar
as rádios cariocas e paulistas para
saber como eles proliferam por ai,
por um político ao melhor estilo dos
que estão surgindo, ou sendo res-
suscitados, pelas eleições diretas. E
com o detalhe bem atual de estar
trajado à maneira de Pierre Tru-
deau.

Um excelente achado que, infe-
lizmente, não a perdoa de todas as
loucuras anteriores, sendo que a
pior delas foi investir em ousadias
gratuitas. O estupro e a masturba-
ção jogados em horário abragente
de todas as camadas de público
deveriam ser tratados de maneira
adulta e não colocados apenas co-
mo elementos de choque ou provas
de coragem de equipe em disputa
de absurdos cem metros rasos a
cata de audiência: Para encerrar de
vez o desagradável ciclo alado, co-
mentário final sobre a excelente
interpretação de Débora Duarte co-
mo a alucinada Catucha. Um papel
adverso que a atriz levou em gran-
de forma e às últimas conseqüên-
cias. Tanto que no epílogo ela con-
seguiu conquistar mais simpatias,
apesar de todas as suas vilanias, do
que os chamados mocinhos da his-
tória. Façanha histórica dos even-
tos e bailados do ramo.

Logro total. A Rede Globo lan-
çou semana passada seu festival
MPB-81. De tal maneira, que conti-
miamos sem saber sequer os títulos
de seus concorrentes. Pois o progra-
ma não passou de mais um show
costumeiro, tipo Globo de Ouro,
sem nenhum acréscimo de informa-
ção sobre a futura contradança. Do
que se viu houve apenas uma desa-
gradável confirmação sobre qual
será o tratamento dela. Embora a
fórmula no ano passado jà se tenha
mostrado degastada, eles vão repe-
ti-la. E vamos ter que aturar Mar-
cos Hummel gritando, parece nun-
ca convencido do poder do microfo-
ne, Paula Saldanha por demais tre-
jeitosa, Cristiane Torlone correta e
Mieli, coitado, com texto semelhan-
te aos que lhe deram em 80. Já que
até no show em que só havia valo-
res consagrados e muito conheci-

OS FILMES DE HOJE
Hugo Gomez

dos, insistia em contar que sicranocomeçou a compor com 14 anos ebeltrano a cantar com sete. Volta-mos, portanto, à festa de ex-meninos prodígios.. ¦ .
Ninguém pode se queixar de di-

versiflcaçáo de opções. A sexta-
feira à noite, por exemplo, oferece
dois extremos pára a turma quecurte cinema. Na sofisticada Edu-
cativa, que dentro em breve outra
vez mudará de linhas diretivas, re-
tornou o Cine Clube. E agora mais
ainda fino porque seus filmes, no
inicio apenas franceses, vêm com
som direto, sem dublagens e legl-
veis legendas. Não sei se. isto é
permitido por lei, mas como exce-
ção cultural tem todos os méritos.
E afinal é apenas esta estação esta-
tal que paga direitos de intérpretes
e por Isso tem bom saldo no sofrido
mercado de trabalho de atores e
dubladores.

Enquanto isto ocorre no canal 2,
o 11 oferece como opção pomo-chanchadas nacionais. A emissora
de Silvio Santos, cada vez mais
abençoado com canais por todo o
Brasil e até Friburgo, embora ja-mais esta sua concessão entre no
ar, permanece assim fiel cumprido-
ra de suas finalidades culturais, dis-
tribuindo valores essenciais para o
brasileiro médio. Como o filme quetransmitiu na semana passada, quetinha no título um idiota trocadilho
sobre o susexo. Já deu para notar a
indigência completa que revelava
em todas suas outras partes. Que
nunca se sabe quantas são porqueesta incrível estação divide seus
fllmecos e seriados em mil e um
pedacinhos. Dando intervalos paramensagens comerciais do dono da
casa, as únicas que tem, com exce-
ção de uma firma desentupidora.
Apesar desta indigente pobreza de
anúncios, eles surgem sempre entre
três segundos de filme. Logo segui-
do por um dos telejornais mais es-
tranhos deste país. É gravado ãs
sete da noite e transmitido, porvezes, às onze ou então duas da
manhã. Imaginem como é atual e
vibrante. Um final de noite bem
adequado entre o minueto e o sam-
bão jóia que o 2 e o 11 nos estão
oferecendo às sextas. Mas o jorna-lismo da ultima estação só pode ser
comparado a uma marcha-rancho.
Só que feita por um compositor, no
mínimo, mexicano.¦ -

Campanhas ou brincadeiras?
Não dá bem para avaliar o que o
Governo pretende com as séries
institucionais, agora exibidas pela
televisão. Nunca se viu gastar tanto
e pagar valiosos cachês para artis-
tas caros, com a finalidade de ensl-
nar o povo a poupar. Esta coisa
confusa, que já derrubou um minis-
tro, chega a ficar até insultuosa
num momento em que a Inflação e
o altíssimo custo de vida arruinam
qualquer salário. A outra pretendefazer aumentar o número de maês
que amamentam sem filhos. Tudo
bem Só que as senhoras que sur-
gem nos filmes Irradiam extrema
saúde e seus pimpolhos são mais
ainda róseos. O que, sejamos,- jus-
tos, não acontece com a maioria
das senhoras e filhos do povo brasi-
leiro. Bom seria orientar pessoascom problemas de dinheiro e ali-
mentação para conseguirem fazer
isto com a perfeição das figuras que
agora são mostradas como exem-
pio. Bem melhor, mais séria e con-
seqüente é a mensagem da Campa-
nha da Fraternidade. E melhor ain-
da interpretada pelo ator Tônico
Pereira que realmente passa pela
figura e texto a esperança que até
aqueles sem saúde ainda possuem.Mas sem nenhuma seriedade é a
mensagem totalmente comercial
de uma imobiliária querendo ven-
der condomínio na Barra. Ele se
chama Santa Mônica e, à primeiravista, a gente pensa mesmo que é a
da Califórnia. Até a caixa do correio
é americana e a bóia na piscina está
com dizeres em inglês. Nada por
acaso. Feito com requinte paracriar ilusão e alimentar comprado-
res desta. A parte mais visível da
great dance do atual bailado geral.
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ano depois de rodar
Uma Mulher Diferente,
obra curiosa com exce-
lente desempenho de
Sandy Dennis, boa atriz

prejudicada por um timbre de voz
metálico e anasalado, Robert Alt-
man ae tornou um nome consagra-

.do com o êxito internacional de
M.A.S.H.

Comédia anárquica com fortes
pinceladas de humor negro, a sigla
indica um hospital cirúrgico móvel
do Exército norte-americano du-
rante a guerra da Coréia, onde três
cirurgiões criam as maiores conju-
soes com suas brincadeiras incon-
seqüentes. A gozação é de alto nivel
e o roteiro, premiado com um Os-
car, propicia a Altman a oportuni-
dade de se revelar um realizador
imaginativo e satírico, o que suas
obras posteriores confirmariam, es-
pecialmente A Wedding. Além dele,
foram revelados o expressivo Do- .
nald Sutherland e o antipático El-
liott Gould, até entáo conhecido
apenas como ex-marido de Barbra
Streisand.

Fotógrafo de Pigmaleão, Ronald
Neame passou á direçáo em 1947,
mas só se revelaria um diretor de
pulso 21 anos mais tarde em A
Primavera de Uma Solteirona. Ba-
seado em best seller de Frederick
Forsyth, O Dossiê de Odessa come-
ça auspiciosamente como um thril-
ler de guerra, mas descamba, como *
aliás o livro também, para uma
mera aventura antinazista.

O trabalho sensível de JulieHar-
ris, cujo físico mirrado lhe permitiu
viver uma garota de 12 anos quan-
do, na realidade, tinha mais de 20,
merece ser visto em Cruel Desenga-
no, cujas origens teatrais Fred Zin-
nemann não conseguiu esconder.

ELVIS TRIUNFAL
TV Bandeirantes — 16h30m

(Elvis on Toar) — Produção norte-
americana de 1973, co-dirigida por
Pierre Adidge e Robert Abel. Elen-
co: Elvis Presley, Vernon Presley,
Jackie Kahane, James Burton, The
Stamps Quartet, The Sweet Inspi-
rations. Colorido.
•*• Documentário filmado du-
rante uma tournée do cantor por
várias cidades dos Estados Unidos,
analisando o fenômeno do rei do
rock no meio musical e entre seus
admiradores. Na trilha sonora, Lo-
ve Me Tender, Bridge Over Trou-
bled Water, Don't Be Cruel e outras
canções de sucesso.

ONDE ESTÁ TERESA?
TV Bandeirantes — 18h30m
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Cena de M.A.S.H. (Canal 11, 21h)

Neopustil) — Produção tcheco-
eslovaca de 1076, dirigida por Josef
Pinkava. Elenco: Chimpanzé Tere-
za, Norbert Jut, Ivan Polasek, Kat-
ka Zatavicova, Roman Cada, Lu-
dek Munzar. Colorido.

Entregue aos cuidados de dois
irmãos de pouca idade, uma chim-
panzé se torna objeto de disputa
entre eles, cujas brigas acabam por
criar um ambiente de tensão na
família. Inédito na TV.

M.A.S.H.
TV Studios — 21h

(M.A.S.H.) — Produção norte-
americana de 1970, dirigida por Ro-
bert Altman. Elenco: Donald Su-
therland, Elliott Gould, Robert Du-
vali, Roger Bowen, Sally Keller-
man, Tom Skerritt, René Auberjo-
nois. Colorido.•k-k-k-k Três cirurgiões são convo-
cados para se incorporarem ao Mo-
bile Army Surgical Hospital
(MASH) sob o comando do Coronel
Blake (Bowen). Os três têm duas
coisas em comum: sào os melhores
do Extremo Oriente e mestres em
levar tudo na brincadeira, subver-
tendo as normas militares. Oscar
de melhor roteiro adaptado. Palma
de Ouro no Festival de Cannes de
1970.

O DOSSIÊ DE ODESSA
TV Globo — 23hl5m

(The Odessa File) — Produçào an-
glo-germânica de 1974, dirigida por
Ronald Neame. Elenco: Jon Voight,
Maximilian Schell, Maria Schell,
Mary Tamm, Dereck Jacobi, Petter
Jeffrey, Klaus Lowitsch. Colorido.
*• Jornalista (Voight) recebe de
judeu agonizante um diário em que
estão documentados os crimes de
guerra do ex-comandante (Schell)
do campo de concentração de Riga
e através dele descobre a existên-
cia de uma organização especiali-
zada em dar cobertura a antigos
oficiais da SS. Baseado em livro
homônimo de Frederick Forsyth.

CRUEL DESENGANO
TV Globo — lhl5m

(The Member of the Wedding) —
Produção norte-americana de 1953,
dirigida por Fred Zinnemann. Elen-
co: Ethel Waters, Julie Harris,
Brandon de Wilde, Arthur Franz,
Nancy Gates, Janes Edwards. Pre-
to e branco.
*• Garota solitária de 12 anos
(Harris) procura escapar de seu
universo fechado e sufocante
acompanhando o irmão em sua
lua-de-mel, mas seus planos esbar-
ram numa realidade cruel.

A PRÓXIMA SEMANA

Teresa Rachel e Beth Goulart: "Baila comigo"

A 

semana náo entusiasma,
com estréias (poucas) inex-
pressivas. Resta a esperan-
ça de que o novo lote de
filmes adquiridos pela
Bandeirantes inclua algu-

rmas obras de peso, como prometeu a
emissora.

Destaque de segunda-feira, O Plane-
ta dos Macacos (no 4, às I4h30m)foi o
primeiro filme da série e, indiscutível-
mente, o melhor. Trata-se de obra insti-
gante que merece ser revista. As masca-
ras simiescas, hoje exploradas ad nau-
sean por um de nossos canais de televi-
sâo, são um espetáculo à parte.

Um dos filmes de maior bilheteria de
Greta Garbo, Rainha Cristina (no 4, ás
23h20m) apresenta a divina no auge de.
sua beleza serena, de linhas clássicas,
um dos rostos mais perfeitos que o cine-
ma já conheceu. É primorosa afotogra-
fia de William Daniels e dos mais convin-
centes o trabalho da atriz sueca. Na
terça.

Bom cultor de westerns, Delmer Da-
ves é o responsável por A Árvore dos
Enforcados (no 4, às 23h40m), a indica-
çáo de quarta-feira. Gary Cooper tem
um bom desempenho e a trmá de Maxi-
milian Schell (Maria) aproveita bem seu

. papel dramático.
Glória Grahame, raramente bem ex-

piorada por Hollywood, participa de
uma cena de Os Corruptos (no 4, às
23h20m) que se tornou clássica, tal o
impacto de sua violência. Um policial
vigoroso com Fritz Lang em boa forma.
Na quinta.

A expectativa de sexta-feira gira em
tomo de Toni (no 2, às 22h45m), um filme
do início da carreira de Jean Rencir,
futuro diretor de A Besta Humana. Os
atores sáo desconhecidos e a produção
figura entre seus melhores trabalhos,
mas o tema é condizente com seu estilo.
Só conferindo.
Segunda-feira, 23:
14h30m — Canal 4 — 0 Planeta dos
Macacos (Planei of the Apes). America-
no (67) de Franklin J. Schaffher, com
Charlton Heston, Kim Hunter. (Cor)
21h — Canal 7 — Obsessão de Vingança
(The Reckoninf). Americano (70) de
Jack Gold, com Nicol Wllliamson, Ra-
chel Roberts, Ann Bell. (Cor)
21h—Canal 11 — Tempestade (Hurrica-
ne). americano (74) de Jerry Jameson,
com Larry Hagman, Jessica Walter, Bar-
ry Sullivan. (Cor)
24h — Canal 7 — Encontro Fatal em
Lisboa (Hammerhead). Britânico (68) de
David Miller, com Vince Edwards, Judy
Geeson, Peter Vaughan. (Cor)
0h20 — Canal 4 — Um Dia em Duas
Vidas (The April Fools). Americano. (69)
de Stuart Rosenberg, com Jack Lem-
mon, Catherine Deneuve. (Cor)
Terça-feira, 24:
14n30m — Canal 4 — 0 Milagre da Vida
(The Animal World). Americano (55) de
Irwin Allen. Documentário. (Cor)
21h — Canal 7 — Fibra de Valente (Wal-
king Tall). Americano (73) de Phil Karl-
son, com Joe Don Baker, Elizabeth Hart-
man, Gene Evans. (Cor)
21h — Canal 11 — 0 Procurado (Wan-
ted). Italiano (66) de Giorgio Ferroni,
com Gluliano Gemma, Teresa Gimpera,
Serge Marquand. (Cor)
23h20m — Canal 4 — Rainha Cristina
(Queen Christina). Americano (34) de

Rouben Mamoulian, com Greta Garbo,
John Gilbert, lan Keith. (Cor)
24h—Canal 7—A Mestiça do Mississipi
(Duel on the Mississipi). Americano (55)
de William Castle, com Lex Baxter, Pa-
tricia Medlna. (Cor)
Quarta-feira, 25:
14h30m — Canal 4 — 0 Último Hurrah
(The Last Hurrah). Americano (58) de
John Ford, com Spencer Tracy, Jeflrey
Hunter, Dianne Foster (Cor).
21h — Canal 7 — Só Resta um Caminho
(The Only Way). Americano (71) Bent
Christensen, com Martin Potter, Jane
Seymour, Ebbe Rode. (Cor)
21_10 — Canal 4 — História de Amor e
Campeões (Champions, a Love Story).
Americano (78) de John Alonzo, com
Shirley Knlght, Tony Lo Bianco, (Cor)
23h40m — Canal 4 — A Arvore dos
Enforcados (The Hanging Tree). Ameri-
cano (59) de Delmer Daves, com Gary
Cooper, Maria Schell. (Cor)
24h — Canal 7 — Sabata Veio Para
Vingar (Ê Tornatto Sabata... Hai Chiuso
Un'Altra Volta). Germano-franco-
italiano (71) de Gianfranco Parolini, com -
Lee Van Cleef, Reiner Schone, Annabel-
Ia Incontrera. (Cor)
Quinta-feira, 26:
14h30m — Canal 4 — Certeza de Vencer
(Swan Song). Americano (79), de Jerry
London, com David Soul, Bo Brundin,
Murráy Hamilton. (Cor)
21h — Canal 7 — O Homem Que Naseeu
de Novo (The Mind of Mr Soames). Bri-
tànico (69), de Alan Coke, com Terence
Stamp, Robert Vaughn. (Cor)
21h — Canal 11 — O Jogo das Barras de
Ouro (The Midas Run). Americano (70)
de Alf KJellin, com Richard Cretina,
Fred Astaire, Anne Heywood. (Cor)
23h20m — Canal 4 — Os Corruptos (The
Big Heat). Americano (53) de Fritz Lang,
com Glenn Ford, Gloria Grahame, Caro-
lyn Jones, Lee Marvin. (P Sc B)
24h — Canal 7 — A Dez Segundos do
Inferno (Ten Seconds to Hell). Anglo-
norte-americano (58), de Robert Aldrich,
com Jack Palance, Martine Carol. (P _'
B)
Sexta-feira, 27:
14h30m — Canal 4 — Tarzã Contra o
Mundo (Taraan's New York Adventure).
Americano (42), de Richard Thorpe, com
Johnny Weissmuller. (P & B)
21h—Canal 7 — O Incrível Transplante
de Duas Cabeças (The Incredible Two-
Headed Transplant). Americano (71), de
Anthony Lanza, com Bruce Dem, Pat
Priest, John Bloom, Berry Kroeger. (Cor)
21h — Canal 11 — Os Intrusos (The
Intruders). Americano (67), de William
Graham, com Don Murray, Edmond
0'Brien, John Saxon (Cor)
22h45m — Canal 2 — Toni (Toni). Fran-
cês (35), de Jean Renoir, com Célia Mon-
talvan, Jenny Helia, Charles Blauette,
Eduard Delmont. (P St B)
23h20m — Canal 4 — ...E Frankenstein
Criou a Mulher (Frankenstein Created
the Woman). Britânico (66), de Terence
Fisher, com Peter Cushing. (Cor)
24h — Canal 7 — A Hora da Pistola (The
Hour of the Gun). Americano (67), de
John Sturges, com James Garner, Jason
Robards, Robert Ryan. (Cor)
lh20m — Canal 4 — O Espião do Chapéu
Verde (The Spy in the Green Hat). Ame-
ricano (66), de Joseph Sargent, com Ro-
bert Vaughn, David McCallum. (Cor)

Rádio Jornal
do Brasil

FM Estéreo
99,7MHz

» HOJE
lOh — La Caccia — Concerto

em Si Bemol, Op. 8/10, de Vivai-
di (Zukerman—8:55); Variações
Abegg, Op. 1, de Schumann (Ar-
raum — 8:50); Sinfonia n° 95, em
Dó Menor, de Haydn Philarmo-
nia Hungarica e Dorati — 21:30;
Concerto n° 25, em Dó Maior,
para Piano e Orquestra, K 503,
de Mozart (Leonard Bernstein,
solista e diretor da Filarmônica
de Israel — 35:00); Capricho Es-
panhol Op. 34, de Rimsky-
Korsakoff (Rostropovitch e Or-
questra de Paris —15:59); Fune-
rais, de Liszt (Horowitz—10:25);
Sinfonia n° 1, em Dó Menor, Op.
68, de Brahms (Filarmônica de
Berlim e Karajan—43:43); Fant-
asia sobre Motivos da Polônia,
Op. 13, de Chopin (Ohlsson —
14:15); Ballet de Xerxes, de Lui-
ly (La Grande Écurie et La
Chambre du Roy — 7:34).

20h — Three Placès in New
England, de Charles Ives (Han-
son — 18:17); Smite Espanhola
(Granada, Catalunha, Sevilla,
Càdiz e Aragon), de Albéniz (Ali-
cia de Larrocha — 21:10); Canta-
ta 147 (Hera und Mund un Tat
und Leben), de Bach (Karl Rich-
ter — 32:43); Microcosmo — Vol.
VI, de Bartok (Bishop — 24:30);
Sinfonia n° 7 (9), em Dó Maior,
Op. Póst., de Schubert (Karajan

46:40); Introdução e Rondo
Caprichoso, Op. 28, de Saint-
Saens (Zukerman —9:11); Sona-
ta n° 4 sobre Modos. Hindus, de
Maurice Emmanuel (Yvonne Le-
fébure — 8:34); Concerto em Ré
Maior, para Oboé, Cordas e Con-
tinuo, Op. 7/6, de Alblnonl (Holli-
ger — 7:39).

AAAANHÃ
20h — Transmissão Quadra-

fônica — SQ — Rapsódia Espa-
nhola, de Ravel (Orquestra de
Paris e Martinon — 16:09); Con-
certo n° 21, em Ré Maior, para
Piano e Orquestra, K 467, de
Mozart (Geza Anda — 28:10);
Sinfonia n° 7, em Ré Menor, de
Dvorak (Giulini — 40:40); Con-
certo Camnestre, para Cravo e
Orquestra, de Poulenc (Preston

24:12); Peer Gynt (integra da
versãp original), de Grieg
(Blomstedt — 47:11); Prelúdio e
Fuga, em Si Menor, de Bach
(Power Biggs — 12:38).



Arnaldo jabor explica ^iSm^^^SêSi UM FILME DE AFETO

"O ULTIMO CASAL
OSTENSIVO FOI

SEPARADO A TIROS
Deborah Dumar

PAULO 

(Paulo César Pereiro) é um industrial que
ascendeu com o milagre econômico e está falido.
Ainda por cima, é abandonado por Bárbara
(Vera Fischer), médica com quem tivera longo

caso de amor. Maria (Sônia Braga) decide libertar-se da
paixáo que tem por Ulisses (Tarcísio Meira), comandan-
te da aviação comercial casado com outra mulber.

Assim começa, Eu Te Amo, o novo filme de Arnaldo
Jabor, sétimo longa-metragem de sua filmografia. Uma
história de amor, tema ao qual o cineasta de Tudo Bem,,
Toda Nudez Será Castigada e O Casamento tinha certa
resistência. São dele o argumento e o roteiro.—Eu o fiz baseado na vontade de entender o que está
acontecendo com as relações de afeto, hoje. O filme tenta
ser um diagrama das histórias de amor que vejo aconte-cer à minha volta. O amor está em revolução. Só se falaem relaçáo de afetividade no Brasil e as pessoas estão
muito perdidas. A resistência em fazer um filme de amoré muito grande na cultura brasileira porque o cinema
nacional tem tradição de participar política e socialmen-te. Só que o desejo e o amor sâo afetados pelas condições
sociais e políticas do país. A gente vai crescendo edescobre que a liberdade no cinema é maior do que os
quatro ou cinco temas que as patrulhas ideológicasditam.

PAULO 

despede-se de Bárbara através dos vários
vídeos dispostos no suntuoso apartamento da
Lagoa Rodrigo de Freitas. Bárbara se irrita com
a mania dele gravar sua vida em cassette. Até

neste momento. Antes que ela saia, Paulo pede-lhe acalcinha.Estamos todos sofrendo do sentimento da impai-
pabilidade. As coisas vão sempre nos escapar das mãos:mulher, filhos, amigos. Todos nós vamos morrer semconseguir segurar nada. O humano é sentir "falta" e asociedade está-se organizando historicamente em tornodessa impalpabilidade. As relações sociais e afetivasestão cada vez mais fugidias, mais abstratas. E com ocircuito veloz destas relações estão terminados os senti-mentos solenes, catastróficos e pomposamente inge-nuos. As pessoas estão vivendo esta novidade como sefosse decadência, o fim do mundo, porque estão agarra-
das às suas palpabilidades.Jabor acredita que seu filme seja "meio freudiano,meio psicanalítico", e toda sua estrutura está baseada nado sonho, onde as coisas acontecem e deixam de aconte-
cer. Um filme dificil de se fazer e que levou 10 semanas
para ser rodado. A maior parte das filmagens foi realiza-
da à noite.Exorcizou muitos fantasmas. Torturou um poucoas almas.

Paulo César Perelo vê em Eu Te Amo uma propostanova e audaz. Uma investigação profunda sobre a rela-
ção homem-mulher, tratada de maneira pouco acadêmi-
ca e que deva ser meio perturbadora.Eu Te Amo me cansou. Eu tive uma bela depres-são e precisei descansar bastante. O trabalho do ator é
mais desgaste nervoso do que fisico e este negócio derepresentar é muito louco. Minha saída pessoal é levar
como se fosse um jogo. Mas o que não te dá trabalho é o
que já se fez antes.

Pereio prossegue comentando a série de confrontos e
conflitos ocorridos durante as filmagens, a começar porele. Talvez o maior confronto tenha sido comigo. EuTe Amo é o primeiro filme do Jabor com uma certa
intimidade. E a projeção de um momento crítico de suavida, em que teve um encontro profundo com o Walter
(Clark). E deve ter também alguma inspiração no próprioWalter. Jabor nunca tinha feito um filme com tantasreferências pessoais e houve momentos que pecaram poruma falta de dinâmica. Mas era cabível, pois o Jaborestava envolvido até a raiz dos cabelos.

MARIA 

e Paulo se encontram na rua. Ela chora
depois de mais um sofrido afastamento de
Ulisses. Ele, bêbado, lhe pede o telefone. Ela,
meio aérea, lhe dá o número.

Pereio nâo gosta do trabalho de caracterização.
Prefere ajustar os personagens à sua personalidade.Adaptá-los a minha personalidade dramática enão ficar "recebendo-os". Eu Te Amo acabou tendomuito a ver comigo no que revela da vivência cosmopoli-ta. Dei uma certa torcida na história, como a ratazana dacidade tende para o ratão do banhado, e que se caracter!-zou em uma espécie de traição da minha parte. Tornei o
personagem mais macarrõnico, mais grosso, enquanto oda Sônia foi se transformando numa presença mais real,menos etérea, mais modificante.

Jabor constata o "carnaval de solidôes", "a festasolitária" que se atravessa.Amor e sexualidade são questões de mercado.Todos os meios de comunicação metralham as cabeças
num elogio ao narcisismo e ao individualismo. O último
casal ostensivo, Lennon e Yoko, foi separado a tiros.
Talvez seja conservador manter relações de afeto maisduradouras, se estamos na era da automação. Os casaisnão seguem a linha de montagem: há uma explosão
galáctica de indivíduos e eu tenho vários amigos que têmharéns. Dez, 12 mulheres, verdadeiros times de futebol.
Se as mulheres fizerem isso, mantiverem haréns dehomens, serão consideradas prostitutas. As relações
estão muito desumanizadas. Tristes, no fundo. Muito
festivas, especialmente no verão, mas sem substância.

PAULO 

telefona para Maria e pede que vá até sua
casa. Fingindo ser uma prostituta, ela usa o
vestido prateado de debutante. Escondendo a
falência, ele muda a conversa que tinha com umamigo no telefone quando Maria chega e passa a Calar

como próspero homem de negócios.
As condições sociais e políticas do pais afetam

diretamente o amor e o desejo, determinando-as, naopinião do cineasta.Em que medida a pílula anticoncepcional não
provocou uma mutação nas relações de amor e não
atendeu multo mais à libertação da mulher do que a
qualquer movimento? Alguém já pensou na relaçáo da
queda do poder aquisitivo com a do apetite sexual?
Entre inflação e orgasmo? Desemprego e sentimento de
solidão ou prostituição?' E Jabor situa a "classe dominante" como a mais
atingida.As burguesias estão comemorando seu carnavalde despedida.

Há uma grande contradição no Brasil entre as condi-
ções reais e sociais e os desejos que ocupam as cabeças
da classe dominante. Nós recebemos o Desejo, com D
maiúsculo, pela alfândega, enquanto a realidade é arte-
sanai, burocrática, agropecuária, careta, autoritária, po-bre e subdesenvolvida. O desejo vem por via aérea,
enquanto a realidade viaja de trem O que acontece na
classe dominante de Ipanema e da Rua Augusta é querersaber através de que canais competentes o amor semanifesta. De um lado está a tribo liberada de machistas
e de outro a de feministas. Eles não se encontram a não
sêr de forma superficial.

CADA 

um com sua dor, Paulo e Maria têm um
relacionamento pleno de prazer e afeto. E não
conseguem retomar seus papéis de homem emulher de bem com a vida. E dentro do aparta-mento, estranhamente decorado, mas luxuoso, brincam,se agridem, se entristecem e se separam.Para as gravações, foi alugado um apartamento comvista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. No mesmo prédioem que mora o produtor Walter Clark De acordo com às
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Para Paulo César Pereio (contracenando com Sônia Braga),
Eu Te Amo foi um filme cansativo

Instruções do diretor, que nâo queria um cenário realistamas "impalpâvel". Por isso, foi montado um verdadeiroestúdio, a planta original foi modificada e foram acres-centados elementos que proporcionassem uma visuali-dade feérica: as janelas foram modificadas, a piscinavirou cama, gelatinas especiais e importadas foramaplicadas às vidraças, caleidoscópios introduzidos e umlabirinto de espelhos montado.
A maior parte das cenas, a grande maioria delas,

passa-se dentro do apartamento. Como no filme anteriorde Jabor, Tudo Bem.
— O universo fechado é revelador, tem a finalidadede fazer com que apareçam diferenças por justaposição.Todos os meus filmes são uma metáfora concentrada. Atragédia grega tem uma situação, o agon—de onde vema palavra agonia—que é o momento em que os persona-gens se encontram no mesmo espaço. É o momento dodesenlace, em que os dramas se confrontam, as situaçõesse contrapõem. O momento da revelação. Adoro o TudoBem porque tem este segredo. Esta claustrofobia revela-• dora é muito forte em mim.
A produção de Eu Te Amo foi orçada em Cr$ 20

milhões. Jabor considera-a barata e diz que saiu por esta.

quantia pelo filme ter sido feito num só lugar, pelaorganização de Walter Clark e pelo número de atores.'
Uma produção esmerada, uma grande qualidade técni-.
ca: resultados também da escolha da equipe técnica.'
Murilo Salles, responsável pela fotografia e pela câmara,
dá um show à parte. Com três trabalhos a estrear este
ano — Eu Te Amo, Cabaré Mineiro (que lhe valeu o
prêmio de melhor fotografia no Festival de Brasília) e
Beijo no Asfalto — ele faz parte da equipe de Gustavo
Dahl nas filmagens de Tensão no Rio. Em 77, Murilo
Salles havia atuado em cinco filmes como ilumlnador,
Dona Flor e Lição de Amor entre eles. Foi para Moçam-
bique fazer um documentário com Ruy Guerra e por lá
ficou dois anos, trabalhando: palestras, fotos e um curta-
metragem sobre a guerra da Rodésia premiado em
Leipzig (Estas São ás Armas). Para Eu Te Amo, Murilo
declarou ter feito "um trabalho mais sofisticado, mais
barroco, a cor a_ interferir na ação dramática".

Murilo Salles é um dos profissionais que se incluemna equipe de alto nível chamada por Jabor.
— Jabor é uma pessoa corajosa porque escolhe paratrabalhar com ele pessoas da mesma estatura artística,de criatividade, que ele. E foi desta coragem que vieramtantos confrontos e conflitos.

Arnaldo Jabor (na fotoinstruindo Sônia Braga) diz
que há uma resistência muito

grande contra o filme de
amor, "porque o cinema
nacional tem tradição de .

participar política e
socialmente". Para ele, "a

liberdade no cinema é maior
do que os quatro ou cinco

temas que as patrulhasideológicas ditam"

ffc 

AULO se encontra com um travesti da Vieira
P Souto.

Para Jabor, esta é uma das cenas mais bonl-
e o personagem do travesti, vivido por Vera Abelha

(também travesti), um dos melhores.Ê supermoderna, um terceiro ser que está surgln-
do blonicamente nas praias e nas beiras de hotel de São
Paulo e Rio. Mas é uma espécie de centauro moderno de
um capitalismo decadente, uma coisa um pouco espan-
tosa, às vezes, até meio sinistra, porém profundamentedramática porque encarna a contradição sexual patenteem si mesmo.

Para Paulo César Pereio, esta não foi a cena mais
agradável de fazer e, em sua concepção da história, nào
existiria.Eu não achava que fosse uma cena de amor, mas
de autodestrulção. Particularmente, tenho dificuldades
em lidar com gays. Ê multo mobilizante e me assusta um
pouco. Talvez eu tivesse uma relação de amor com outro
homem: Com travesti, não. Travesti não é bem ele. Ê a
mãe dele. Eu ainda não vi o filme, depois de pronto, mas
pode ser que vendo eu acredite na importância da cena.

Mas esta também não foi a única dificuldade do
experiente ator de cinema e teatro. Pereio, que nasceu no
interior do Rio Grande do Sul (Alegrete), conta que até
os 16 anos era gago. Um problema que ele não resolveu,
mas contornou. Nas primeiras peças de teatro que fez,
não conseguia relaxar os ombros como se estivessem
presos por uma couraça. A tarimba conseguida durante
os anos de sua carreira, os 50 filmes em média de que
participou (A Queda, A Lira do Delírio, Os Fuzis, A
Dama do Lotação, Vai Trabalhar, Vagabundo, Chuvas
de Verão, entre outros), os filmes publicitários ("que faço
com o maior capricho e que não desprezo"), as peças de
teatro (como Roda Viva e Os Rapazes da Banda) e os
trabalhos em TV ("gosto de especiais mas não consigo
fazer novelas; elas me irritam por serem Iguais"), nada
conseguiu fazer com que ele superasse de vez a gagueirae a rigidez dos ombros, "uma gagueira do fisico". Voltou
a acontecer nas filmagens de Eu Te Amo:

Quando eu tive de fazer a cena de regressão, uma
auto-ridicularização, me senti inibido. Achei dificílimo
fazer e todas as gagueiras voltaram.

É o terceiro filme de Jabor em que Pereio figura no
elenco. Para ele, o primeiro. Em Toda Nudez Será
Castigada, seu papel não era grande mas sua atuação,
marcante. Por sua pequena aparição em Tudo Bem, ele
foi premiado como melhor ator coadjuvante no Festival
de Brasilia. No momento, tem dois trabalhos em cinema
a realizar (os filmes de Gustavo Dahl e de José Sete
Barros, filmes publicitários e uma peça de teatro de Doe
Comparato e Àguinaldo Silva, As Tias; possivelmente,mais um especial da Globo). Pereio revela ter sido voraz
em certa época (em 79, participou de 15 filmes), mas queagora pretende recusar papéis de um ou dos dias de
filmagem, participações especiais, ou atuar como ator
convidado.Virei protagonista e este é um papel que nâo tem
muito. Mas estando duro, faço qualquer filme. O ator
brasileiro não pode se dar ao luxo de ser multo criterioso.
Não se pode viver de cinema fazendo um filme por ano. O
salário dos atores não aumentou de acordo com os
custos de produção.Como se fosse na vida o personagem Paulo queinterpreta em Eu Te Amo, um aficlonado pelo vídeo-
cassete e pela parafernália eletrônica moderna, Pereio
prevê o flm dos longa-metragens.Estamos fazendo os últmos filmes. Com o filme
cassete a pessoa repete a cena que mais gosta e em casa.
Os cinemas estão ruindo e em muitas cidades do interior
nem mais existem. Os filmes não vão ter mais que seguir
o horário do exibidor. A regra permanente, a gestaltrígida vai desaparecer e os filmes não terão, obrigatória-
mente, hora e meia de duração. Esta lei tem mais a ver
com o mercado do que com a obra de arte. Esta se
tornará mais intima, mais próxima do consumidor e
menos cativa das injunções que vêm de fora.

Favorável às produções menos custosas, citando OBandido da Luz Vermelha e A Mulher de Todos comobaratas e bem-feitas, Pereio é contra o paternalismo doGoverno em relaçáo ao cinema.Os filmes mais baratos têm mais chances de seopor, são menos comprometidos com o sistema econômi-co e o poder. Com a subvenção da Embrafllme para amaior parte dos filmes exibidos atualmente, não é preci-so haver censura. Há um certo controle na própria
produção.Quanto aos gastos astronômicos, às produçõesmilionárias que caracterizam uma boa safra de filmes
atuais, Pereio tem a seguinte opinião.O cinema brasileiro tem mais a ver com a produ-ção do que com a criação. O cineasta brasileiro é mais o
âue 

consegue descolar o filme do que o que está prepara-o para dirigi-lo bem
De qualquer forma, e apesar de ser mais conhecido

por seu trabalho em cinema, Paulo César Pereiro prefereo teatro.Como se o teatro fosse um casamento e o cinema,um caso.
E ele não acredita que ocorra em cinema o que vemacontecendo em teatro há algum tempo: a preferênciarecaindo sobre atores televisivos, para atrair públicomaior, na escolha do elenco.Quem quiser ser artista, vá à Fiorentina, à Gondo-Ia, à praia.Jabor, no entanto, acredita que já existe no Brasil ostar-sistem e que se o ator é bom e trabalha numaemissora de televisão com boa audiência, melhor. Mas

garante que não foi pensando em atrair o público de TV
que ele convidou Vera Fischer e Tarcísio Meira, atores deCoração Alado, para trabalhar em Eu Te Amo.

Tarcísio Meira está genial em Beijo no Asfalto.Além de ser bom ator, é óbvio que o esquema da Globoajuda a promover. Vera Fischer é boa atriz e, sendo daGlobo, também é bom. Ela está ótima; as pessoasaprendem.
Se em Tudo Bem Pereio ganhou o prêmio de melhorcoadjuvante, em Eu Te Amo a atriz Regina Case temtudo para receber um prêmio na mesma categoria. Seutalento fez com que suas duas pequenas aparições sejam

grandiosas e as cenas em que atua, as mais cômicas. Nãohouve quem tivesse assistido às sessões especiais dofilme que nâo desse boas gargalhadas nestes momentos.

A 

saudade reaproxima Paulo e Maria que se amamcom calma. Rindo, brincando e dançando.A separação, a tristeza e a morte náo podiamter lugar neste filme de amor de forma definitiva.A recusa da separação está na letra que Chico Buarquefez para a melodia de Tom Jobim, música que tem omesmo título do filme (Ah, se Já perdemos a noção dahora/ Se juntos já jogamos tudo fora/ Me conta agoracomo hei de partir/ Se ao te conhecer, dei pra sonhar, fiztantos desvarios/ Rompi com o mundo, queimei meusnavios/ Me diz pra onde é que inda posso ir».)Se pelo erotismo das cenas, inicialmente, se poderia'fazer uma ligação com o Império dos Sentidos, a formade tratar o amor está muito mais próxima de O ÚltimoTango em Paris. Mas náo há razão de se associar o amore o sexo à morte, segundo Jabor.Acho ridículo que os filmes atuais associem oamor à morte, sejam bodeados, tristes, a favor da représ-Mio. As pornochanchadas, por sua vez, ligam sexo àbrutalidade, à violência. Sexo e amor só podem estarligados à alegria, à música, à dança, à vida.O título do filme foi dado pelo próprio Jabor, que oacha ótimo. E não foi à toa.Uma das coisas que faltam hoje em dia é acapacidade de um dizer para o outro: eu te amo!O filme estréia em cinemas do Brasil no dia 13 deabril. Liberado sem cortes, concorre ao Festival deGramado.
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cerimônia do chá na casa de Urasenke,
em Kyoto, dois suaves movimentos, na
direção dos ponteiros do relógio, devem
ser feitos com a chávena, antes de se

tomar o chá — é a última etapa de um longo
ritual, cujos gestos, invariavelmente suaves, exi-
gem um aprendizado nunca inferior a oito anos.
Esses dois leves movimentos têm. a função de
evitar o centro: "Se você for direto ao centro ou
ao ponto central da discussão, pode gerar atritos
ou comprometer a harmonia do grupo".

Esse delicado detalhe de uma das mais fasci-
nantes tradições japonesas — a cerimônia do chá
—contém dois ingredientes fundamentais da cul-
tura do pais, que se reproduzem na vida familiar,
no processo de decisão de uma empresa, no Parla-' mento, ou na concepção de sua politica externa:
evitar atritos ("Não podemos fazer nenhum inimi-
go sério", dizia o Premier Fukuda) e não compro-
meter a harmonia do grupo ("De que adianta

• sermos os melhores, mas nos salvarmos sozi-
nhos?", pergunta Seiki Tozaki, presidente da po-
derosa trading-company C. Itoh).

Isso dá origem a outro traço desconcertante
do japonês: polidamente, ele. jamais é explícito.

Para o ocidental, mesmo para o latino-americano,
que nâo consegue dizer não, ou, na melhor das
hipóteses, só dirá amanhã, essa marca japonesa
dá doce ambigüidade (ou da insondável dissimu-
lação) é um obstáculo quase insuperável para se
desvendar alguns enigmas de uma sociedade que
só há 11 décadas abandonou o feudalismo e,
provavelmente, fechará os anos 80 como a maior
economia do. mundo.

Suspeita-se que, nos anos 80, como o maior do
mundo, o Japão será teoricamente capaz de ven-
der o que quiser, na quantidade que pretender, no
mercado que escolher.

E onde estão os seres humanos que deve-
riam estar aqui? — perguntou um visitante ater-
rorizado, numa planta da Nissan, em Zama, onde
1 mil 600 carros são produzidos por dia em fábri-
cas desertas de seres humanos e povoadas por
robôs até simpáticos, batizados com nomes de
mulheres:

Estão na Califórnia vendendo Datsuns —
foi a resposta do guia.

O fulminante sucesso de seus automóveis é a
avant-première da batalha pelos circuitos inte-
grados, que já começou. E, como sempre, pela
Costa Oeste dos Estados Unidos. "A inovação

lógica," diz Taketoshi Murakami, diretor-geral da
fábrica da Fujitsu em Numazu, "é uma coisa.
Como produzir é outra".

Os japoneses ainda respeitam a capacidade
inovadora da indústria de computadores dos Es-
tados Unidos. Mas, náo tem a menor dúvida de
que produzem melhor e mais barato. E apostam
ultrapassar os Estados Unidos com essas duas
armas, a partir do mercado de circuitos, inte-
grados."Como é que eu faço para vender isso", parece
ser a primeira questão que se faz um executivo
japonês, diante do mais singelo impasse empresa-
rial. E, como tem conseguido responder a essa
pergunta com resultados fulminantemente bri-
lhantes, é impossível contornar a intrigante per-
gunta:

Se sua performance continuar assim, como
será o Japão dos anos 80?

Com certeza, ele tentará — em muitos casos,
infrutiferamente — não criar atritos ou prejudi-
car a harmonia, precária desde já, da comunidade
internacional. Seus empresários, politicos ou tec-
nocratas são muito discretos nesse tipo de prog-
nóstico e não adianta mais do que já está no
documento do Ministério para a Indústria e o

Comércio Internacional, Miti, em sua Visão para
os anos 80: o Japão será uma nação sustentada em
tecnologia.

Pode-se ter uma idéia mais concreta do que
isso pode significar analisando a lista das "indús-
trias mais dinâmicas" do Japão, nas próximas
décadas", elaborada pelo think-tank, da Mitsubi-
shi, um dos mais respeitados e audaciosos do país.
Na década 75/85, acredita a Mitsubishi, as indús-
trias mais dinâmicas, as que mais crescerão,
serão: a de comunicações, computadores e servi-
ços de informação, equipamentos médicos e quí-micas finas. Em 8o lugar, vem a indústria do"comer fora", cadeias como o Bob's e a MacDo-
naid's, surpreendentemente, fechando a fila, em
último lugar, a indústria automobilística.

Nesta mesma década, portanto, a Mitsubishi
não acredita que cresçam muito aqueles setores
que atormentaram os protecionistas americanos
e europeus: têxteis, aparelhos eletrônicos domes-
ticos e indústria siderúrgica. Para a década
1985/95, as 10 maiores seráo: computadores, equi-
pamentos médicos, comunicações, serviços de in-
formação, leasing industrial, química fina, lea-
sing dé computador, máquinas eletrônicas, servi-
ços médicos e maquinaria de alta precisão.

A política do mais forte
Se acontecer exatamente isso, e porque,assim, se tornará o número um, o Japão

passará a ser significativamente diferente.
Por exemplo:
1) Os gastos militares com a auto-

defesa crescerão.
A pressão americana para que o Japão

gaste mais dinheiro para se defender vai de
encontro ao crescente nacionalismo japo-
nês, aguçado por uma generalizada sensa-
ção de insegurança, que se agravou com o
estacionamento de forças soviéticas de terra
nas ilhas de Kuril, ao Norte do arquipélago
japonês, e a invasão do Afeganistão. Como
repetem os japoneses, incansavelmente: "O
ambiente internacional mudou muito."
Principalmente depois que a administração
Carter se mostrou tão vacilante.

Num pais obcecado com pesquisas de
opinião pública, sabe-se que 60% dos'japo-
neses náo querem ultrapassar o teto de 1%
do PNB com gastos em autodefesa. Mas
sabe-se, também, que metade dos japoneses
tem dúvida sobre se os americanos os ajuda-
riam, caso fossem atacados.

A pressão americana, porém, pode ter
um efeito boomerang.

Para o Japão, o aumento dos gastos
militares não visa, apenas, a dividir, respon-" sabilidade para neutralizar um vizinho tão
incômodo como a União Soviética. O Japão
gastará mais em defesa para reforçar seu
poder de barganha também diante dos Esta-

• dos Unidos.
Num ambiente internacional com fortes

tendências ao protecionismo (qualquer lider
empresarial desconfia que a decisão da In-
temational Trade Commission americana
dé rejeitar o pleito da Ford, que pedia a
colocação de obstáculos à entrada de carros
japoneses no mercado americano será revis-
ta, de alguma forma e brevemente), para
uma economia que precisa desesperada-
mente do flree-trade, como de petróleo, gas-
tar mais em defesa significa, também, am-
pilar o poder de negociação com seu melhor
cliente comercial. Se os americanos preci-
sam tanto dos gastos militares japoneses, é
pouco provável que ousem voltar a provocar
choques irremediavelmente traumáticos em
seu aliado. Como foram no passado a coloca-
ção de cotas para a importação de têxteis
japoneses, a devastadora desvalorização do
dólar, ou, por fim, o que ainda custará muito

. a passar pela garganta dos japoneses: a"estonteante abertura para a China, sem
qualquer aviso prévio ao Japão.

Étm

A dependência americana a gastos cada
vez maiores do Japão com sua autodefesa
será uma arma do Japão para garantir leais
condições de concorrência comercial: a co-
meçar pelo mercado americano.

Agora, nesse terreno, o Japão adquiriu
autoridade moral. Até o inicio dos anos 70, a
proteção alfandegária que praticava era bru-
tal. Porém, em dezembro passado, acabou
de abrir o seu mercado de equipamentos
telefônicos para os Estados Unidos — o queenvolve recursos da ordem de 16 bilhões de
dólares — depois de uma longa pendência,
que os próprios japoneses souberam trans-
formar em símbolo de sua postura de ftree-
traders, a começar pelo mercado doméstico.
Em 1987, quando forem concluídas as redu-
ções aprovadas no acordo do Tokyo Round,
a tarifa que os japoneses aplicarão às suas
importações serão de aproximadamente
5,5%, contra 6% dos Estados Unidos e 7% da
Comunidade Européia Não é preciso dizer
que, hoje, na importação de carros, os japo-
neses aplicam a tarifa zero.

2) O Governo aumentará sua parti-
cipação na economia.

E entrará pela porta do investimento èm
tecnologia. Ou, como diz o Miti, no docu-
mento A Politica Industrial para os Anos
80: "O Govemo deve assumir um papel ativo
no desenvolvimento de áreas de alto risco
tecnológico, como os projetos para desenvol-
ver tecnologia de segunda geração e fontes
alternativas de energia." O que, também
segundo o Miti, tem um significado muito
claro' "Como o desenvolvimento tecnológi-
co é uma forma de obter segurança econômi-
ca, através de um reforço do poder de barga-.
nha de um pais, o Japão tem de sobressair-se
no terreno tecnológico."

O Miti enumera os campos onde invés-
tir, com prioridade: tecnologias para econo-
mizar energia, com ênfase na energia nu-
clear; para melhorar a qualidade de vida; em
tecnologias intensivas de conhecimento e
altamente inovadoras — a produção de sis-
temas equipados com microcomputadores
e, também, o que é chamado de VLSI (very
large scale integrated circuit); e as tecnoló-
gias da próxima geração: o tratamento do
câncer, a manipulação genética, a investiga-
ção do processo de fotossintese para a pro-
dução de alimentos, e a fusão nuclear.

O Estado japonês é muito pequeno, mes-
mo para os padrões das economias capitalis-
tas ocidentais. Seus gastos são apenas 25%

do PNB, contra, por exemplo, 35% dos Esta-
dos Unidos. Em cada 100 japoneses, só 4,5
trabalham para o Governo. Nos Estados
Unidos, são oito. O próprio Miti salienta: "A
participação dos gastos do Governo japonês
para pesquisa e desenvolvimento é de ape-
nas um terço do total dos gastos, contra
cerca da metade nos países industrializados
do Ocidente (50,7% dos Estados Unidos,
46,3% da Alemanha Federal, 53,5% da Fran-
ça, e 51,7% da Inglaterra). A participação
deve ser aumentada e o Govemo deve fozer
todo o esforço possível para encontrar novas
fontes de recursos para financiar esses pro-
jetos."
3) Os politicos e diplomatas japo-

neses deixarão de chegar inva-
riavelmente depois dos empre-
sários.
Os observadores ocidentais de linhagem

conservadora costumam enaltecer duas ca-
racteristicas japonesas: o Govemo de menos
e a politica de menos. A reduzida participa-
ção do Estado na economia e a quase imper-
ceptivel interferência dos políticos e diplo-
matas nos grandes negócios privados seriam
causas decisivas a explicar por que o Japão
deu certo.

Porém, assim como a necessidade de
investir em tecnologia induzirá a um aumen-
to relativo da participação do Estado no
jogo econômico, as responsabilidades politi-cas da economia mais forte do mundo exigi-rão que o Japão venha a fazer mais política— interna e externa. Seus políticos deverão"ficar mais parecidos com Chefes de Estado emenos com os sênior executivos de umzaibatsu; e seus diplomatas, pelo menos,
ficarão mais visíveis.

Como diz um executivo sênior da Mitsu-
bishi: "O Japão tem sido muito bem-
sucedido, tem exportado demais, tem provo-cado muito desemprego. Sua performanceeconômica gerou questões de natureza niti-
damente política. Até agora, fomos muito
competentes para resolver tudo como se
fosse apenas uma questão econômica. Po-rém, já sentimos falta de mais habilidade
politica. Nem tudo se resolve em cima de
uma folha de balanço consolidado".

O comportamento que orienta a políticaa ser adotada toda vez que surgem atritos
econômicos (é o eufemismo japonês paradesignar o espanto dos governantes, empre-
sários e lideres sindicais de um pais quandose dão conta de que è iminente a conquista

de seu mercado doméstico pelos exportado-
res japoneses) é singelo: o Govemo espera
que as empresas resolvam tudo pela regras
que regem as atividades da Uvre Iniciativa.
O Governo só entra em ação se as empresas
pedirem.

Exemplo marcante desse papel predo-minante dos empresários é o foto de a politi-ca externa japonesa em três áreas cruciais—
Oriente Médio, República Popular da China
e até na União Soviética — depender, antes
de mais nada, da estratégia e do sucesso das
empresas japonesas que operam nessas re-
giões. ;

O mercado dos dois maiores fomecedo-
res de petróleo para o Japão foi dividido,
numa estratégia preestabelecida de não co-
locar todos os ovos na mesma cesta, com o
minucioso cuidado dos tradicionais zaibat-
su que o General Mac Arthur não conseguiu
desmontar inteiramente: a Mitsui foi para o
Irã e a Mitsubishi para a Arábia Saudita.

A Mitsui atolou-se num empreendimen-
to de 3,5 bilhões de dólares — o maior planode investimento individual do Japão no ex-
terior — para construir um complexo petro-
químico em Abadan, centro das mais des-
truidpras operações dessa guerra incom-
preensível entre o Iraque e o Irã. Porém,
apesar de todo o infortúnio, diz um executi-
vo japonês, ligado a uma trading company
concorrente: "O investimento da Mitsui de-
monstra que precisamos dispor do melhor
capacidade para avaliar riscos politicos.Mas, de qualquer forma, não erramos mais
do que as administrações Nixon, Ford ou
Carter, no Irã."

Em contrapartida, a Mitsubishi está no
melhor dos mundos. Ela e seus fornecedores
ficaram com uma fatia significativa dos 240
bilhões de dólares que os sauditas gastaramem projetos de desenvolvimento nos últimos
quatro anos; e pretendem ficar com fatia
ainda maior dos 300 bilhões que serão gastosnos próximos quatro anos.

Na China, como todos os países indus-
trializados do Ocidente, os japoneses tam-
bém superavaliaram os planos de modemi-
zação de Deng Xiaoping. Porém, mais cedo
que seus rivais, descobriram uma fórmula
para tirar proveito de um grande mercado
sem dinheiro: voltaram ao sistema de es-
cambo. Fornecem equipamentos industriais
e recebem produtos que importariam, de
qualquer forma, de outro fornecedor. Ven-
dem máquinas têxteis e são pagos com
tecidos. "O melhor ativo de uma trading é
usar os miolos", diz Tozaki, da C. Itoh.

Até com a União Soviética, a diplomacia
Japonesa parece depender da livre iniciativa.
Os soviéticos são seguramente os estrangei-
ros mais impopulares no Japão. O episódio
da ocupação das Ilhas Kuril parece hoje
revestido de um sentimento de vergonha
mais profundo, até, que a capitulação em
setembro de 1945, quando ainda a bordo do
Missouri, na baía de Tóquio, o General Mac
Arthur voltou ao microfone para uma trans-
missão aos Estados Unidos: "Assumimos o
compromisso de fozer com que o povo japo-nês se libere de sua condição de escravo".

Hoje, essa cena de capitulação lncondi-
cional e a figura do General MacArthur —"nós simplesmente náo sabemos muito a
respeito dele e náo ligamos muito para ele",
diz um jovem e brilhante advogado, de 24
anos, que foz biscates como intérprete, en-
quanto espera para entrar como trainee,
ganhando 500 dólares por mês, num dosmaiores bancos japoneses — se dissiparam
na esteira do sucesso econômico milagroso,
que ressaltou, em muitos setores, um graude eficiência superior à dos americanos.

Porém, os soviéticos são uma ameaçaconstante, concreta, instalados táo perto
quanto se estivessem na Ilha de Paquetá.
Ainda assim, com diz um deputado da Dieta,ligado a uma facção nitidamente direitista,
que ajuda a sustentar o Premier Suzuki: "A
ocupação soviética das quatro ilhas nortis-tas é uma afronta, como afrontosas são suas
propostas para um acordo diplomático so-bre o problema. Mas, apesar disso, não se
podem considerar frias nossas relações comos soviéticos. Como se sabe, temos muitosinteresses industriais e comerciais nas ex-
ploráções petrolíferas da Sibéria Ocidental.Dependendo do que os soviéticos fizeram
para estreitar esses laços comerciais, rela-
ções políticas cordiais podem aparecer. "Te-
mos esperanças de que os soviéticos se tor-nem um parceiro inteiramente confiável".

Isso demonstra que será impossível des-
pir os empresários japoneses de seu papel dediplomatas ad hoc. E mais razoável acredi-tar que, com a inevitável expansão de seusinteresses, os japoneses deixarão de acredi-tar na premissa — hoje muito confortável—de que todas as pendências entre nações seresumem a atritos econômicos. Por enquan-to, isso atende a uma vocação natural: fozernegócios e trabalhar são as grandes paixõesnacionais. Isso também continuará sendosempre assim; mas, para continuar fazendonegócios e ganhar dinheiro, será necessáriofazer um pouco mais de política.
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JAPÃO, O NUMERO UM

O suave equilíbrio
NAO 

se deve esperar, porém, que o
Japão, como número 1*. venha a
promover qualquer tipo de mu-
dança para alterar de forma drás-

tica, o suave equilíbrio que conseguiu pre-servar, historicamente, entre seus homens
de negócios, politicos e governantes. Con-
vém não esquecer que o Japão se transpor-
tou de um ancien regime para um estado
moderno, burguês e centralizado, sem preci-sar inventar ou empregar maciçamente a
guilhotina.

Os gastos com a autodefesa irão crescen-
do à medida que se fortalecer o consenso a
seu favor. Tudo virá a seu tempo. "A precipi-tação nas tentativas para aumentar a escala
e a força das preparações militares podemdestruir o consenso sobre a política de defe-
sa que já começou a se desenvolver entre os i
japoneses", observa Michita Sakata, presi-dente do Comitê sobre Segurança no Parla-
mento.

Em outubro passado, o todo-poderoso
secretário-geral do Partido Liberal Demo-
crático, Yoshio Sakurauchi, provocou uma
acesa polêmica, quando afirmou náo consi-
derar incoveniente que se discutisse a revi-
são do Artigo 9 da Constituição japonesa,
porque isso não significava necessariamente
que fosse ser revisto. Afinal, uma revisão
Constitucional exige 2/3. dos votos da Dieta,
o que o PLD está longe de conseguir, apesar
de sua estrondosa vitória no ano passado. (O
Artigo 9 estipula que o Japão só pode ter
direito à autodefesa. Nào pode ter armamen-
tos ofensivos, nem invadir territórios com a
desculpa de estar-se defendendo.)

Porém, no final de novembro, Sakurau-
. chi, considerado um dos baluartes do con-

servadorismo do PLD, era taticamente mais
conciliador. Considerou praticamente "im-
possível" rever a Constituição. Mas, quanto
ao teto de 1% do PNB para o orçamento de

: defesa, frisou que não será alterado "por
enquanto". Garantiu, porém, que será sem-
pre dada uma "boa prioridade" ao problema
já que um dos objetivos centrais do Govemo
japonês será, sempre,, "honrar a defesa da
Nação".

Um outro colega do PLD, também da
facção mais conservadora, é mais explícito:
A defesa militar do Japão é "muito fraca". É
preciso investir, sobretudo, em qualidade.Qual deve ser, então, o teto dos gastos

. — 1% do PNB, 2%, 3%?
Nào queremos discutir o número; que-

remos discutir a qualidade das nossas for-
ças, nos mares e nos ares, foi a resposta. Para
atingir o objetivo de dar segurança aos japo-
neses, talvez 1% fosse o bastante. Mas, tal-
vez, teoricamente, se tenha de caminhar
para os 2%. Porém, a discussão não se defi-.
niu ainda em termos de números.

A última proposta de Orçamento envia-
da à Dieta pelo Premier Zenko Suzuki con-
sagra um aumento de gastos com a autode-
fesa 7,61% superior ao Orçamento anterior.
(O que já é infimamente inferior ao dedicado
aos programas de assistência social, agracia-
dos com um acréscimo de 7,6%. Esse 0,01%
em favor dos gastos militares não deixou de
atiçar os posicionistas à esquerda do Gover-
no.) Como sempre, chegou-se a uma cifra
consensual. Os Estados Unidos (ainda na
administração Carter), o Ministério da Defe-

sa e os cardeais do PLD, Partido Liberal
Democrático, de sustentação do Governo,
como Sakurauchi, queriam um aumento de
9,7%. Depois, barganharam em 9%, e acaba-
ram cedendo às pressões do restante do
Gabinete, até chegar aos 7,61%.

Esse incremento ainda fica no limite
político do 1% do Orçamento dedicado à
autodefesa. Na verdade, para ser japonesa-
mente exato, isso ê 0,9064% do total do
Orçamento. O que significa que o Gabinete
Suzuki fica praticamente no mesmo lugar:
continua gastando mais em defesa, mas den-
tro de proporções politicamente toleráveis.
Neste exato momento, antes de sua próxima
ida e Washington, deve estar esperando,
primeiro, para saber o que o Congresso ame-
ricano pretende fazer com as importações de
carros japoneses; segundo, até onde irão as
pressões de Ronald Reagan para que o Ja-
páo se comprometa mais enfaticamente com
os gastos de defesa militar.

É provável que exista ainda um terceiro
fator a pesar na atual politica de Suzuki. Um
outro ingrediente, mais matreiro, mais dissi-
mulado, que aflora, delicadamente, jamais
de forma explícita, nas conversas com mem-
bros da comunidade empresarial japonesa:
não adianta gastar muito com autodefesa,
agora, para importar tudo dos Estados Uni-
dos. Convém esperar um pouco mais, até
que a indústria local, japonesa, possa ser o
grande fornecedor do programa.

A discussão ainda continuará, até que se
conclua o sistema que em inglês se chama de"processo de decisào por consenso". Mas,
como explica o professor de Harvard Ezra
Vogel, autor do livro Japão as No. 1, Lessons
for America, um sucesso de vendas, no Ja-
pào, essa expressáo não exprime correta-
mente o sentido da expressão japonesa ne-
mawashi, ou juntar as raízes. Originalmen-
te, o termo era empregado em jardinagem,
explica Vogel. Ele descreve a preparação
cuidadosa de juntar e amarrar as raízes de
uma árvore, antes de ser removida de um
lugar.

Mesmo quando, depois de juntas as rai-
zes, o Estado japonês passar a investir e a
intervir mais na economia, nada será feito
em detrimento da empresa privada. Náo se
imagina que o Japão venha a se transformar
numa economia mista, meio capitalista,
meio socialista (e ineficiente) — que é como
Tosaki define as economias inglesa, francesa
e italiana. (Na verdade, na Europa, ele consi-
dera que só a Alemanha Federal joga o
mesmo tipo de jogo que ele costuma jogar.)
Nem^que a capacidade de investir ou de
competir se deteriorem com tanta rapidez,
como aconteceu nos Estados Unidos. Não
está nos planos dos japoneses permitir que
alguém se refira a eles como Akio Morita, o
genial fundador e ainda presidente da Sony,
que assim resumiu, com uma ponta de arro-
gância, os infortúnios dos Estados Unidos:"O problema da América é de manage-
ment".

Além de todas as considerações milita-
res, o investimento crescente em autodefesa
é um pleito dos próprios empresários. É de
fato quase impossível acreditar que logo os
comerciantes japoneses nào estejam partici-
pando desse rendoso negócio. Os empresa-
rios também estão atentos ao feto de que o

investimento em defesa acelera e induz Ino-
vaçòes tecnológicas que se acabam incorpo-
rando a produtos mais baratos e de melhor
qualidade. A obsessão japonesa de produzir
sempre melhor e mais barato se associa à
convicção de que as inovações obtidas com
pesquisas em autodefesa passarão pela por-
ta das grandes indústrias intensivas de co-
nhecimento tecnológico.

Da mesma forma, a ênfase no investi-
mento tecnológico, pressuposto de uma so-
ciedade que pretende enfrentar o futuro náo
mais como uma economia de fabricantes,
mas de inovadores em tecnologia, é movida
também pela necessidade de apoiar a inicia-
tiva privada numa fase especialmente críti-
ca: o progresso tecnológico, constata o Miti,
está na iminência de se estagnar.

Toda a estratégia japonesa de investi-
mento em tecnologia se sustenta na premis-
sa de que o Japão, como o número um, nào
poderá fazer mais como antes: importar e
adaptar tecnologia. Ele já náo tem muito
mais o que comprar no exterior e terá de
desenvolver tecnologia original. O Miti con-
sidera que, nos anos 50, houve uma maciça
introdução de tecnologia estrangeira — so-
bretudo americana — na economia japone-
sa. Os anos 60 foram o periodo de aperfeiçoa-
mento e adaptação da tecnologia importa-
da. Nos 70, houve a transição na direção de
um desenvolvimento de tecnologia original,
made in Japan.

Daqui para a frente, tudo vai ser diferen-
te. É por isso que o Estado tem de intervir e
gestar mais, para induzir e acelerar investi-
mentos e decisões. Ainda mais que, em rela-
ção aos seus concorrentes diretos, o Japão
gasta pouco: suas despesas com pesquisa e
desenvolvimento são inferiores às da União
Soviética, Alemanha Federal e Estados Uni-
dos, se comparadas com a renda nacional. E
pouco superiores às da França.

É verdade que as exportações de tecno-
logia do Japão estão crescendo e as importa-
ções crescem menos. Está crescendo o nú-
mero de pedidos de registros de patentes
(em tomo de 20% ao ano, só no setor eletro-
nico) e cada vez aumenta mais o número de
japoneses que, no exterior, registram paten-
tes novas. Porém, em 1978, todos os setores
industriais japoneses acusaram déflcits em
sua balanças de exportação e importação de
tecnologia (com exceção dos setores de
construção civil, ferro e aço, edição e impres-
sào, e agricultura, reflorestamento e pesca).

Para continuar crescendo — e conquls-
tar e manter a liderança econômica mundial
— o Japão, nos anos 80, como diz o Miti,"tem que dobrar os esforços que fez até
agora para melhorar seu nível tecnológico e
se tomar um importante inovador". E um
desafio enorme, ainda mais que, aparente-'
mente, o contínuo crescimento econômico
japonês desde o pós-guerra sempre carregou
esse ponto fraco: não foi até agora um impor-
tante criador original de tecnologia. Mas,
reconheça-se, não era fácil perceber isso com
muita clareza: ao longo dos anos 70, os
investimentos feitos em pesquisa e desen-
volvimento por sua indústria eletrônica —
especialmente para adaptar e desenvolver
os circuitos integrados foram praticamente
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"De 
que adianta sermos os melhores, mas nos salvarmos

sozinhos?", pergunda Seiki Tozaki, da C. Itoh, que no ano passado
esteve no Brasil chefiando uma, delegação comercial japonesa

idênticos, em milhões de ienes, aos gastos
com ampliação do ativo fixo ou com a com-
pra de equipamentos.

O Govemo japonês terá.de gastar muito
dinheiro e descobrir muito talento para dar
essa guinada decisiva: passar de fabricante
a inovador. Porém, mais uma vez, o Estado
intervirá na economia de uma forma não
muito diferente da maneira pela qual, segun-
do Vogel, a liga nacional de basquete funcio-
na nos Estados Unidos: fixa o tamanho dos
times, diz como deve ser feito o recrutamen-
to dos atletas e quais são as regras do jogo,
para que as partidas reúnam equipes de
grande capacidade competitiva, mas a liga
não tem um time próprio, que entre em
campo para competir (e muitas vezes ga-
nhar, com a inconfessa solidariedade dos
juizes, também pagos por ela). Ê o que
demonstra, desde já o fato de que 43,4% dos
subsídios governamentais distribuídos para
gastos em pesquisa e desenvolvimento váo
para empresas privadas. O resto é repartido
entre instituições governamentais e univer-
sldades.

Não há indícios de que o empresários
japoneses temam por seu status dentro do
jogo político e econômico do Japào, nos anos
80. E apesar da expectativa de que o am-
biente internacional estará sobrecarregado
de menos crescimento econômico e mais
protecionismo — "entre mais desemprego e
mais inflação, os americanos e europeus
costumam cometer o erro de pensar primei-
ro no desemprego", disse um alto executivo
do Bank of Japan, que, como diretor da
Nippon Steel, participou das negociações
sobre a venda de aço para o mercado ameri-
cano — eles também nào demonstram qual-
quer temor quanto à sua possibilidade de
continuar sendo eficientes. Especialmente
depois que a International Trade Commis-
son passou, com validade internacional, um

atestado de competência à indústria auto-
mobilística japonesa.

— O que fazer daqui para frente, para
evitar, primeiro com os automóveis, e, no
futuro, com os circuitos integrados, atritos
econômicos irremediáveis com os Estados
Unidos?

"Temos que ser bons moços" foi, tex-
tualmente, a mesma resposta dada por To-
zaki e por Kiyoshi Nagata, um jovem PhD
do think tank da Mitsubishi. "O Japão se
tomou o melhor aluno da turma e, por isso,
se tornou também a ovelha negra da comu-
nidade internacional. Nào tem importância.
Temos de encorajar os esforços de nossos
parceiros, fazendo-os trabalhar mais, para
serem mais eficientes", "disse Nagata singe-
lamente.

Na mesma linha de raciocínio, Tozaki,
ao comentar a decisão da ITC, sentenciou,
táo snob, arrogante e senhorial quanto um
senhor feudal, como os muitos que ainda se.
encontram no establishment japonês: "Te-
mos que ser bons moços. Temos que dar
tempo para que os americanos se recupe-
rem. Nesse intervalo, as exportações de car-
ro para os Estados Unidos não podem cres-
cer muito. Não queremos mais confusões.
Está para vir ai um round, o dos circuitos
integrados. Temos de esperar que a econo-
mia americana volte a investir, volte a ter
produtividade e que sua mão-de-obra seja
mais eficiente".

O Japào mudará para ser o número um.
Mas náo será multo diferente do que é:
civilizado, eficiente — e enigmático. Como
este enigma enunciado por um burocrata do
Ministério das Relações Exteriores, quando
tentava explicar como o Japào funoiona:

— O Governo manda nos empresários.
Os empresários mandam nos politicos. Oi
politicos mandam no Governo.

Como fazer carros melhores
e mais baratos. Com robôs.

A 

fábrica da Nissan, em Zama, a 35
quilômetros de Tóquio, produz 1
mil 600 carros de passageiros por
dia — os Datsun e os Nissan do

tipo Silvia e Gazelle. Há quatro linhas de
montagem e 65 mil empregados. Mas, só 3
mil 100 pessoas trabalham diretamente ha
produção.

É uma fábrica-fantasma — ou melhor, é
a planta mais automatizada da indústria
automobilística mundial. Aí habitam .100
robôs — barulhentos, de gestos exagerados,
como o patético Carlitos dos Tempos Mo-
demos, mas até discretos e envolvidos por
uma estranha sensualidade. Colados em sua
testa há invariavelmente um nome de mu-
lher e uma fotografia: há tipos pin-ups do

. Playboy, mas a maioria é de jovens belas, e
aparentemente castas, casadouras. Vistos
na linha de montagem, esses robôs-
mulheres, servls e cumpridores de seu dever,
formam um conjunto (e os japoneses, geral-
mente andam em grupo) muito menos as-
sustador do que previam todos os science
flction da vertente orwelliana. Como pa-
drões para o comportamento feminino, evi-
dentemente não servem nem para os japo-
neses, que estáo tolerando uma gradativa
liberação de suas mulheres. Mas, como ro-
bôs, sáo simpáticos.

Mais simpáticos ainda porque a automa-
çáo da Nissan òu de qualquer fábrica japo-nesa (a grande maioria da população mun-
dial de robôs habita o Japão) náo provoca
desemprego. Náo só porque prevalece na
maior parte das empresas japoneses o siste-
ma do emprego para a vida inteira, mas
porque, especialmente na indústria automó-

i bilistica, existe uma interligação profunda
. entre empresas e sindicatos trabalhistas,

mesmo que estes sejam os mais ativos do
país. À medida que vai aumentando a auto-
mação na linha de produção, nos emprega-
dos vão sendo retreinados e dirigidos para
outras áreas. E boa parte da mão-de-obra
passa a concentrar-se onde o talento japo-
nès cada vez compete mais com seus dotes

7 manufatureiros: na venda dos produtos.
Nos galpões dedicados ao beneflciamen-

to e moldagem das peças de aço, até a
construção da carroçaria, tem-se a estranha
sensação de náo ver um único ser humano.
Sáo plantas enormes, vazias, violadas, ape-nas, pelo visitante e sua comitiva de guia e
intérprete. As peças se movem em ritmos
compassados, passando de esteiras para es-

. teiras, sem contato humano, parando diante
de cada máquina que, automaticamente,
realiza sua operação.

O mais chocante é a fase final da constru-
ção da carroçaria. Placas de aço, soltas,
correm em cima de uma esteira. Param em
frente a uma máquina de montar o corpo do
carro. Ê uma engenhoca de várias garras,
que solta vapores e faz muito barulho. De-
bruça-se sobre as peças soltas de aço e, ao
final de 45 segundos já se tem uma idéia
bastante aproximada de um automóvel. A
carroçaria está montada.

Esta carcaça corre na esteira por oito
segundos e pára diante de dois pares de
robôs, dois de cada lado da esteira. Os robôs,
entáo, soldam a carroçaria. Aí, a carroceria
já soldada corre mais oito segundos na estel-
ra e pára na frente de uma pequena ponte
que cobre a esteira. Ali em cima da ponte,
como se fosse um praticado, há um simples
painel, nada mais complexo do que uma

-"JB BSBl^I W^Bii^BJHI<'>'r
_hl£ii|^H ^nil^KÊmaÊÊmmmmmm *^B&ÍkX%;:m^kH HWkMmíiH EB«S 'raSaBIBív':^HB BmB«H BMsw^I BBifl Bfllfl^BlBiH

fe?* ¦ás^^^lBi *^'BJ Bj,^ BBr ^^"" » '.."^^g.g.xjCij B£*ÀWP\" ^j^yfrSBfl BB#,^Z!^ZS mmWJmmmmmW- ^B^MfllBMI BÉ^r IüÜl9 BfltWiajj^^gütW-^Bl BBflB BK^^^-^^BF^^fl^^^^PJISWjBSgi bW'II

fl Bk WêÊÊ HH B^ ^"*^ Bis-¦fl !B|flffWBBJ^PtB]B>*BjBBJ^B^Bjf "•*;

!¦•¦%> KKafaKipB ¦m.">al BwfeaBl

H| f^Ê ^fl- jBV g^xx^Py Bfl BÉl^b^^i^^^

Os robôs fazem 1 mil 600 carros por dia só na fábrica da Nissan

calculadora eletrônica de 10 dólares. Basta
apertar dois botões desse painel e escolher:
faz-se um carro de duas ou quatro portas,
com direção inglesa (que é a mesma do
Japão) ou americana. Mas, mesmo essa ope-
ração pode ser feita automaticamente, sem
recurso ao operário.

Até ai, os seres humanos, de corpo pre-
sente, não são convidados para a festa. Tudo
corre automaticamente, com uma fantásti-
ca precisão. Fantástica até para critérios
americanos. A General Motors, por exem-
pio, tentou comprar a patente da engenhoca
que monta á carroçaria, desenhada e produ-
zida pela própria Nissan. Náo conseguiu: a
Nissan náo vendeu a patente e espera arden-
temente que a General Motors gaste cmco
anos para desenvolver um modelo seme-
lhante.

Os seres humanos entram no acabamen-
to e nos testes.

Cada unidade de trabalho na área de
acabamento é espartana e obsessivamente
limpa. (Há seis meses, a gerência da Nissan
resolveu criar um serviço especial para a
limpeza da fábrica. Os operários protesta-
ram: manter limpo o local de trabalho era
obrigação sua e eles mesmos se responsabi-
lizariam por isso.) Os turnos são de oito
horas (e se faz muita hora extra), com uma
hora para almoço e dois intervalos de 10
minutos para café. Ao entrar numa seção no
acabamento, um visitante brasileiro foi sur-
preendido com uma sirene estridente, avi-
sando que se iniciava o intervalo, da tarde
para o café. Dez minutos mesmo? — o brasi-
leiro resolveu marcar no relógio. Os opera-
rios abriram seu famel, beberam chá e, 10
minutos depois, voltaram ao trabalho. A
sirene náo toca ao final do intervalo.

Cada unidade produtora forma um Cir-
culo de Controle de Qualidade (que os ad-
ministradores e os próprios sindicatos tra-
balhistas de Detroit estão tentando copiar
— e o que é que Detroit não está, hoje,
tentando copiar da indústria automobilísti-
ca japonesa?). Cada QC Circle tem a função
de zelar pelo aperfeiçoamento da qualidade
de sua unidade de trabalho. Nesta planta de
Zama, na seção de acabamento, foi possivel
perceber duas materializaçôes deste esforço.

Há dois tipos diferentes de murais, pre-
parados pelos próprios operários, sem qual-
quer sofisticação de design ou visual aid.
Num, aparece um gráfico que dramatiza
bastante — com cores e os espaços entre ai
curvas — a eficiência daquela seção: a quan-

tidade de carros e serviços que foram rejeita-
dos pela seção seguinte — a de testes. E
cada gráfico oscila em tomo de um eixo de
vermelho berrante — a meta estipulada,
pelos próprios trabalhadores, para a seção.

Um segundo mural mostra a relaçáo de
sugestões de melhoria do processo de produ-
çào feitas pelos operários à direçáo da em-
presa, com o objetivo de aperfeiçoar a quali-
dade dos automóveis. Um outro quadro, ao
lado, mostra as sugestões aceitas pela dire-
çáo da empresa, e que medidas foram toma-
das para entrar imediatamente em execu-
çáo. E um último mural relaciona as suges-
toes rejeitadas — e diz por quê.

Existe uma competição desenfreada en-
tre os Círculos de Controle de Qualidade. Há
campeonatos anuais — entre Círculos de
seção, depois entre os melhores de cada
unidade, depois entre os vencedores em
Zama e estas competem com os vencedores
das outras quatro fábricas da Nissan no
Japão. Só em Zama há 400 Círculos de
Controle de Qualidade. (A competitividade
dentro da própria indústria automobilística
japonesa — que parece unir-se, apenas, na
estratégia de enfrentar um mercado como
americano ou europeu, na hora de limitar as
exportações para evitar atritos políticos —
assume proporções quase bizarras. Por
exemplo, um guia recomendou ao visitante
brasileiro, já atrasado, que evitasse entrar
com o táxi na fábrica da Nissan. Era melhor
saltar na porta, longe da recepção, por um
simples motivo — o táxi era da marca
Toyota.)

Onde há seres humanos, as paredes que
separam as seções da fábrica sáo ocupadas
por slogans significativos: O Controle da
Qualidade É o Passaporte para o Futuro ou
Vamos Reexaminar e Aperfeiçoar Nosso
Trabalho.

Esta planta de Zama é a melhor vitrina
da automação — e da eficiência — da indús-
tria japonesa Recentemente, foi visitada
por Margaret Thatcher (que vive perseguida
pela ineficiência crônica de sua indústria
automobilística) e Den Xiao Ping. Quando
se pergunta a um guia da Nissan qual a
segunda fábrica de automóveis do mundo
mais automatizada, a resposta é: "Outra
fábrica da Nissan". Não é verdade. É da
Toyota.

Pauis Htnriqv» Amorim • r»-iato(-cM« do JORNAL 0O
BRASIL R-Ktrtftm-tni. •tt.ve no Japão.

limitar importações
prejudica economia

Milton Friedman
rWWIWÜN

O 

Secretário dos Transportes do Go-
verno Reagan, Drew Lewis, fez co-
mentários sobre a importação de

automóveis que estão em grande contraste
com a filosofia expressa persistente e elo-
qüentemente pelo Presidente a quem serve.

Ronald Reagan há muito vem-se dedi-
cando à expansão do papel do livre merca-
dóeà redução do papel do Governo. Está
a favor de deixar os indivíduos livres para
controlarem suas vidas, seja como consu-
midores, trabalhadores, empregadores ou
investidores, desde que náo interfiram com
o direito dos outros à mesma liberdade.

O Secretário Lewis afirmou que o atual
ritmo de importações de automóveis pelos
Estados Unidos é inaceitável e seu Gover-
no está pensando em limitá-las. Indicou
que as restrições às importações só seriam
recomendadas se "todos oferecerem algo".
Os sindicatos, disse, teriam que se compro-
meter em aceitar reduções salariais e as
grandes indústrias automobilísticas con-
cordar em realizar grandes investimentos
de capitais destinados à fabricação de
automóveis e peças nos Estados Unidos.

Quem decide?

Quem fiscalizaria se "todos contri-
buem com alguma coisa", decidiria se esta"alguma coisa" é o bastante e controlaria
os acordos subseqüentes? Certamente o
Governo norte-americano, oferecendo o in-
centivo da restrição das importações e
acenando com a ameaça da imposição de
controles: em outras palavras, o planeja-
mento da indústria automobilística pelo
Goperno central, a administração por um
consórcio Governo-sindicatos-indústria. O
resultado disto seria uma grande redução
da liberdade das pessoas como consumi-
dores, trabalhadores, empregadores e in-
vestidores.

A indústria automobilística enfrenta
grandes problemas — em grande parte
decorrentes das ações do próprio Governo
norte-americano. Ao manter o preço da
gasolina artificialmente baixo até recente-
mente, o Governo prolongou uma situação
do mercado que era desfavorável à produ-
çáo nacional de carros pequenos.

As tentativas da indústria para produ-
zir carros pequenos e de consumo eficiente
podem ser datadas da época em que a
American Motors tentou produzir estes
carros há algumas décadas. Mas os carros
pequenos nunca foram bem-sucèdidos no
mercado americano enquanto a gasolina
era relativamente barata. Além do mais, o
governo impôs uma série de regulamentos
de custos e controles à indústria.

Contudo, a forma de remediar erros
passados não é adotar novas medidas de
controle — esta é a reação do alcoólatra
que começa a beber logo de manhã para se
livrar da ressaca.

A questão é filosófica, mas também é
eminentemente prática As medidas apre-

sentadas pelo Secretário Lewis seriam'
muito prejudiciais. Os consumidores per-
deriam a liberdade de comprar os automó-
veis que consideram o melhor para seus
investimentos, não importando onde sejam
produzidos. Os que trabalham nas indús-
trias dedicadas á exportação perderiam
empregos porque, com a redução dos dóla-
res ganhos pelos estrangeiros, as restri-
ções às importações também reduziriam a
quantidade de dólares que os estrangeiros
gastam nos Estados Unidos. Os consumi-
dores e trabalhadores afetados ganham
em média não muito mais do que a metade
do que recebem os trabalhadores da indús-
tria automobilística — os únicos trabalha-
dores que poderiam sair ganhando. Assim,
as medidas apresentadas por Lewis iriam
exigir que os trabalhadores que ganham
pouco subsidiassem os mais bem pagos.

A economia norte-americana como um
todo seria prejudicada, com seus investi-
mentos sendo forçados por canais determi-
nados pela política e não pela produtivida-
de, e mais prejudicada ainda pela redução
da competição ecom o reforço da prática
infeliz do Governo em tentar salvar qual-
quer grande empresa que esteja tendo pre-
juízos. Aparentemente só as empresas pe-
quenas e politicamente fracas precisam
passar pelos testes do mercado.

Perdas náo, lucros sim?

Mas, pode-se perguntar, e os tremen-
dos prejuízos das indústrias automobilísti-
cas? Se justificam a intervenção, o que
fazer quanto a seus enormes lucros de
anos passados e que, acreditamos, volta-
rão no futuro? Se os prejuízos precisam ser
socializados, podemos deixar os lucros de
lado?

O milagre econômico que tém sido os
Estados Unidos náo foi produzido por em-
presas socializadas, por cartéis envolveu-
do Governo, sindicatos e indústria ou pelo
planejamento econômico centralizado. Foi
produzido pela empresa privada num sis-
tema de lucros e perdas. E as perdas foram
pelo menos táo importantes em afastar os
fracassos quanto os lucros em coroar os
sucessos. Basta deixar o Governo socorrer
os fracassados e estaremos caminhando
para a estagnação e o declínio.

Espero que o Secretário Lewis tenha
dita estas coisas por estar distraído. O
Governo pode ajudar a indústria automó-
bilistica corrigindo seus erros do passado
e reduzindo a carga de regulamentos queimpõe á indústria. Depois daí, é preciso
.deixar o mercado livre. Que os melhores-
carros sejam os vencedores. ,
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Os Estados Unidos e El Salvador Silio Boccanera

0 fantasma do Vietnam Confronto com a URSS

.-

EM 

maio de 1962, o então Secreta-
rio de Defesa Robert McNamara
protestou com vigor quando um
repórter Indagou sobre o envol-

vimento crescente dos Estados Unidos
no Sudeste asiático, onde já havia asses-
sores militares norte-americanos: "Nâo
há qualquer plano para Introduzir forças
americanas de combate no Vietnã do
Sul", assegurou o chefe do Pentágono,

Quase 20 anos depois, o Presidente
Ronald Reagan reage praticamente da
mesma forma quando afirma em entre-
vista coletiva na Casa Branca, este mês,
que "nâo prevê" o envio de tropas de
combate norte-americanas a El Salva-
dor. Seu Secretário de Estado, Alexan-
dre Haig, foi bem explicito ao se reunir
confldencialmente com embaixadores
latino-americanos, em Washington, para
informar da aluda comunista aos insur-
gentes naquele pais.Quero assegurar-lhes de que náo
temos intenção de criar outro Vietná em
El Salvador e nos metermos em outro
conflito sangrento em que a fonte está
fora da área-alvo, disse Haig.

Para irritação da Administração Rea-
gan, a comparação entre os dois episó-
dios de envolvimento militar dos Esta-
dos Unidos no exterior náo escapa a
muitos observadores da situação atual
na América Central, descontadas por
certo as diferenças de geografia, forma
de luta, composição de forças e contexto
internacional,

É verdade que, para os Estados Uni-
dos, a Indochina ficava a distâncias
transcontinentais, enquanto El Salva-
dor está a hora e mela de vôo de Miami.
Também é correto que o Vietná tinha
fronteiras com paises que supriam a
guerrilha de armas, ao passo que El
Salvador se limita apenas com Guate-
mala e Honduras, paises de regimes mili-
tares hostis ao movimento insurgente
vizinho. Tampouco se discute que os
vietcongs, ao iniciar a iuta com os norte-
americanos, jã tinham larga experiência
de combate contra os franceses, benefl-
ciando-se ainda de densas florestas queEl Salvador não fornece a seus guerri-lheiros menos curtidos.

Mas os paralelos existem, sobretudo
no comprometimento das Forças Arma-
das dos Estados Unidos para enfrentar
um conflito no exterior, atribuído pelaadministração Reagan a causas estran-
gelras. Eram os chineses no Vietnam,
insistia o Pentágono, que deve estar até
hoje tentando explicar por Ique a China
invadiu militarmente seu suposto aliado
em 1979. No caso de El Salvador, Wa-
shington culpa soviéticos, cubanos, etío-
pes, vietnamitas, europeus orientais e
nlcaragüenses pela rebelião contra o re-
glme.

Só náo entra nas cogitações da admi-
nistração Reagan a possibilidade de ser
um conflito interno, auxiliado por forças
externas, certo, mas gerado baslcamen-
te por causas próprias da História salva-
dorenha, sobretudo após 50 anos de inln-
terruptos regimes militares repressivos e'
corruptos, guardiães e cúmplices de uma
pequena oligarquia que grita comunis-
mo diante do mínimo sinal de alteração
de seus privilégios.

Se não existisse Cuba ou a União
Soviética ou Nicarágua, ainda assim

existiria uma rebelião em El Salvador —
declarou o ex-Embaixador dos Estados
Unidos naquele pais, Robert White, de-
mitldo pelo Governo Reagan.

, Um forte brado de denúncia contra
inspiração comunista foi dado Já em
1932, quando os camponeses salvadore-
nhos se revoltaram contra a situação em
que viviam. Chamou-se rapidamente um
general e a Insurreição foi encerrada
sangrentamente em poucas semanas,
com o massacre de 30 mil camponeses,
episódio conhecido na História local co-
mo La matanza. O exemplo é relembra-
do com orgulho pelo menos por um dos
vários esquadróes da morte de direita
atualmente em ação em El Salvador,
com o nome do General Maximiano Her-
nandez Martlnez, Justamente o coman-
dante da chacina dos anos 30, logo de-
pois coroado Presidente da Rep'ublica.

Desde entáo, El Salvador só teve go-vemos militares, fortemente anticomu-
n_stas e corruptos, com fairplay suflcien-
te para permitir fachadas de eleições em
1972 e 1977, ambas anuladas â ultima
hora, ao se constatar a vitória de civis ou
opositores que pudessem ameaçar o con-
fortável status quo.

A rotina foi abalada em outubro de
1979, três meses após a reverberação
violenta da revolução sandinlsta na vlzl-
nha Nicarágua ter alimentado temores
de insurreição nativa semelhante. Jo-
vens oficiais das Forças Armadas salva-
dorenhas com idéias de mudança junta-ram-se a civis reformistas de tendência
social-democrata e deram alterações es-
truturals no pais, além de limpar as
Forças Armadas da corrupção e de práti-cas repressivas contra a população.

Os Estados Unidos imediatamente
apoiaram o novo Govemo, bem adequa-
do à então politica do Presidente Jimmy
Carter, a favor de reformas sociais mode-
radas que evitassem uma explosão revo-
lucionãria de caráter mais radical, apro-
veitando-se das gritantes desigualdades
no pais.

As promessas dos golpistas eram tão
amplas, que até os movimentos guerri-
lheiros de esquerda atuando'no pais
reagiram com surpresa. Quem esteve na
capital salvadorenha nos dias imediatos
ao golpe se lembra de confusas entrevis-
tas à imprensa e hesitantes comunica-
dos dos grupos de esquerda, ainda atra-
palhados sobre que posição adotar.

Acabaram optando pelo rechaço â
experiência reformista então proposta—
no que foram respaldados em poucas
semanas pelos próprios membros civis
da Junta, os quais renunciaram acusan-
do os militares de náo estarem interessa-
dos em reformas sérias e de pretenderem
manter a estrutura direitista no Go-
vemo. •.,'

Improvisou-se entáo nova junta, des-
ta vez substituindo por democratas cris-
táos os civis socials-democratas que re-
nunclaram. O mais conhecido dos novos
foi exatamente o civil que ganhou, mas
náo levou a elelçáo presidencial de 1972,
José Napoleón Duarte, durante muitos
anos exilado na Venezuela.

Mais crises internas surgiriam e ou-
tros democratas-cristáos no Ministério
foram abandonando o Govemo aos pou-
cos, denunciando a Intransigência dos
militares em aplicar reformas, além de

sua conivência com o alto nível de re-
pressão por parte das Forças Armadas,
responsabilizadas por milhares de mor-
tes Indiscriminadas através do pais.

A Administração Carter continuava
apoiando o Govemo salvadorenho refei-
to, e até enviou ao pais um embaixador
conhecido por sua ousadia, opiniões 11-
berals e resistência a propostas direitls-
tas. Robert White estimulou a Junta a
prosseguir com planos de reforma agra-
ria, bancária e do comércio exterior,
convencido de que estes programas re-
duzlriam o apelo popular da esquerda
salvadorenha.

De fato, as organizações guerrilheiras
protestaram abertamente contra a lnge-
rência de White nos assuntos salvadore-
nhos, reação só equiparada â da extrema
direita, que teve três tentativas de con-
tra-golpe bloqueadas pela Embaixada
americana. A resistência de White che-
gou a ser palco de protestos da extrema-
direita, que em certa ocasião o impediu
de sair de casa durante dois dias, blo-
queando a porta aos gritos de comu-
nista.

White nào sofreu maiores danos, aca-
bando por romper o cerco direitista com
ajuda da policia. Sorte pior teve outro
alvo freqüente da extrema-direlta, o Ar-
ceblspo Oscar Romero, constante voz de
denúncia dos abusos das autoridades.
Foi assassinado com um tiro no peito em
pleno altar, quando rezava missa.

No interior da Junta, o Coronel Adolfo
Majano, um militar participante do gol-
pe de outubro, representava a força mais
comprometida com reformas. "Mas ao
final de 1980, Majano Já admitia publica-
mente que sofria enormes pressões da
extrema-direlta no próprio Govemo.

Mais algumas semanas e Majano se-
ria afastado da junta, que passou a ter
um Presidente, Napoléon Duarte, man-
tendo como Vlce-Presidente e Coman-
dante-em-Chefe das Forças Armadas o
Coronel Jaime Abdul GutieiTez, Identlfl-
cado com as forças conservadoras do
pais.

Os grupos guerrilheiros, enquanto ls-
so, completavam os últimos detalhes em
seu processo de unificação dos diversos
movimentos, preparando-se para uma
ofensiva militar que finalmente lança-
riam a 10 de janeiro deste ano. Deram-se
mal, não tiveram apoio popular e deixa-
ram de tomar o poder como prometiam.

Mas neste melo tempo Ronald Rea-
gan se elegeu Presidente dos Estados
Unidos, o Embaixador White foi demiti-
do e assumiu o poder em Washington
todo um grupo de ideólogos dispostos a
encarar a questão salvadorenha náo
mais como um conflito basicamente In-
temo — apesar da aluda estrangeira aos
Insurgentes —, mas como um teste do
confronto Leste-Oeste, da cooperação
aliada e da chamada Slndrome do
Vietnã.

Esta seria uma manifestação do povo
norte-americano, contrário ao envolvi-
mento dos Estados Unidos em crises no
exterior, resultado da derrota no Sudes-
te Asiático. Mas Reagan tem uma visão
própria da História naquele período. No
Vietná, disse ele no Inicio do mês, os
americanos não perderam. "Apenas não
receberam permissão para ganhar".

O poder da direita
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dos esforços de Wa-
shington — tanto na Adminis-
tração Jimmy Carter quanto na
de Ronald Reagan — em carac-

terizar a junta de govemo salvadorenho
como centrista, seu desempenho em 16
meses no cargo revela claramente, que
quem esta no poder em El Salvador é a
direita.

Isso não quer dizer que lnexlstam
vozes ainda mais extremadas, que den-
tro e fora do pais consideram a Junta
salvadorenha um banco de comunistas,
envolvidos em tentativas de reformas
sociais que se desviam dos cânones rigi-
dois do sistema de livre empresa.

A Junta representa basicamente mili-
tares conservadores que não querem
permitir alterações substanciais numa
estrutura de poder que os beneficia hã 50
anos. Algumas reduções nos privilégios
de oligarcas civis milionários são admiti-
das pelos oficiais das Forças Armadas,
que não aceitam porém ameaças à sua
direção efetiva dos negócios do pais,
com os benefícios que isso representa.

Para manter esta ordem, os militares
salvadorenhos recorrem ãs mais rigoro-
sas práticas repressivas no já lamentável
padrão latino-americano, seguindo uma
tradição Iniciada em 1932, quando o
Exército massacrou 30 mil camponeses
em revolta.

As pessoas se tornam muito cautelo-
sas diante da Idéia de se revoltar contra
o Govemo depois de verem corpos hu-
manos serrados pela metade, colocados
em ácido de bateria ou com todos os
ossos quebrados — declarou em audlên-
cia na Câmara dos Representantes, em
Washington, a 11 de março, o salvadore-
nho Leonel Gomez, segundo em coman-
do no Instituto de Reforma Agraria até
deixar seu pais em fevereiro, ameaçado
de morte.

Organismos envolvidos com direitos
humanos, na América Central e Interna-
cional, grupos religiosos com missionã-
rios na América Central e visitantes es-
trangelros ocasionais enunciam com fre-
qüêncla atrocidades cometidas pelas
forças de segurança do Govemo e gru-
pos paramilitares agindo com o benéplã-
cito delas. Dos 13 mil assassinios ocorri-
dos em El Salvador nos últimos 15 me-
ses, a grande maioria foi cometida por
forças de segurança do Governo, decla-
rou, também em audiência na Câmara, o
ex-Embaixador dos Estados Unidos em
El Salvador, Robert White.

Existem grupos nas Forças Armadas
salvadorenhas — sobretudo oficiais jo-
vens — Insatisfeitos com este nivel de
repressão popular e com a corrupção
entre os militares. Mas seus esforços
para modificar a situação esbararram na
intransigência de superiores, que cuida-
dosamente os transferem, enviam ao ex-
terior ou simplesmente prendem. Melhor
exemplo desta categoria é o do Coronel
Adolfo Majano.

No comando das forças contrarias a
Majano e a suas idéias, os nomes de mais
destaque são os do Coronel Jaime Abdul
Gutlerrez, atual Comandante-em-Chefe
das Forças Armadas (cargo que tomou
de Majano em meados do ano passado),
o Ministro da Defesa, José Guillermo
Garcia, e o Vlce-Mlnlstro da Defesa, Ni-
colas Carranza. Os três sáo acusados por
grupos liberais e de esquerda em El
Salvador de chefiarem a repressão no
pais. Todos negam.

Gutlerrez é o único remanescente da
junta civlco-milltar formada após o gol-' pe de outubro com promessas de refor-
ma. Garcia é o único Ministro que tam-

pouco deixou o posto desde então. Car-
ranza continuou também no posto.

Os primeiros civis a integrarem a
junta eram de tendência social-
democrata, entre eles Guillermo Ungo,
que hoje preside a coalizão opositora
Frente Democrática Revolucionária
(FDR). Ao chegarem ao Poder naquela
ocasião, estes civis tentaram reformar as
Forças Armadas, livrando-se dos ele-
mentos mais identificados com os seto-
res de direita no pais, como Garcia e
Carranza. Em vào náo conseguiram e,
em conseqüência, abandonaram o Go-
vemo — e também o pais, temendo pela
vida.

O Ministro da Defesa recentemente
explicou a controvérsia:

Dissemos a eles: Senhores, por que
(remover certos oficiais)? Não foram os
senhores que nos puseram aqui. As For-
ças Armadas os puseram aqui. As For-
ças Armadas nos mantém aqui. Se as
Forças Armadas me mandarem sair, eu
saio. Mas para os senhores nos manda-
rem — ora, os senhores foram instalados
por nós. Estão sendo ridículos.

Como Indicou Garcia, o Poder em El
Savador está em mãos das Forças Arma-
das e os civis ocasionalmente trazidos à
corte têm de aprender a se submeter.
Nâo precisou dizer que esta é a situação
atual com a Junta do Governo, onde o
Coronel Gutlerrez divide funções como
civis: um médico sem filiação partidária
e os democratas-cristáos Antônio Mora-
les Erllch e José Napoléon Duarte. Este
ocupa a Presidente da Junta (Gutlerrez
é Vice), mas — político hábil que sempre
foi — tem consciência dos limites de sua
autoriedade e não balança o barco.

Neste contexto é que se torna dlficil
para Duarte controlar os excessos das
forças de segurança, pois mesmo que dé
ordens neste sentido, ele depende de
uma linha de comando militar cujo con-
trole lhe escapa. E nâo tem em mãos o
poder para sancionar os militares a fim
de fazer cumprir uma ordem, pois estes
só o obedecem se concordam com a
iniciativa.

São 50 anos de uma estrutura quenão pode ser mudada da noite para o dia— admitiu Duarte em entrevista em de-
ssembro último.

Essa estrutura de que falou Duarte
vem há melo século dando autoridade às
forças militares, desde os ocupantes da
casa presidencial em São Salvador aos
soldados nos pequenos quartéis do inte-
rior. Muitos oficiais e tropas operam em
conluio com os grandes proprietários
salvadorenhos, Inclusive a seu soldo pa-
ra eliminar ameaças de sindicatos e ou-
tros grupos que ameacem seus privilé-
glos com propostas consideradas sócia-
listas, como salário mínimo e outros
benefícios sociais destinados a melhorar
as miseráveis condições de vida dos
camponeses.

Mas aliança com a oligarquia não era
condição indispensável para os avanços
dos militares salvadorenhos. Na verda-
de, segundo o salvadorenho Gomez em
seu depoimento no Congresso norte-
americano, tradicionalmente, e ainda
hoje, os homens entram para as Forças
Armadas (em El Salvador) para ficarem
ricos". \

Segundo Gomez, os militares salva-
dorenhos se entendem e barganham po-
der entre as diversas turmas de formatu-
ra, que chamam de tandas, na escola
militar local, e revelam mais lealdade a
esses grupos do,que à instituição que
servem.

Durante seus 30 anos de carreira,
os oficiais de uma tanda buscam contra-

tos, formam alianças com outras tandas
e preparam-se para seu objetivo de po-
der politico — disse Gomez, acrescen-
tando que "o Exército não está disposto
a compartilhar o poder com qualquer
outro elemento da sociedade e certa-
mente não com a maioria pobre".

E contra a ajuda a esses militares —
através da remessa de armas e assesso-
res — que alguns setores liberais da' sociedade americana têm se erguido,
inclusive no Congresso."As forças militares uniformizadas
em El Salvador estão usando equipa-
mento americano para executar uma
politica deliberada de terror contra a
população civil desarmada", disse a de-
putada democrata Barbara Mikulski na
semana passada, também em depoimen-
to na Câmara.

Os abusos das forças oficias não eli-
minam a existência de grupos isolados
ainda mais à direita, verdadeiros esqua-
drôes-da-morte financiados por milioná-

. rios salvadorenhos no exílio em Miami
ou na Guatemala, para onde fugiram de
ameaças de seqüestro ou devido à expro-
priação recente de suas terras.

Um dos mais conhecidos grupos nes-
ta linha é a Frente Ampla Nacionalista
(FAN), comandada por Roberto D'Au-
buisson, ex-major salvadorenho, ex-vice-
diretor dos serviços de informação das
Forças Armadas, um dos poucos oficiais
afastados durante o golpe de outubro
último. D' Aubulsson acusa o govemo de
estar dominado por esquerdistas e ainda
este mês chamou o Partido Democrata
Cristão, do Presidente Napoléon Duarte,
de "apenas a ala direita do movimento
comunista Internacional".

Em entrevista não muito clandestina
na capital salvadorenha este mês, D'Au-
buisson previu para breve um golpe de
direita no pais, assegurando que seus
contatos com a Administração Reagan
lhe garantiam simpatias em Washington
em relação à mudança que pretendia. Na
Casa Branca, Reagan foi praticamente
obrigado a se pronunciar sobre a quês-
tão e disse que não favorecia tal golpe.

Quanto à oligarquia e seus defenso-
res, as tais 14 famílias que supostamen-
te mandam no pais — na verdade, são
mais do que 14 — vivem na maior partefora de El Salvador, com algumas visitas
ocasionais para fazer contatos e manter
viva a movimentação para reverter algu-
mas reformas recentes, empurradas sob
pressão da Administração Carter.

Um de seus porta-vozes também de-
pôs no Congresso norte-americano este
mês, o editor do Diário de Hoy, Enrique
Altamirano. Disse que a Aliança para o
Progresso, criação de John Kennedy,
lnlclou"a fertilização dos movimentos
subversivos salvadorenhos", com suas
propostas de mudança e "a imposição
do que foi rotulado de justiça dlstribu-
tiva".

AS propostas de Jimmy Carter então,
disse Altamirano, empurraram El Salva-
dor na trilha comunista. Criaram ko!-
khoies nas grandes fazendas, assegurou
ele. Nacionalizaram bancos privadosVa-
té então entre os mais eficientes na Amé-
rica Central" e onde havia prestigio e
confiança pública em seus administra-
dores, sábios e honestos".

— Rejeito a noção de que a busca da
paz social, e o bem-estar da maioria
possam justificar o atropelo de normas
comuns a todas as nações civilizadas e
até violadores dos Dez Mandamentos —
disse Altamirano aos deputados norte-
americanos, refletindo o pensamento bá-
sico da direita salvadorenha.

èí3 m

- ^_____* t\ <* ^»^ UUUM

luttoco/ .- ST

. ¦;¦.-¦¦. 06MM.mdnq_ } coiOmw*

A 

Administração Ronald Reagan
chegou ao poder anunciando
que o combate ao terrorismo
internacional seria seu bastião

de politica externa, substituindo a preo-
cupaçâo com direitos humanos no Go-
vemo Jimmy Carter. E o principal vilão,
segundo o próprio Presidente, era a
União Soviética, cujos lideres "mentem
e trapaceam" para fazer avançar sua
causa revolucionária. Mas qualquer
ação de Moscou nesta área, advertiu
Reagan, teria resposta "rápida e eficaz"
de Washington.

Com este clima Já no ar, surgiu quase
que sob encomenda para a nova Admi-
nistração a crise em El Salvador, Ideal
para mostrar a disposição de luta dos
novos lideres conservadores norte-
americanos: pais pequeno, perto dos Es-
tados Unidos, dentro de sua área de
Influência e confortável palco para con-
frontar os soviéticos.

Acusação: fornecimento de armas
aos guerrilheiros salvadorenhos. Réus:
Uniáo 8ovtética, Cuba, Vietnam, Etió-
pia, Europa Oriental e Nicarágua. Pro-
vas: documentos que as forças de segu-
rança salvadorenhas alegam ter captu-
rado aos Insurgentes esquerdistas.

O Departamento de Estado nâo hesi-
tou em fazer um estardalhaço em tomo
desses documentos, primeiro "vazando"
à imprensa as partes mais atraentes e
depois divulgando-os publicamente. Se-
gundo os papéis, lideres guerrilheiros
salvadorenhos teriam viajado a diversas
Capitais comunistas, obtendo promes-
sas de fornecimento de armas para a luta
contra a Junta de Govemo apoiada por
Washington.

Ainda segundo o Departamento de
Estado, os documentos eram autênticos
e as armas de fabricação norte-
americana deixadas no Vietnam e na
Etiópia teriam sido enviadas a Cuba e
seguido da ilha à Nicarágua, para remes-
sa aos vizinhos salvadorenhos por mar,
ar e através de Honduras (os dois paises
nào fazem fronteira).

Pelo menos formalmente, vários dos
Governos acusados negaram autenticl-
dade aos documentos. No caso da Uniáo
Soviética, houve rechaço da acusação
especifica de fornecer armas, embora
nào de ajudar a consegui-las. O Govemo
sandinlsta da Nicarágua também negou

participação na ponte de armas, embora
alguns lideres sandinlstas tenham admi-
tido privadamente, em entrevistas á lm-
prensa, que de fato houve alguma cola-
boraçào, logo interrompida.

Em El Salvador propriamente, ne-
nhuma alteração substancial se apresen-
tava na crise para Justificar tamanha
reverberação em Washington. A ofensiva
final dos guerrilheiros em Janeiro tinha
sido. contida pela Junta, ainda sem aju-
da americana, e o Exército realizava
suas rotineiras operações limpexa pelo
interior, em busca de insurgentes. Estes,
por sua vez, se ocupavam por certo de
intermináveis autocríticas para explicar
o fracasso da ofensiva.

Mas a Administração Reagan não
quis saber de sutilezas e Imediatamente
enviou missões à Europa e à América
Latina para apresentar os documentos a
Governos aliados, buscando assim seu
apoio para a nova posição de Washlng-
ton, logo anunciada: envio de assessores
militares a El Salvador (totalizando 54),
fornecimento de mais armas, mais ajuda
econômica e militar ao Govemo salva-
dorenho.

Já é hora de alguém armado por
nós vencer alguém armado por eles —
disse em entrevista na televisão o colu-
nista conservador George Willi útil barô-
metro das motivações do Govemo
Reagan.

Outro colunista conservador, William
Safire, explicou ò que entendia por uma
vitória anticomunista.

É apoiar uma junta militar quemata a oposição, mas devido à sua natu-
reza repressiva produz mais oposição,
que se toma necessário matar? Se for
preciso, sim — considerando a agressiva
alternativa totalitária —, mas esta vitó-
ria desgastante é desnecessária.

Safire sugeria slmplistlcamente que
uma vitória para o Ocidente em El Sal-
vador seria o estabelecimento de um
Governo não comunista capaz de man-
ter a ordem e cumprir a promessa de dar
um melhor nivel de vida a seu povo.

Seria difícil discordar dessa proposta
tào óbvia. O problema é executá-la. Se-
gundo Robert White—o ex-Embaixador
de Jimmy Carter em Sáo Salvador, de-
mltido por Reagan — a atual Adminis-
tração está adotando a politica mais
desastrosa possível ao fornecer ajuda
militar maciça à Junta salvadorenha.

Isso nos associa com um Governo
repressor e dá destaque a uma solução
militar para a crise salvadorenha, quan-
do o importante é uma solução politica.

Assessores e armas americanas, ex-
pllcou White em audiência no Congres-
so, só servirão para dar mais influência
aos militares salvadorenhos, reduzir o
poder Já limitado dos civis e aumentar a
repressão. Segundo o ex-embalxador, as
Forças Armadas naquele pais centro-
americano Já tèm os meios suficientes
para enfrentar a guerrilha — como te-
riam demonstrado ao conter a ofensiva
de Janeiro — e cabe a Washington esti-
mular as reformas sociais que esbarram
em tanta resistência.

Enquanto Lawrence Eagleburger se
preparava para ir à Europa e o General
Vernon Walters à América Latina, o De-
partamento de Estado reuniu em Wa-
shington embaixadores de paises alia-
dos — Brasil inclusive — e qualificou a
crise salvadorenha de "caso didático de
agressão armada Indireta por uma po-tência comunista através de Cuba".

A intenção de Reagan ao esquentar
uma crise que estava em banho-maria se
revelou como conveniente estratégia pa-
ra criar uma confrontação retórica com
os soviéticos, boa oportunidade para
ecoar a nova linha dura de Washington
sem medo dè que Moscou fosse pagar
para ver em área relativamente sem lm-
portãncia para o Kremlin.

Ao mesmo tempo, a crise serviria
para verificar a disposição de ajuda dos
aliados e ainda permitiria medir o quan-
to os norte-americanos ainda estão afe-
tados pela slndrome do Vietnã, que en-
volve resistência a novo envolvimento
militar norte-americano no exterior.

Por esses parâmetros, os objetivos de
Reagan náo foram bem-sucedldos. Ea-
gleburger e Walters voltaram de viagem
com poucas promessas de apoio (Ingla-
terra foi a mais cooperativa), multas
recomendações de cautela (caso da Ale-
manha Ocidental), e até claras indica-
ções de oposição (no México, por
exemplo).

Quanto à slndrome do Vietnã, Rea-
gan conseguiu pelo menos despertar vá-
rios protestos contra um novo mergulho
intervencionista americano no exterior.
A Igreja nos Estados Unidos se moblli-
zou contra a ajuda militar à Junta salva-
dorenha, acompanhando as recomenda-
çôes dos lideres católicos naquele pais.Posiçáo semelhante de protesto foi ado-
tada por Intelectuais e artistas em mani-
festos nos jornais. Grupos de solidarie-
dade se mobilizaram em protestos de
rua, com programação de uma grande
marcha em Washington para 3 de maio,
com previsão de mais de 100 mil partici-
pantes.

No Congresso, o Senador Edward
Kennedy discursou contra a ajuda mili-
tar e 44 deputados assinaram carta ao
Presidente demonstrando oposição a es-
se tipo de assistência. O representante
democrata de Maryland, Clarence Long,
cujo filho foi ferido na guerra do Viet-
nam, declarou emocionado, durante au-
diêncla, que a Administração Reagan
cometia os mesmos erros de John Ken-
nedy hã 18 anfts, ao Iniciar o envolvimen-
to militar no Vietnã.

— Ouvi todas essas pessoas de olhos
azuis gentis e medalhas bonitas dizer:"náo vamos nos envolver em guerra ter-
restre na Ásia".

No ápice de seu envolvimento no
Vietnã, em abril de 1969, os Estados
Unidos chegaram a ter 543 mil 400 mili-
tares naquele pais. Até a queda de Sal-
gon, em abril de 1975, a guerra custou ao
Pentágono 141 bilhões de dólares, 56 mil
mortes e 300 mü feridos.

Essas reações combinadas possível-mente ajudaram a convencer a Adminis-
tração Reagan de que estava transfor-
mando a questão salvadorenha em crise
maior do que se mostrava conveniente,
ocupando as primeiras páginas dos jor-nais quase diariamente.

Na semana passada, o Secretário de
Estado Assistente para Assuntos Lati-
no-Americanos (temporariamente, até a
nomeação do definitivo), John Bushnell,
reuniu a Imprensa e sugeriu reduzir o
impacto da questão salvadorenha, sob a
alegação de que estava recebendo mais
atenção do que merecia.

Foi o sinal mais claro em cinco sema-
nas de que a Administração tentava
Jogar água fria na crise que proposital-
mente ajudou a esquentar.

As muitas siglas da esquerda
AS 

organizações revolucionárias
salvadorenhas formam uma so-
pa de letras, com inesgotáveis
siglas capazes de confundir os

mais atentos analistas, se não carrega-
rem uma tabela para acompanhar quemé quem

Com a unificação dos vários grupos
guerrilheiros em dezembro último, em
tomo da Frente Farabundo Marti de
Libertação Nacional (FMLN), suposta-
mente ficam superadas as organizações
militares anteriores. Mas como a história
da guerrilha salvadorenha é baslcamen-
te de dissidência, de subgrupos lutando
entre ed, ma tando-se e rompendo com os
aliados para formar outras entidades, é
útil saber — até mesmo para o caso de
surgirem novas divisões—como se com-
póe a FMLN, que Idéias defende e como
se chegou à composição atual.

Além dos organismos militares da
guerrilha, a esquerda salvadorenha age
através de diversas entidades políticas
que atuam como partidos, existindo ain-
da organizações de base e de massas
funcionando em escolas, locais de traba-
lho, na cidade e no campo. Esses grupos
se aliaram no ano passado com outros
representantes menos radicais da oposi-
ção (socials-democratas, profissionais 11-'
berals, sindicalistas, Intelectuais, Atlvls-
tas católicos) e formaram a Frente De-
mocrática Revolucionária (FDR).

Resume-se então a oposição milltan-
te salvadorenha à esquerda do atual
Govemo a um setor de ação armada com
Ideologia mais rigidamente marxista —
a FMLN — e outros de atuação mais
ampla no campo politico, tanto interna-
mente quanto no exterior — a FDR. Os
dois grupos se dizem em aliança paratomar o poder e formar um governorevolucionário de tendência socializan-
te, mais em linha nlcaragüense do quecubana ou soviética, com espaço para
pequenas empresas privadas, partidos
políticos como o social-democrata é uma
politica externa de não-allnhamento.

Os detratores vêem com ceticismo
essa aliança, qualificada por um conser-
vador norte-americano de "casamento
de lebre com tigre. O presidente da FDR,
o social-democrata Guillermo Ungo, 49
anos, rechaça a acusação de que serve
apenas de fachada temporária para os
setores mais radicais. "Não sejamos sim-
pllstas", disse ele em entrevista recente
em sua base mais habitual, no México."Isso ê um casamento de conveniência
em que hã uma fundação de amor. O
modelo revolucionário democrático não
pode ser construído sem nós, mas tam-
pouco podemos fazê-lo sozinhos. Neste
sentido, então, estamos usando um ao
outro". .

Ao contrário de outras organizações
revolucionárias latino-americanas — so-
bretudo no Cone Sul—a guerrilha salva-
dorenha não se ampara basicamente em
elementos da classe média que lntelec-
tualmente adotaram o comprometlmen-
to com a luta armada. •<¦

Trata-se de um movimento de base
camponesa e operária, nutrido de mar-
xismo e ampliado por dissensões Inter-
nas que só recentemente parecem ter
sido amenizadas, com a formação da
FMLN.

Cinco organizações militares com-
põem a FMLN, cujo comando central se
exerce conjuntamente pelos lideres de

cada uma: Shaflk Handal pelo Partido
Comunista Salvadorenho (PCS); Salva-
dor Cayetano Carpio, pela Frente Popu-
lar de Libertação (FPL); Joaquim Villa-
lobos, pelo Exército Revolucionário do
Povo (ERP); Ferman Clenftiegos pelasForças Armadas de Resistência Nacio-
nal (FARN); e Roberto Coca pelo Paru-
do Revolucionário de Trabalhadores
Centro-Americanos (PRTC).

A gênese de todos está no PCS, de
linha moscovita e durante muitos anos
resistente à opção de luta armada paratomar o Poder, preferindo a via eleitoral.
Essa postura acabou alienando o pró-
prio secretário-geral do Partido, o vete-
rano líder camponês Cayetano Carpio
(codinome Marcial, 71 anos), que em
1970 forma seu próprio grupo dissidente,
a FPL.

A nova organização manteve a alian-
ça Ideológica com Moscou, mas propôstambém ações armadas, numa linha de
guerra popular prolongada, de desgaste
paulativo das forças govemistas, sem
propor Insurreição imediata.

Mais dois anos e alguns militantes da
FPL decidem formar novo grupo ainda
mais militarizado e formam o ERP, queInclui em suas fileiras desertores das
Forças Armadas salvadorenhas e ex-
subõflclais das forças de segurança. De-
fendem a tese de uma insurreição Ime-
diata e deram Inicio aos inúmeros se-
qüestros de empresários nacionais e es-
trangelros para obtenção de resgates
milionários. Alguns dos prisioneiros fo-
ram executados quando as famílias ou
empresas se recusaram a pagar.

Em melo ao intenso militarismo do
ERP, alguns militantes começam a pro-
por maior ênfase na ação politica, paraevitar os erros da guerrilha sul-
americana, que se separou das massas.
O escritor e poeta Roque palton funda
então uma organizaçào de massas paraagir no plano político, mas o resto do
ERP considera seu gesto uma traição.
Dalton é julgado na clandestinidade e
executado.

Esse gesto acelerou contradições In-
ternas no ERP, gerou outras dissldêcias
e, ao final de 1975, resultou na formação
da FARN, que propôs um govemo revo-
lucionário de operários e camponeses, a
ser formado pela via Insurrecional, mas
exigindo importante trabalho politicocom as massas, sobretudo operários.

Já no ano seguinte, aparece tímida-
mente o PRTC, com uma linha interna-
cionallsta e campo de ação não limitado
a El Salvador, pois defende uma revolu-
cão em toda a América Central e se liga a
Partidos semelhantes nos países vlzl-
nhos. Na Guatemala, por exemplo, tam-
bém atua um PRTC.

Além dessas cinco entidades guerri-lhelras clandestinas, surgem inúmeras
organizações para atuar no nivel politi-co, realizando manifestações mais aber-
tas, ocupações de Ministérios e embai-
xadas.

A primeira delas foi a Frente de Ação
Popular Unida (FAPU), cuja criação foi o
motivo da execução de Roque Dalton. O
grupo surge em 1974 e passa a atuar em
coordenação com os guerrilheiros da
FARN, mas em outro plano de luta. Mais
dois anos e grupos dissidentes da FAPU
juntam entidades estudantis, campone-
ses e professores no Bloco Popular Revo-
lucionário (BPR), também agindo no

plano politico, mas em coordenação com
a FPL.

Um massacre do Govemo a uma ma-
nifestação popular, em 28 de fevereiro de
1977, gerou as Ligas Populares 28 de
Fevereiro (LP-28), associada ao ERP.
Quanto aos guerrilheiros do PRTC, pas-saram a atuar no plano político em 1979,
através do Movimento de Libertação Po-
pular (MLP).

Os comunistas do PCS já Unham
uma organização politica legal desde
1970—a União Democrática Nacionalis-
ta (UDN) — que chegou até a participarabertamente das eleições presidenciaisde 1972, em coalizão com democratas-
cristãos e socials-democratas. Ganha-
ram nas urnas, mas perderam no fuzil,
porque os militares impediram que sais-
sem vencedores José Napoléon Duarte
como Presidente, e Guillermo Ungo co-
mo vice. Hoje, Duarte chefia a Junta no
Poder e Ungo comanda a FDR na Opo-
sição.

A fraude eleitoral de 1972, repetida
em 1977 pelos militares, ajudou a radica-
lizar o processo salvadorenho, desfazen-
do as esperanças dos que ainda acredita-
vam num processo de evolução pacifica.
As organizações políticas, as de massa e
os guerrilheiros intensificaram suas
ações de seqüestro e manifestações po-
pulares, gerando repressão cada vez
mais Intensa por parte das forças de
segurança, auxiliadas por grupos para.
militares financiados pela retrógrada oli-
garqula salvadorenha.

A Igreja Católica se envolveu na crise
nacional, náo só com padres ligados aos
camponeses sendo atacados no Interior
(serviam como vozes de protesto contra
os abusos do Govemo), mas sobretudo
graças ao Arcebispo da Capital, Oscar
Romero, que nunca teve a simpatia dos
militares ou da direita. Foi assassinado
em plena missa e até hoje os autores do
crime não foram encontrados.

Por esta época, El Salvador através-
sava os primeiros cinco meses de uma
mudança de Govemo ocorrida em outu-
bro de 1979, quando o regime anterior foi
deposto, subindo ao Poder um grupo de
oficiais aliados a civis reformistas, numa
plataforma de mudanças estruturais—e
apoio norte-americano.

Mas em pouco tempo a coalizão se
rompeu, os civis no Governo — entre os
quais Ungo — denunciaram que a extre-
ma-dlrelta continuava no Poder e resis-
tia a mudanças. Muitos se desiludiram
então com as promessas do golpe de
outubro e se aliaram ãs organizações
populares ou à guerrilha.

Nos meses seguintes, foi-se consoli-
dando o processo de unificação das vá-
rias forças de esquerda — o FDR num
plano, a FMLN em outro — até a ofensl-
va final de Janeiro último. Mas a prome-tida vitória militar da esquerda não
ocorreu. Após quatro dias de investldura
através do país, os guerrilheiros foram
contidos pelo Govemo salvadorenho e
não obtiveram o esperado apoio populara uma insurreição exortada através de
panfletos e transmissões clandestinas de
radio.

Silk» Bocconoro é cormpondtnto do JORNAl OO
MASIl om Washington. Cobriu oi acontocimonk»
polHicoi na Nicarágua • om El Salvador.
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interpretação mais comumente acei-
ta para a palavra linchamento remete
a Charles Lynch, fazendeiro da Virgí-
nia que, durante a Revolução Ameri-
cana, liderou uma organização priva-

da para a punição de criminosos e de legalistas,
fiéis à Coroa. Historicamente são apontadas,
como análogas à prática do linchamento, as
organizações Informais que pretendiam substi-
tuir (ou complementar) os procedimentos legais
de prevenção e repressão ao crime—uma justiça
criminal paralela—tais como a Fehmgerlchte na
Alemanha medieval, a gibbet law e a justiça de
Cowper, na Inglaterra, as Sociedades de Santa
Hermandad, em pequenas comunidades da Es-
panha medieval, os pogrons na Rússia e na
Polônia e até mesmo a perseguição aos judeus na
Alemanha hitlerista. Em épocas mais recente sào
conhecidos os linchamentos de negros nos Esta-
dos Unidos (Ku-Klux-Klan) e na África do Sul.
Nos Estados Unidos, por exemplo, estatísticas
registram 4.730 linchamentos entre 1882 e 1951,
dos quais 90% das vitimas era negra. A partir da
década de 50 a média americana não alcança um
linchamento por ano, embora tenham continua-
do os assassinatos por motivos raciais2.

Correntemente o termo passou a designar
toda ação violenta coletiva para a punição suma-
ria de indivíduos suposta ou efetivamente acusa-
dos de um crime—do simples furto ao assassina-
to — ou, em certas regiões, identificados com
movimentos ou estigmas de ordem politica e
racial. Caracteriza o linchamento a natureza de
vingança, além da "Justiça" punitiva (geralmente
acompanhada de métodos de tortura) à margem
de julgamentos ou normas legais. E mesmo quan-do sob nítida liderança e algum tipo de planeja-mento, o linchamento é considerado um fenôme-
no explosivo e espontaneista, associado à "pato-
logia das multidões". Em termos populares o
linchamento é o "ato de se fazer justiça com as
próprias mãos".

Linchamentos no Brasil

OS 

linchamentos no Brasil, embora de
incidência incomparavelmente me-
nor do que as chacinas dos grupos de
extermínio, ou as matanças "legais"
das rondas policiais (como a ROTA,

em São Paulo), não pareceram causar maior
escândalo3. Fazem parte de um cenário de violên-
cia quotidiana, cuja tragédia maior consiste,
justamente, na sua banalidade. São fenômenos
esporádicos, que sô atraem a atenção das autori-
dades e da "grande imprensa" quando envolvem
toda a população de uma cidade, geralmente
descrita como "pacata, ordeira e religiosa". E
que, de repente, arma-se de facas, paus e pedras
para, orquestrada no coro do "pega, lincha, eníor-
ca", fazer justiça com as próprias mãos.

A recente explosão de Santa Cruz das Pai-
meiras (janeiro 81), por exemplo, ocupou, por
vários dias, amplo espaço na imprensa. Mas o
último linchamento na Baixada Fluminense, que
vitimou dois rapazes de 20 anos, trabalhadores
comprovados e inteiramente inocentes do que
lhes era imputado, foi brevemente noticiado.
Como sempre, não se tém maiores informações
sobre o desdobramento das investigações. Aqui
também ocorre a tradicional hipocrisia da socie-
dade brasileira: a violência que mantém agentes
e vitimas restritos âs camadas mais desfavoreci-
das da população não desperta interesse.

É digno de nota a Inexistência de dados
sistematizados sobre o assunto, ou sequer refe-
rènclas explicitas em estudos sobre violência e
criminalidade. Mos Relatórios dos Grupos de
Trabalho de Juristas e Cientistas Sociais, do
Ministério da Justiça (1979-1980), por exemplo,
há duas breves menções. No Relatório dos Socic-
logos há referência à associação entre llnchamen-
to e tamanho da comunidade (p. 297). No relato-
rio dos juristas a prática do linchamento é de-
nunclada, uma única vez, no questionário res-
pondido pela Secretaria de Segurança do Piauí:"a repressão tem deixado muito a desejar, espe-'
cialmente por parte da Justiça, agravando e
gerando violência física, com a população ten-
tando reagir e linchar os meliantes" (p. 198). Nas
estatísticas oficiais o item "linchamento" nunca
aparece; e, no entanto, nos primeiros 45 dias
deste ano já ocorreram 10 tentativas de lincha-
mento, com três vitimas fatais.

Pesquisa do IBOPE.no Rio de Janeiro, regis-
tra que 44% dos entrevistados se declaram a
favor do linchamento, pois, "se a Justiça não age,
o povo tem que agir". De setembro de 1979 a
fevereiro de 1981 a imprensa noticiou 22 lincha-
mentos com vitimas fatais e 28 tentativas de
linchamento. Do noticiário dos jornais é possivel
destacar os seguintes dados: (ver quadro anexo)

o Rio de Janeiro tem o maior Índice, repartido
entre Baixada Fluminense (13), Centro da cida-
de (5) e Estado do Rio (6); São Paulo vem em
segundo lugar: 4 casos na periferia, 4 no Centro
urbano e 4 no interior do Estado;
assalto a loja de comércio ou residência é o
motivo imediato da quase totalidade dos ca-
sos. Mas, dos 50 casos noticiados, apenas 11
incluíam crime de morte por parte dos lin-
chados;
em sete casos, as vitimas do linchamento fo-
ram declaradas Inocentes;

em seis casos, a população invadiu a delegacia
para retirar os presos; em três ocasiões (Matão,
em São Paulo; Quanambi, na Bahia, e Macaé,
no Rio de Janeiro) o linchamento foi consu-
mado;
motoristas de táxi lideraram oito llnchamen-
tos, ou tentativas;
apenas dois linchamentos ocorreram em fave-
las urbanas4.

A Baixada Fluminense, tristemente célebre co-
mo cenário das bárbaras desovas do Esquadrão
da Morte e dos demais grupos de extermínio,
mantém, Igualmente, o recorde de linchamentos.
A situaçào de miséria e marginalidade — politi-
ca, social, econômica — da região ê conhecida.
Nesses termos, Percival de Souza compreende a
alta incidência de linchamentos: o total desinte-
resse da policia por pequenos roubos, furtos de
bicicletas, invasão de domicilio etc, por um lado,
e a oportunidade de vingança particulares, por
outro. "O que pode parecer irrisório para muita
gente de fora", insiste Percival, "não é, contudo,
irrisório para quem mora na Baixada. Por isso os
moradores não costumam desprezar eventuais
oportunidades de vinganças. Linchamentos ou
espancamentos chegaram a se tomar comuns. O
mais famoso dos casos aconteceu em 1970, quan-
do os moradores de Morro Agudo, em Nova
Iguaçu, lincharam um velho louco que perambu-
lava pelo bairro. O velho, espancado, morreu
amarrado a um poste1. O processo sobre esse
linchamento náo chegou a um desfecho no fórum
de Iguaçu De quase 20 réus, cinco já morreram e
seis estão desaparecidos. No mesmo Morro Agu-
do, tempos depois, os moradores lincharam um
astrôlogo, náo satisfeitos com suas previsões e
seus galanteios para as mulheres do bairro" (A
Maior Violência do Mundo, São Paulo, Ed. Tra-
ço, 1980, p. 51).

Reportagem da revista Veja sobre a violência
do Rio de Janeiro, também destaca a Baixada
Fluminense como "a terra da violência", lem-
brando que "o homem comum da Baixada náo
tem tempo nem meios para a montagem de
esquemas de segurança que lhe reforcem a segu-
rança em seu corpo a corpo com a vida (...) Mas
reações coletivas são ainda raras na Baixada,
embora policiais com alguns anos de serviço no
lugar apontem os intermitentes linchamentos
ocorridos a partir de 1977 como um sinal de que
os trabalhadores da região pretendem aceitar a
guerra civil declarada, decretada unllateralmen-
te pelos marginais — e resistir." (Veja, 7/01/81)."Ninguém é mais bárbaro em Belford Roxo, em
Nova Iguaçu, ou em toda a Baixada Fluminense,
do que em outros lugares", contesta Marcos de
Castro. "Certamente não será a água da Baixada
que transforma quem a bebe em uma espécie de
animal brutalizado. Nada disso. O que há é que a
miséria chegou a um ponto tal que o pequeno
está roubando o pequeno (...) Sáo sempre pés-de-
chinelo os pobres linchados. Como esses dois
linchados domingo, coitados, depois de levarem
a féria (parece que CrS 400,00) de um ônibus de
subúrbio.

A gente pode Imaginar o que é um ônibus que
liga Babl a Belford Roxo" (Modelo e llnchamen-
tos, Jornal da República, 18/01/80). A socióloga
Rosa Maria Fischer Ferreira, ao discorrer sobre o
problema da violência urbana nos últimos anos,
enfatiza o "o paroxismo de insegurança" da
população, acossada pela vivência do problema e
estimulada pela informação jornalística": ê bas-
tante evidente que o conhecimento de casos
freqüentes de corrupção policial, e de tradicional
parcialidade e morosidade da Justiça, acentuou
uma generalizada descrença no poder e eficácia
destas Instituições, levando pessoas e associa-
ções a tomarem medidas práticas de prevenção e
proteção (...) E a expressão mais dramática dessa
descrença — acentua — "está na ocorrência,
durante 1979, de uma série de linchamentos em
diferentes locais do pais. Eles traumatizaram a
opinião pública não só por constituírem fatos
inusitados na historia recente do pais, como,
principalmente, por revidarem atos violentos
com uma dose ainda maior, e generalizada por
toda a população, do mesmo tipo de violência.
Foi como se todas as pessoas se apercebessem de
que o "virus" da violência náo é passível de
imunização; ela jã não se limita a bandidos e
criminosos claramente identificados, mas disse-
mina-se no conjunto da população" (Ferreira,
R.M.F., Violência Urbana no Brasü, CEDEC,
1980, mimeo, p. 5/8). O professor Fernando Henri-
que Cardoso, ao comentar os episódios de Santa
Cruz das Palmeiras, seguiria na mesma direção:"Esses fatos que estão se repetindo em todo o
Brasil significam a saturação da população com
relação à violência do estupro, do assalto, do
crime. O trágico é que isso se revela nos mesmos
termos, ou seja, a resposta é a violência contra a
violência." (Folha de São Paulo, 13/01/81)

Mas se parcelas significativas da população,
profundamente inquieta — fala-se em "pânico",
"paranóia coletiva", "barbárie avassaladora","cidade sitiada", "guerrilha urbana", "clima alu-
cionatório", etc. — tem condições sociais e econó-
mi cas para criarem esquemas de segurança, par-
ticulares ou coletivos, o mesmo nào acontece
com a população dos assim chamados "bolsões
de violência". Estes, como lembra Rosa Fischer,"cujos expoentes máximos são a Baixada Flumi-
nense no Rio, a região periférica de Osasco e a
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Maria Victória Benevides

O objetivo deste relatório é apre-
sentar um quadro de dados e informa-
ções sobre a prática de linchamentos
no Brasil, inserida na problemática
abrangente da violência e da crimi-
nalidade. Trata-se de etapa de uma
pesquisa mais ampla sobre a violên-
cia urbana no Brasil, volta, priorita-
riamente, para os tipos da violência
vivenciada pelas classes populares.
Trata-se, em outros termos, de uma
primeira abordagem — de cunho es-
pacificamente descritivo e informati-
vo — ao fenômeno do linchamento
tomado como a expressão mais extre-
mada da violência popular coletiva1.
O primeiro passo consiste, portanto,
em conhecer a extensão e a intensida-
de da prática, assim como o "históri-

co" das causas imediatas e da partici-
pação. Tais dados serão úteis para a
compreensão da natureza do fenône-
mo e, sobretudo, para a reconstrução
do contexto social em que ocorre.

Os dados são retirados, em sua
maioria, do noticiário de imprensa,
formando-se um dossiê que agrega o
seguinte tipo de informação:

a notícia e o acompanhamento (ver
quadro das ocorrências, em anexo)
inferências sobre o grau de assimi-
laçáo do fenômeno pela população
(justificativas e apoio)
as diferenças entre os linchamentos
(os de toda uma comunidade e os
anônimos)
a percepção social do fenômeno,
através das declarações de autori-

periferia da zona Sul em Sáo Paulo, constituem
coincidentemente, os bolsões de miséria destes
grandes centros metropolitanos" (cit, p. 5).

Para Alex Qambirasio a preocupante escala-
da de justiça pelas próprias máos na Baixada
Fluminense tem outra explicação adicional:"Embora a miséria geral funcione como repelen-
te de assaltantes, há outras razões que obrigam a
população local a criar seus mecanismos de
defesa. As famílias precisam proteger-se de ata-
quês com objetivo de abuso sexual. A policia
revela-se ineficaz. O Poder Judiciário não é cc-
nhecldo. O que funciona sáo os vigilantes, grupos
de vizinhos em continuo estado de alerta". Foi o
que aconteceu com o linchamento de dois conhe-
cidos estupradores, responsáveis por dezenas de
casos de violência sexual na Baixada Flumlnen-
se (outubro de 1979). As famílias das vitimas dos
abusos sexuais vinham a tempos se preparando
para o linchamento. A vingança estava bem.
planejada e uma coleção de armas fora feita:
foices, enxadas, punhais e porretes". (Isto £,
31/10/79).

O pagamento de "pedágio" para proteção
das mulheres contra os assaltos sexuais é conhe-
cido. Muito pior é o descaso total da policia
diante desse tipo de crime, o que contribui para a
revolta das famílias. Em geral as denúncias sáo
recebidas com Ironia e humilhações; náo raro os
pais aflitos ouvem "a policia não tem tempo para
defender o... de sua filha" (Movimento, 27/10/80).

Tipos de linchamento:
o comunitário e o anônimo

ím

dades e artigos sobre as causas dos
linchamentos.

O quadro apresentado em anexo
registra a cronologia dos linchamen-
tos e tentativas de linchamentos
ocorridos no Brasil, e noticiados na
imprensa, a partir do segundo semes-
tre de 1979 até fevereiro de 1981. O
quadro especifica data, local, motivo,
participação, intervenção e observa-
ções gerais. Linchamentos consuma-
dos e tentativas são tomados em con-
junto pois constituem, é claro, um só
fenômeno; a diferença reside, apenas,
no fator "sorte", dependente da maior
ou menor eficiência da intervenção
policial, ou outra. Os periódicos con-
sultados incluem os jornais O Estado
de São Paulo, Folha de São Paulo,
JORNAL DO BRASIL, Jornal da Tar-
de e Jornal da República; e os sema-
nários Isto É, Veja e Movimento.

NO 

sábado, dia 10 (Janeiro de
1981) os fregueses do restau-
rante Maxim's, na Avenida
Atlântica, em Copacabana,
suspenderam a feijoada tradi-

cional para surrar um assaltante desastrado que
disparara um tiro contra o gerente da casa. Foi
salvo pela policia. Dois dias antes, um motorista
abandonou seu táxi no meio da rua e foi agredir,
a socos e pontapés, um homem que era conduzi-
do por um guarda. Ele não sabia que se tratava
de um quase suicida, salvo pelos bombeiros no
alto do edifício onde ameaçava atirar-se, e expli-
cou-se na delegacia, para onde foi levado acusa-
do de agressão: "Fui assaltado várias vezes e
jurei que, se pusesse as máos num ladrão, eu
matava" (Isto £, 21/01/81).

Oaldêncio, de 24 anos, ao dirigir embriagado
um caminhão, em alta velocidade, amassou vá-
rios carros na Marginal do Tietê; tentou depois
fugir, a pé, mas foi agarrado por vários motoris-
tas, preso a um poste com um par de algemas e
espancado pelos motoristas e transeuntes. Os
policiais que apareceram tiveram que serrar as
algemas pois o rapaz das algemas náo tinha as
chaves (Jornal da Tarde, 22/01/81). Segundo o
delegado Monteiro, de João Pessoa, "o ódio que
eles estáo tendo a marginais é táo grande que
queriam linchar até um ladrão de bicicletas
flagrado pela policia e que estava sendo levado
para a Central" (O Estado de S. Paulo, 31/01/81).

O quase-linchamento de um figurante de
cena ao vivo de uma novela, em plena Avenida
Paulista, é outro exemplo. As cenas de realismo
na agressão ao trombadinha foram tomadas a
sério por transeuntes que atacaram o jovem ator
(cachèt de Cr$ 500) com socos e pontapés. "Eu
fiquei em pânico. Aquela gente toda querendo
linchar o rapaz e eu no meip da confusão tentan-
do explicar que era tudo mentira, apenas uma
cena de novela", comentou o ator Benjamim
Cattan ao voltar aos estúdios do Canal 13. Depois
das explicações os quase-linchadores manifesta-
ram sua revolta contra a "Irresponsabilidade da
emissora de televisão" (Folha de Sào Paulo,
14/2/81).

As ocorrências acima relatadas revelam co-
mo a compulsão punitiva, mesmo quando não se
trata de legitima defesa, pode ocorrer em outros
meios distantes dos jã conhecidos cenários de
violência e criminalidade.

É importante assinalar que esse tipo de re-
volta coletiva seguida de violência agressão con-
tra o criminoso ou apenas suspeito — de um
delito que não atingiu diretamente os agressores"justiceiros"—ê bem diferente dos linchamentos
na Baixada Fluminense, por exemplo. Náo se
trata mala da "justiça do talião", da vingança
imediata ou de um meio radical de proteção, pelo
extermínio do criminoso conhecido, mas da ex-
plosão de violência punitiva de outra natureza.
Trata-se da manifestação explicita do que eufe-
misticamente se tem denominado "histeria cole-
tiva" de pessoas que, de uma maneira ou de
outra, além de não confiarem na ação da policia e
da Justiça, lntrojetaram profundamente os prin-
cipios de que "bandido tem mesmo é que mor-
rer", na defesa implícita dos "esquadrões da
morte" e das penas capitais. Tais pessoas não
foram diretamente atingidas pelo delinqüente,
mas será através da violência na agressão puniti-
va — que>pode chegar até a morte—que extrava-
sarão seus mais profundos sentimentos de inse-
gurança, revolta e ódio.

Esse tipo de linchamento — onde pratica-
mente se ignora a origem do tumulto, geralmente

uma correria depois de gritos de "pega ladrão" —
náo se inclui nos casos analisados no Relatório
dos Cientistas Sociais. O autor do capitulo "A
Grande Cidade e a Crimlnologla" assim lnterpre-
ta os linchamentos de Cantagalo e Curitiba:"Nota-se que era uma revolta contra a autorida-
de, mas a favor de uma justiça, que náo vinha; a
autoridade estava ausente ou náo cumpria sua
função. A comunidade se reuniu, no caso de
Cantagalo, e fez justiça pelas próprias máos. Em
Curitiba, sendo uma cidade maior, os motoristas,
em "subcomunidade", se reuniram e fizeram jus-tiça. O que se conclui desses dois exemplos?
Havia sempre uma comunidade homogênea e
Identificável por trás do fato". Essa interpretação
pode ser aplicada aos casos de Matão, Macaé,
Santa Cruz das Palmeiras, por exemplo, mas náo
âs ocorrências anônimas, de reação violenta de
transeuntes aos gritos de "pega ladrão".

Um dos exemplos mais explícitos dessa des-
crença popular na Justiça, o linchamento do"trombadinha" em Curitiba (outubro de 1979);"situou os motoristas de taxi nos papéis de
policial, Juiz e executor — na verdade, de um
carrasco. O que mais impressionou ê que os
próprios motoristas organizaram as investiga-
ções que levaram à conclusão—errada, segundo
a policia—de qüe Ezequlel, vulgo Zico, tinha em
seu poder o relógio do motorista assassinado há
mais de um mês. As conclusões foram tomadas
amente, e a decisáo de náo recorrer à policia, mas
de procurar diretamente Zico e seus companhei-
ros, foi tomada pela evidente feita de confiança
no sistema legal" (A Gambiraslo, Isto £,
31/10/79). O mesmo aconteceria com o quase
linchamento de Joinville: os próprios motoristas
fizeram investigações para chegar ao criminoso,
que assaltara colegas deles e esquecera num táxi
o documento de identidade. Centenas de fotos do
assaltante foram reproduzidas e distribuídas en-
tre os motoristas" (idem).

A fúria punitiva é tão mais distante de um
desejo real de "Justiça", que os atos de violência
extravasam, em muito, uma ação "corretiva". É o
caso, por exemplo, de inúmeros linchamentos
nos quais a vitima continua sendo agredida com
extrema brutalidade mesmo depois de morta.
Muitos são castrados (sobretudo em casos de
denúncia de estupro) e mutilados; outros são
tornados Irreconheciveis, com esmagamento do
crânio com paralelepipedos. No linchamento do
suspeito de latrocínio em Curitiba os motoristas
de táxi "vingadores", terminaram por enforcar á
vitima — já morta — num poste de sinalização
(Isto £ 31/10/79). Em Manaus, populares lincha-
ram um assaltante que fugia da policia e que Já
tinha sido atingido por oito tiros (O Estado de S.
Paulo, 29/11/79).

No linchamento de Cantagalo, "depois de
linchados e queimados, os cadáveres foram es-
quartejados e pisoteados na rua, onde a multidão
dançava e prometia matar os outros dois impli-
cados no crime" (Folha de São Paulo, 23/10/79)..

Justificativas e apoio:
a "justiça" popular

EM 

termos de apoio e das justificativas,
também é necessário estabelecer uma
distinção entre os linchamentos que
ocorrem em pequenas cidades, e en-
volvem toda a população, dos lincha-

mentos restritos a uma pequena área dos gran-
des centros urbanos. No primeiro caso o "Justiça-
mento" é praticamente programado, há uma
certa coordenação, com lideranças e estratégias.
O crime imputado ao linchado tem característi-
cas de alto poder de mobilização: ou a vitima do
crime era pessoa muito estimada na cidade, ou o
tipo de crime (como seqüestro de criança ou
estupro) estimula sentimentos de profunda revol-
ta e "sede de vingança" em todas as camadas da
sociedade. Nesses casos não hã arrependimento
pela selvageria de linchamento; ao contrário, náo
raro os linchadores confessam o ato, até mesmo
com orgulho.

O linchamento do fazendeiro de Cantagalo,
no Estado do Rio, acusado de matar uma criança
em ritual de magia negra, recebeu manifestações
de apoio e "solidariedade" (!) até mesmo nos
municípios vizinhos. Quanto à população da
cidade — três mil pessoas participaram do Un-
chamento do fazendeiro e seu empregado, lincha-
dos' esquartejados e queimados — não apenas
assumia o feito como persistia na revolta, amea-
çando linchar os outros implicados. A policia
precisou proteger a sepultura do linchado, pois
continuavam ai romarias de protesto contra o
sepultamento do "demônio na cidade (JORNAL
DO BRASIL, 22/10/79).

No linchamento de Matão, por exemplo — a
população arrancou o marginal Tuim da sala de
testemunhas do fórum e linchou em praça públi-
ca — "não havia resquício de remorso ou pieda-
de. Para todos, mesmo os que náo participaram
do linchamento, a morte do marginal nada mais
representava do que um ato de justiça. A natura-
lidade com que os moradores receberam aquelas
cenas de violência era tão grande que chegava a
espantar o próprio delegado (Jornal da Repúbli-
ca, 23/11/79). O próprio padre — a cidade é
considerada muito religiosa, famosa pela procis-
são de Corpus Christi — declarou: "a gente náo
concorda com o que aconteceu, mas se você visse

em que estado ficou o motorista assassinado..." E
um dos linchadores ainda acrescentou: "Para o
povo de Matão o dia do linchamento foi melhor
que o de Corpus Christi" (Folha de Sào Paulo.
23/11/79).

No linchamento de Macaé, outro exemplo, a
população Invadiu a delegacia, seqüestrou o pre-
so (acusado de violências sexuais contra inúme-
ras mulheres da região), lincharam e mutilaram.
O delegado arrolou 27 testemunhas que confessa-
ram sua participação no linchamento (incluindo
mulheres e crianças) e quase todos admitiram
que fariam de novo "se necessário". Todos eram
moradores da região, carpinteiros, pescadores,
mecânicos e serventes, como a vitima (21 anos)
linchada. O corpo do linchado ficou no interior
do cemitério da cidade, por mais de 10 horas, nu e
castrado. Uma verdadeira romaria acorreu para .
ver "aquele que pagou pelo que fez", "aquele quenão tinha Deus no coração". As vitimas dos
estupros foram â delegacia e se mostraram gra-
tas aos linchadores, que foram todos soltos cinco
dias mais tarde. Para o médico legista da cidade,
a violência teria aumentado "com o progresso,
sobretudo depois da Instalação do complexo da
Petrobrás" (JORNAL DO BRASIL, 18/08/80).

Os linchadores do menor Testáo, numa fave-
Ia da Vila Missionária, periferia de São Paulo, ¦
firetaram um ônibus e se apresentaram na delega-
cia. Dentre as inúmeras manifestações de apoio
ao linchamento, na favela, ouvia-se "foi a melhor
coisa que fizemos aqui. Deus ajude essa turma
que acabou com o bandido. Fizemos uma limpe-
za boa. Esse Testào vivia dizendo para todo
mundo: posso matar adoidado porque sou de
menor e ninguém pode me prender. Acabou
linchado" (Folha de Sào Paulo, 21/10/80).

Os episódios de Santa Cruz das Palmeiras —
tentativa de seqüestro de três presos acusados de
violência sexual—envolveram toda a população
da cidade. Diferem, no entanto, dos llnchamen-
tos de Matão e Macaé, pois a policia reagiu com
extrema violência, provocando tumultos com
saldo de um morto e vários feridos. A população
destruiu e incendiou a cadeia da cidade e a
revolta contra a açáo policial era tão grande que
o prefeito solicitou a saida da PM para pacifica-
ção dos ânimos. .",; .

"O assaltante pratica todos os delitos imagi-
návels, tomando-se até assassino e, não raras
vezes, nenhuma investigação é realizada (alega-
se falta de policiais, de viaturas, de gasolina,
etc.). No entanto, quando o povo, cansado de ser
tão vilipendiado, faz justiça com as próprias -
máos, através do linchamento, quase sempre
aparece uma patrulha "salvadora" do celerado.
Porque ela nunca aparece no momento de um
cidadão estar sendo atacado"? (Carta de Leitor,
JORNAL DO BRASIL, 16/01/81).

O leitor acima lamenta que a "patrulha sal-
vadora" Impeça o linchamento e defende a "Justi-
ça com as próprias mãos". Nào se trata de um
feto isolado. Recente pesquisa do IBOPE, no Rio
de Janeiro, revelou que 449fc dos entrevistados
sáo favoráveis aos linchamentos, "pois se a poli-
cia nào age, o povo tem de agir", (dentre os 54%
contrários, alguns apontaram a Insegurança dos
linchadores como causa da revolta; outros Insis-
tiram no caráter absurdo e desumano da ação). O
resultado dessa pesquisa também não é sur-
preendente. Em novembro de 1979 a TV Globo
recebeu milhares de cartas comentando a série
de reportagens apresentada em seu programa
dominical Fantástico. De um total inicial de 4
mil 194 cartas, 3 mil 862 se declaravam favoráveis
à pena de morte, ou métodos afins, para os
criminosos e assaltantes; destas, 810 apoiavam
explicitamente a prática do linchamento, sendo
que mais da metade do total defendia o Esqua-
dráo da Morte e as execuções sumárias na rua. A
repercussão foi tão grande que o diretor do
programa veio a público assegurar 'que "náo
houve da parte da Globo nenhuma tentativa de
induzir os telespectadores a optarem pela penade morte. Pelo contrário, no primeiro programa
da série nõs deixamos claro que linchamentos e
soluções violentas não resolviam o problema da
violência. Que a saida seria apenas a longo prazo,
eliminando as causas sociais" (Jomal da Repú-
blica, 12/12/79). Sobre este mesmo programa, um
desembargador de Sào Paulo lamentou sobretu-
do a atitude do diretor da Casa de Detenção de
Sâo Paulo, Coronel Fernando Quedes Teixeira,
que disse a um detento, via Embratel, que ele
deveria ser fuzilado por seus crimes. "O coronel .
está incentivando o povo a fazer justiça com as
próprias mãos, está provocando futuros lincha-
mentos" (Jornal da República, 12/12/79).

Em muitos casos a população aplaude os
linchadores publicamente. Na tentativa de lin-
chamento de um suspeito de homicídio de um
motorista de táxi, em Joào Pessoa, cerca de 500
motoristas de táxi apedrejaram o escritório de
um advogado que entregaria à policia o suspeito
da morte de um colega: invadiram o hospital na
tentativa de linchar um cúmplice do crime. Na
saida foram aplaudidos por populares, em desfile
de automóveis com buzinas e faróis ligados (O
Estado i_e Sào Paulo. 31/01/81).

Os linchamentos sâo igualmente justifica- -
dos, e até mesmo louvados, por representantes .
da autoridade. O prefeito de Matão afirmou que"os linchadores agiram certo e 95% da população
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está de acordo" (Folha de Sào Paulo. 23/11/79). E
acrescentou: "Lamento que a violência tenha
acontecido em Matão, mas talvez seja até bom
para nos livrar da onda de assaltos que vem
ocorrendo. O povo se arma porque convive com
marginais e acaba aprendendo a se defender"
(Jornal da República, 23/11/79). Os vereadores de
Macaé felicitaram, da tribuna da Câmara Munici-
pai, os linchadores que "defenderam a honra da
cidade", porque mataram um suspeito de vlolen-
tar mulheres (JORNAL DO BRASIL, 22/08/80).
Um delegado da Baixada Fluminense declarou
que"matar trabalhador é safadeza, mas se é a"policia mineira" que mata criminoso, eu faço
vista grossa". (JORNAL DO BRASIL, 21/01/81).

Opiniões sobre as causas
dos linchamentos

A 

maior parte das considerações sobre
as causas dos linchamentos, registra-
das pela imprensa, permanece num
nivel de generalidade que remete, ne-
cessariamente, á discussão mais am-

pia sobre as causas da própria violência no pais,nos seus aspectos politicos, jurídicos, econômi-
cos e sociais. É possível, nào obstante, tipificar as
principais causas apontadas como "explicação"
para a crescente ocorrência de linchamentos:

considerações genralizadas sobre o nivel de
ignorância e marginalidade econômica e social
da comunidade envolvida, configurando-se,
quase sempre, uma situação de anomia;
descrédito na eficácia da polícia e na ação da
justiça, pelo envolvimento da policia com os
criminosos, por um lado, e pelo sentimento de
que "hã uma justiça para pobre e outra pararico", por outro; ' ,
explosão patológica de "psicose coletiva", exa-
cerbada pelo crescente sentimento de pânicodevido ao aumento da criminalidade violenta;
absorção dos métodos violentos da própria
policia;
conseqüência natural de um regime de repres-
sào e arbítrio, que favorece a impunidade.

As opiniões dos profissionais do Direito sobre
a prática do linchamento coincidem em muitos
pontos, dos quais o principal é o descrédito da
população na açào da policia e na justiça. "O
povo lincha porque nào acredita na justiça. O
desprezo pela lei, ostensivo a partir do próprio
govemo, desenvolve, no povo, um agudo descré-
dito na autoridade."

O sociólogo José Artur Rios, falando sobrelinchamentos para uma platéia composta porsecretários de segurança e o então Ministro da
Justiça, Petrônio Portella, imputava diretamen-
te ao Estado a responsabilidade pela violência:"Estamos diante de uma guerra revolucionária
adversa, provocada pela violência institucional!-
zada. É a desmoralização e desgaste da Justiça,
em runção da desagregação do crédito instltucio-
nal" (Isto é, 31/10/79).

O sensacionalismo que, inevitavelmente, en-
volveu certos julgamentos de criminosos perten-
centes às camadas privilegiadas da sociedade —
sensacionalismo multiplicado em muitos graus
pela divulgação dos debates pela televisão — e
que foram absolvidos, contribuiu para reforçar o
sentimento de insegurança e da impunidade. No
linchamento do fazendeiro de Cantagalo, por
exemplo, os linchadores gritavam: "nào acredita-
mos na polícia. Rico não vai para a cadeia". E o
jornal local, O Cantagalo, apresentava como sio-
jan "justiça, acima dos homens e dos sistemas"
(JORNAL DO BRASIL, 11/07/80).

"O povo perdeu a fé nos mecanismos da
Justiça?", indaga Alex Gambirasio, em matéria
intitulada Justiça: o povo começa a linchar. "Os
linchamentos e as tentativas de linchamentos se
sucedem. Domina a louca psicologia das turbas,
na cega busca de vingança" (ISTO É, 31/10/79). A
retórica sugere uma possível associação entre a
falência do júri popular ("Júri, o outro culpado"),
que termina por "fazer cortesia aos criminosos,
com o chapéu das vitimas" — segundo o promo-
tor Alberto Marino — e a sucessão de linchamen-
tos, sobretudo depois da absolvição no caso"Doca Street. O linchamento de Matào, por
exemplo, que envolveu grande parte da popula-
çáo local, que seqüestrou o criminoso em pleno
tribunal do júri, ocorreu pouco depois do julga-
mento de Cabo Frio. "A população desvairada,
ao fazer justiça pelas próprias màos, dirigiu sua
cólera contra um criminoso e contra o tipo de
julgamento a que ele estava sendo submetido.
Náo se confia que o júri- puna (...) A revolta de
Cantagalo e de Matào não pode comprometer a
instituição do júri, que outra coisa não é senão a
justiça praticada pela comunidade, pela via po-
pular (...) Se válida fosse a afirmativa, seria
necessária tirar do fato outras conseqüências. O
erro no voto, com a eleição de um candidato
infiel;Invalidaria a eleição? Num caso e noutro, o
remédio está na prática, só ela é capaz de, pela
experiência, transformar o desacerto de ontem
na correta decisão de hoje" (Raymundo Faoro,
Jornal da República, 22/11/79).

A associação das práticas "justiceiras" com a
feita de pratica democrática foi igualmente lem-
brada por ocasião da tentativa de linchamento
em Santa Cruz das Palmeiras. "A cidade foi
tomada de fúria coletiva e somente uma autori-
dade foi capaz de intervir de forma satisfatória, o
Prefeito Amadeu Marguti. O Prefeito, o presidên-
te da Câmara municipal e os vereadores foram
todos eleitos pelos votos dos mesmos particlpan-
tes dos episódios, e sáo seus conhecidos, estão a
seu lado, sáo seus vizinhos, seus compadres, seus
amigos (...) Para que a policia pusesse água
naquele incêndio seria necessário mais violência
e certamente o saldo trágico seria maior. Daí a
importância de autoridades legitimamente elei-
tas, representantes reconhecidos da população,
haverem participado da pacificação dos ânimos
em Santa Cruz das Palmeiras. Ao reconhecer no
Prefeitb e nos vereadores as únicas vozes capazes
de levar a cidade de volta ao caminho da norma-
lidade, a população enfurecida de Santa Cruz
nào estava apenas respeitando uma autoridade,
mas prestando um inegável preito ao seu próprio
voto" (José Nèumane Pinto, "A lição de Demo-
cracia do Conflito Coletivo", JORNAL DO BRA-
SIL, 16/01/81).

As seguintes declarações foram publicadas
na Folha de S. Paulo, de 231179, após os lincha-
mentos de Cantagalo, Curitiba e Matào:

"Mais de 15 anos de açáo arbitrária, associada
a uma incompetência gritante para resolver os
problemas da populaçáo levaram à atual situa-
çào de descrédito. Além disto o Governo tem
absoluto desprezo pelos interesses e direitos
dos cidadãos." (Dalmo de Abreu Dallari)

"Ninguém acredita que possa solucionar seus
direitos lesados, porque o Judiciário, de uns
tempos para cá, é visto sob uma ótica autoritâ-
ria, náo é considerado como um Poder do
Estado, mas como se fosse um mero serviço
público. O resultado é a insegurança social.
Dai porque a população passa a recorrer à
vingança privada, em vez de depositar no Po-
der Judiciário as suas esperanças." (Juiz Mar-
cio José de Moraes).

"A violência institucionalizada desencadeia a
situação de um estado policial que ameaça
contagiar a Nação, com conotações policias,
levándo-a a justiçar aqueles que violam suas
regras. Assistimos no Brasil ao estimulo da
violência também a partir da miséria que torna
em situação de pauperismo toda a naçào. Isso
contrasta com os privilégios mantidos pela
prepotência do arbítrio nos últimos quinze
anos". (José Carlos Dias)
"As causas dos linchamentos sào duas: a falèn-
cia da justiça criminal, que reside principal-
mente na diferença de qualidade da justiça
distribuída para ricos e pobres, e o clima de
desespero econômico em que as pessoas vivem.
Os linchamentos sáo expressões patológicas,
sào explosões de um tumor que refletem uma
sociedade doente". (Mareio Tomás Bastos).

Pouco mais de um ano depois, em virtude
dos episódios em Santa Cruz das Palmeiras, os
comentários tomaram a enfatizar, além do des-
crédito da população na Justiça, o regime repres-
sivo que tornou familiares, para o povo, palavrascomo tortura, morte e violência. Para José Carlos
Dias "a revolta de Santa Cruz das Palmeiras
pode ser considerada fruto da familiaridade queo povo vem tendo com a violência, que institucio-
nalizou nesse pais através dos ôrgàos da repres-
sào. A Justiça e o Direito nâo tèm servido aos
interesses da população". (Folha de Sào Paulo,
12/01/81).

"No caso do linchamento de Curitiba" —
afirma Patrícia Blrman — "o requinte com que o
rapaz foi morto pelos choferes de táxi (a sua
morte foi antecedida por enorme violência física,
incluindo torturas e uma "confissão" absurda)
revela uma postura politica e a incorporação dos
métodos e valores policiais pelas massas popula-'
res. Estas, apesar de oprimidas, incorporaram os
valores dominantes na sociedade a respeito delas
mesmas, vendo no uso da força indiscriminada e
nos métodos policiais a forma adequada de obter
a "paz social". Uma visáo que é, aliás, amplamen-
te divulgada pelos meios de comunicação de
massa: basta prestarmos atenção a alguns pro-
gramas de rádio que veremos a exaltação da
violência policial fascista, contra os chamados"marginais", como única solução viável para dar
conta dos problemas da sociedade" (P. Birman,"A Quem serve Essa Violência?", Jornal da Re-
pública, 25/10/79).

Em editorial intitulado "A Violência é a Lei
da Silva", o Jornal da República também respon-
sabüiza o regime de repressão: "anos e anos de
exercicio da violência politica estáo dando agora
os seus terríveis frutos. Durante quinze anos pos-' se em prática neste pais a sinistra lição de que a
vida humana náo tem valor algum. (...) Da tortu-
ra e da morte impostas a pessoas Ideologicamen-
te tidas como perigosas, passou-se a sevicia e ao
assassinato de indivíduos suspeitos de crime
comum (...) O transbordo da violência manifesta-
se em outros episódios não menos eloqüentes
(linchamentos) como testemunhos de que esta-
mos afundando num trágico quadro de patologia
social" (24/10/79).

O editorial do conservador O Estado de S.
Paulo igualmente evoca os frutos do arbítrio:"Nào estaremos a caminho de linchamentos su-
mários, em resposta à falta de proteção social,
que deixa qualquer cidadão à mercê dos assomos
de impulsividade de qualquer marginal? (...) Nào
se teve ainda a lucidez de ir às raizes da violência
urbana e sua propagação porque, mal saídos de
um periodo de arbitrariedade, nào vimos ainda
redefinida a coerçào que é monopólio do Estado.
E, sem tal definição, a possibilidade de um em-
prego eficaz, porque legitimado, da coerçào, per-
dera para a violência como denominador comum
aos malfeitores e aos defensores da lei — no Rio
de Janeiro como em Santa Cruz das Palmeiras"
(13/01/81).

A associação da violência popular nos lincha-
mentos com a familiaridade da população com os
métodos violentos da própria policia — tortura,
confissões arrancadas à força, morte violenta dos
presos e suspeitos—não parece exagerada. Uma
recente ocorrência no Rio de Janeiro prova, de
maneira exemplar, a trágica simbiose na violèn-
cia punitiva: como nos casos de linchamentos, a
policia, uniformizada, também algemou, amar-
rou em poste e surrou a socos e pontapés. "Cena
presenciada das areias da praia do Pepino, do-
mingo à tarde, por um grupo de banhistas: um
rapaz de aparência humilde caminha pelo calça-
dào, quando é abordado por uma dupla de PMs,
responsáveis pelo policiamento do local. Apre-
senta os documentos, o que nào Impede que se
Inicie áspera discussão. Em certo momento os
policiais retiram os cassetetes, algemam o rapaz
desarmado a um poste e Iniciam a sova. Batem
forte, o rapaz não agüenta e cal no chão. Entram
em cena os pesados coturnos militares. O rapaz
recebe chutes por. todo o corpo. Completamente
grogue, é solto, enfiado em um camburão, que
parte velozmente enquanto banhistas atônitos
assistem a cena à distancia" (JORNAL DO
BRASIL, Informe JB, 20/01/81). É digno de nota
que nesta praia, dias antes, fora assassinado um
capitão da Marinha que reagira a um assalto.
Esse crime motivara uma reação nacional, com
amplo apoio da imprensa, exigindo mais policia
nas ruas, maior repressão policial e, até mesmo, a
instituição da pena de morte.

Para Dom Angélico Sandalo, "a revolta de
Santa Cruz é sintoma evidente de que o povo
está perdendo cada vez mais a confiança na
justiça do país; e o povo, além de tudo, está
revoltado com a sua própria condição social".
Para Luis Eduardo Greenhalgh, "além da crise, é
natural que esse tipo de problema ocorra num
pais que reprime a evolução social de seu povo".
Para José Gregori, o fenômeno de linchamentos'
não pode ser isolado do aumento da violência, e
que hoje, no Brasil, "combate-se a criminalidade
de maneira errada, tentando apenas eliminar os
sintomas, e não alterando profundamente a fonte
das violências" (Folha de Sâo Paulo, 12 e
13/01/81).

A análise da antropóloga Patrícia Birman
sobre o linchamento de Cantagalo aborda um
ângulo interessante que se refere à "racionallda-
de" dos objetivos e.melos, contrariando as teses
convencionais sobre o "contágio das emoções" e"irracionalidade da multidão", tradicionalmente
evocados na psicologia da patologia social. "Os
conceitos de "irracionalidade das multidões"
conduzem — de forma até pouco sutil — ao
reforço dos aparelhos de Estado, justificando
como necessária a intervenção estatal para a
resolução de qualquer problema de interesse da
sociedade. Jã que as massas, quando reunidas,
necessariamente sáo irracionais, somente o Esta-
do deve ter legitimidade para atuar na vida
social (...) No linchamento de Cantagalo, não
creio que haja nada de "irracional"; pelo contra-
rio, ela é bastante clara. O problema político em
questão é o valor dado pelo fazendeiro à vida do
menino assassinado. A revolta e o linchamento
cometido pela população se devem, a meu ver, ao
total desprezo demonstrado pelo fazendeiro em
relação às pessoas, colocando sua propriedade
como valor nitidamente acima, em importância
para si, do que a vida do menino sacrificado aos"santos". Ele reproduz, sem disfarce, o lugar
designado para as classes populares no nosso
país. O problema do reconhecimento da cidadã-
nia para aqueles que pertencem às camadas
populares é o problema poltico central, reclama-
do através do linchamento pelas pessoas que
dele participaram" (P. Birman, "A quem serve
essa violência?", Jornal da República, 25/10/79).

A discussão sobre as causas dos linchamen-
tos serviu, também, para a colocação de questões •
polêmicas no próprio meio jurídico, tais como a
adoção de medidas mais severas de prevenção e
repressão à criminalidade. O promotor público
Alberto Marino Jr., por exemplo, foi explícito:"náo existe outra punição, a não ser a pena de
morte, para os três que cometeram o seqüestro e
o estupro de uma jovem em Santa Cruz das
Palmeiras, jà que outros tipos de punição enfra-
quecem a repressão". Para o ex-Secretário de
Segurança Pública de São Paulo, Erasmo Dias,
trata-se de aprovar, sem mais delongas, o projeto
de prisão cautelar em tramitação no Congresso
(Folha de Sào Paulo, 13/01/81).

Considerações finais

PESQUISA 

do Instituto Gallup de Opl-
niào Pública revelou que a grande
maioria das pessoas assaltadas no Rio
de Janeiro e em Sào Paulo nào apre-
senta queixa à policia: 709c no Rio e

599c em Sào Paulo. Além desse clamoroso voto
de desconfiança na eficiência da polícia, outro
dado é muito mais inquietante: a população
reconhece ter mais medo da policia do que dos
ladrões. O freqüente noticiário sobre crimes dé
seqüestros, latrocínios e extorsões envolvendo
policiais da ativa completa o quadro. Como espe-

LINCHAMENTOS E TENTATIVAS DE LINCHAMENTO NOTICIADOS NA IMPRENSA
DATA IOCAI PABNCIPAÇÀO INTESVENÇAO OBSEWAÇÚES

1979

01/09 Novo Iguaçu, BJ"

12/10 Sâo Poulo. Centro
19/10 Conrogolo. RJ

21/10 Compe Largo. P*

23/10 Cu^.bo. <*

25/10 Jo.nv.ll». SC

25/10 Duque de Caxias, U*

31/10 São Poulo, Cenlto

02/ M Novo Igucçu, RJ'

07/11 Novo Ifluaçu. RJ-

09/11 Rio (Cidodt d» Otui)

22/11 rVtatto. S»

27/11 Malmoda. Pi

28/1 I Manaus. AM

Assoltoacomerco

AMoltoacon-ércoCO™ !irar«.0
Seqüestra, toftjfo s morte o*
criança

Assaltoa comé'ooelatrocin'0 de
mctonito de teu

Suspeita de latrocínio de motoM-
ta de 'a*'

Assalto o moloristo da toai

Aijolroa barracão com tentativo
de ettupm

Homicídio de motorista de ta* ¦
por um ex-polícial, por cousa de
troco

Assaltoa barrocoie podarícM

Assalto, estupro • morte de uma
empregada doméstico de 14 anos

latrocínio

Latrocínio de motorista de táxi

Ag ressoes em oonso de rJeméV*-
cia numa procissão rei-gioso

Assalto a motorista de taxi

20 homens- mu lheres da vííi-
nhanço
Pericsçjucòcderüo
Todo a população do cidade

M [Pessoas,empfôc.a público

Seqüestrado, linchada e enfarta-
do cor rnctoMtai de ta«i

"Cocado" decofowoncdeJoii—__
Motoristas tentam tirar assaltante
òo poi-oa

Fomiliarese vizinhos lincham e
castram os dou assoltantes

Motoristos de tó»i tentam invadir
delegacia gritando 

"Contogalo,

Cantagalo"

Vizmhose comerciantes locais
amarram cs do>s assaltantes o
postes e esponcam

Moradores da leteamento que en-
conrroram o corpo

Populocóo local tenta invadir de-
legada
Poouloçáa local invade fora e
seqüestra o preso

ftípu'oçooloco.

Moradores do coniunto habttaao-
nal firam o assaltante das mãos
do policio

Policiai'
Morte

•pede1 nenamento

ibii£ia_aag(icom metralhadoras
e gos t«nmoge>io

Pal>c.a(GA8RA.DOPSePM)csn.
tém os motoristas

Polícia impede O linchamento, po-
pu lação reage

Patrulha ca PM impede o li ncho-
mento

Soldados da posto provam que o
criminoso nÒO esta preSO
Mon^e

Policio impede o linchamento

Vitima -denti^cada. JI anos

*jsoltonte identificado. 35 anos
Oiinchadocaricoebem relaco-
nado. 'ncius^e cam o pol-cra A
população te revoltou contra a
omitico pol'C'Ol
Morreu "o hospital Mesmo es-
ooncodo e baleado oe(a multf-
dào. *c torturado r\a de^egooo
poro indicar o cúmplice
Provou-sequeolinchado.de 18
ones, ero inocente
Assaltante removido poro Floria-
nopolii. como medida de segu-
ranço

O locol é de extremo mii4rio. Os
participantes negaram o lincho-
mento. As vítimas eram ossotterv.
tes conhecidos na área

Motoristas de frota fazem mani-
festoçôes pedindo maior seguran-
ca t sindicoto próprio

Os dois assaltantes, menores.es-
tovam armados com revólveres
de brinquedo

Oossaltonte era moníoco sexual
conhecido no local

Ocriminoso era conheci do como
chefe de quadrilha de tóxicos
Olnchodoerame-oròe 17anas.
A maior parte do população, in-
ctustve o prefeito, apoiou o lm.
cho mento

Oogressor, de 36 anos. era um
agricultor conhecido

Oassalfante. de 22 anos, foi
linchado opesor de |0 ter vao
atingido pela policio. Os morado-
rei tentam linchar também sua
companheira, de 16 onos

fr

19*0

U/01 l»lford Row. RJ

18/01 Soo POulo. Cantro

22/01 Novo Iguaçu, RJ

22/01 Campinos, SP (patifaria)

15/01 Campos Elisax». RJ

11/03 Itoberol. RJ

22/03 Rio (Cantro)

26/03 Saio Horimn», WS

30/04 Joeobino. BA
30/04 Guonombi, BA

03/03 Duqu» oe Coiios, RJ

31/05 Rio (Cantto)

10/06 Guarulhos. SP

29/07 S. Paulo (Periferia)

16/08 Duque de Caxias, RJ*

16/08 Moco». RJ

25/08 Rio (Centro)

10/10 Duque de Ca.iai, Rj'

21/10 Vila Missionário, periferia
de São Paulo

'24/10 SóoGonsolo, lT

X

Rio {Copacabana)

09/11 Novo Iguaçu, RJ

11/11 Itoguol, RJ

11/11 Duque de Caxias, RJ

11/11 Rio (Copocobana)

15/11 Osasco, SP
04/12 Soo Paulo (Centro

25/12 Belém, PA

Assalto em ônibus
"Trombada" de ruo

Assalto a residência

Assalto a depósito de materiais
de construção
Assaitoo comércio com morte

Assalto a residência

Assalta a Caderneta de Poupança

Lotrociniode motorista de táxi

Hom icídioem familia
Latrocínio

Assalto cam estupro

Assalto a restaurante

Assoltoabar

Assaitoo ônibus • bar

Assalto o comércio

btupradorcontumoi

Suspeita de furto de bicicleta

Assolfo a comercie

Homicídio do dono do borda
favela

Confusão víti ma -assaltante
(t rom bod i nho)

Assa ltoa ioolheria

Estupro de menor

Assalto com eslupro

Assai»

Assaltoa residência

Assalto de ruo
Assalto de ruo ("trombado")

Suspeito de assolto a motorista de
toxi

Persegu-çôo cie rua; população
local lincho
Transeuntes, gmos de "pega la-
dráo"

Amarrados em postee espanca-
dos ate por mu'heres e crianças

•Perseguição, gr,-os 
"pego tadróo"

População loca' participo do lin-
chamento dos quoiro assaltantes

Perseguição de rua. Dais im.
chados
¦Após tiroteio da polido, tentativa
de linchamento de um assaltante
ferido

Motoristas invadem delegacia
(DOPS) para linchar presos

Vizinhos e parentes da vítima
População local invade co deio
público
Populaçóa loco! amarra em poste
e Imcha

Multidão que acompanhava oção
do policio ("lincho, mata, en-
forco")
Fregueses e transeuntes

Fregueses e transeuntes

Amarrado o pas'e e espancado

Populaçáo mvad« delegocio, lin-
cha e mutila

Transeuntes chegaram a amarrar
o suspeito numo arvore
Apesarde baleado pela policio,
quase foi (inchado peto multidão
Familiares da vítima obrigam o
menor criminoso a assistir ao ve-
lório e depois o lincham

O ladrão fugiue suo vitima é
espancada pela multidão

Perseguição de rua ("mota,
lincha")

Amarrado a poste e espancado
pela população local

Moradores da favela

Transeunte»

Moradores transeuntes

ftjpu loção locat
Perseguição de rua

Motoristas espancam, esfa-
aueiom e aueimam

Viti ma ao assalto impede o I In-
cho mento

Patrulha do PM interrompe es-
po nea mento

Umassol*antemarre.aPMsaiva
cs outras três

Policio receie multidóocom C'f<-
culdade

Pelotão de choque impede Incha-
mento

Morte
Policia reage com violénca contra
linchadores

Morte

Policio repe'e linchadores

«torre

intervenção da policio

Morte

Morte

Polícia impedeotinchamerto

Intervenção policio!

Mon»

Filha da vitima esclareceoequl-
VOGO

Intervenção policial

Radio patrulho intervém

Morte

Intervenção pontal

intervenção policial

Abondonado na rua como morto
Intervenção poüac!

Os dO'S linchados pretos emiserá-
veis não foram identificcdos
Assaltante era menor, de >^
onos. egresso do FEBEM. tubercu-
toso e eptlético
Osassalfomes. 'dent.ficados no
local, tinham 18 e 19 anos

Moradores negam o linchamento

.Moradores negam o linchamento
Os assaltantes eram «conhecidos
no locol
Osdcis tmham cerca de 20 anese
rào foram ident.ficados
Além de procurar lincho'o ferido
tentaram retirar do camburão co-
oaver de assoltonte morta pelo
policio
Motoristas Üderam man.festcçôo
publica exigmdo maior seguran-
ço no trobalho
Linchadoeralavrador.de 21 anos

Assoltonte era conhecido na área.
Falou-se em açáo da ' 

po'ic o mi-
neiro"
Assa':*ontescom 23 e 24 anos

O'inchado estovo apenas com -
uma faca
Ootsaltante.de 18onos,es'ova
0'mooo com umo foco e umo
bonano de dinamite
Conhecido bandido, de 22 onos.
aue cobrovo "pedòg-o" dos mora- ,
dores ,'
População e autoridades ocoam
O iinchomenfo linchadores che-
gam a ser presos e soltos
Comprovado o inocência do sus-
pti'0 f

Testão. de 15 anos. egresso do
FÉBEM. acusado de vários assaltos
elatrocín.os. Moradores da favela-
00'Ovom o linchamento
Oquase linchaab.com socos,
pontapés e até tiros, era aposen-
tado que queria reaver o dinheiro
roubado

0 linchadoera servente em cons*
truçào Civil, 18 anos

Assa-tante conhecido na área

Vítimo.de üonoj. reveladoino-
Cénfé

1981

01/01 São Paulo (Centro)

11/01 Rio (Copocobono)

Santa Cruz das Palmeiras, SP

13/01 Compinho. RJ*

21/01 Belford Roo. RJ*

52/01 S. Poulo (Centro)

31/01 Jooo Pessoa, PB

02/02 Rio (Jocoreooguó)

14/02 S. Paulo (Centro)

Asso ito de rua

Assalto a restaurante com tiroteio

Assalto com estupro

Assaltoa residêneio

Gritas de "Pego ladróol"

Motorista de cominhóo embria-
gado bate em outras carros
Latrocínio de motorista de táxi

Homicídio em ensaio de escala de
sambo

Figurante em cena de novela é
tomado como assaltante de ver-
do d»

Perseguição de rua

Freguesese populares

População local depredo de lego-
cio na busco des cssc'tantes
População local

População local

Motoristas e transeuntes

Motoristas invadem hospital

Participantes do baile

Transeuntes

Salvo pera próprio vitima doas-
solto
Linchamento interrompido oe'a
polico
Policia reage com via'éncio contra
o população
Linchamento interrompido

Mortes (duas)

Lincnamentointerromp'do

Linchamento interrompido

Morte

&3ü>voco desfeito peiosotores

Saldo de um morto e 40 fe'-dos

OidO'Si'nchadoserom mocemei

Populocóo aplaude es Imcha-
dores
Ocr<mincsoerae«-ores'd'arro.
peno cjmpndo ae '7 ones na
ilha Grande
Possivenlinchado*esse revoltam
contro o emissora de TV

¦alada Fluminense

rar, portanto, qualquer tipo de sensibilidade para
o problema das punições coletivas?

Como esperar, igualmente, que as tentativas
de linchamento sejam repudiadas, se as próprias
autoridades se mostram tão ambíguas quanto às
reações populares, alimentando seus sentimen-
tos de insegurança e de revolta? "O delegado
Heraldo Gomes, que dirige o Departamento de
Policia Metropolitana (Rio de Janeiro) atribui a
culpa pela situação desastrosa à própria popula-
ção, que, "acomodada", não reage aos assaltos de
que é vitima, nem ajuda as pessoas que vè serem
violentadas" (Isto E, 21/1/81). Quando a popula-
çáo deixa de ser "acomodada", das duas uma: ou
morre (nas màos da polícia ou do criminoso) ou
lincha. Em outros termos, o sentimento de per-
plexidade e insegurança seria o mesmo diante
das recentes declarações do Secretário de Segu-
rança Pública de São Paulo. Octávio Gonzaga
Júnior: "Nós não temos escolha. Aconteça o que
acontecer, vamos combater a violência com a
violência, porque nâo existe outra maneira. Não
podemos tratar criminosos com doces e chocola-
tes" (O Estado de S. Paulo, 17/1/81). Outra reco-
mendaçào do Secretário, para que todos tenham,
como ele, um revólver na mesa de cabeceira,
mereceu do advogado Márcio Tomaz Bastos o
seguinte comentário: "Foi um erro, um absurdo
do Secretário fazer tal declaração, uma vez que
entre a aconselhar um homem a se armar ou
induzi-lo ao linchamento, não há muita diferen-
ça. Quando ouvi esse conselho me lembrei da Ku-
Klux-Klan" (Jornal da República, 14/12/79). Nâo
surpreende, portanto, a contrapartida popular
contida no desabafo, trágico e perplexo, de um
velho e humilde morador da Baixada Fluminen-
se, vitima de muitos assaltos e testemunha de
tanta violência: "O rádio diz a toda hora para o
povo. colaborar com a policia. O povo colabora
linchando" (JORNAL DO BRASIL, 21/1/81).

A explosão da fúria popular contra o delin-
quente, extravasando seu total descrédito na
açáo da justiça, tem sua contrapartida nas depre-
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dações dos trens, que servem os subúrbios cario-
cas e paulistas. A revolta contra a ineficiência
dos serviços de segurança e de policiamento
corresponde à revolta contra o péssimo serviço
de transporte para uma população de trabalha-
dores, em sua grande maioria jà espoliada de
seus mais elementares direitos de cidadãos. A
violência das depredações dos trens e das esta-
ções náo difere da violência das depredações dos
prédios da Delegacia, nos episódios de lincha-
mentos em Cantagalo e Santa Cruz das Palmei-
ras, por exemplo. Por ocasião do último quebra-
quebra nas estações do sistema Santos-Jundiai
(100281) dizia o maquinista José Antônio de
Albuquerque "eu nào sou louco de usar o unifor-
me. Eles são capazes de me linchar". "Eles" sáo
os 450 mil usuários diários dos trens da velha
Central, em Sào Paulo. Podem ser também os 750
mil dos subúrbios cariocas, igualmente acostu-
mados a sustos, como o de viajar como pingente
num vagão com capacidade para 450 passageiros
e que leva mais de 800" (Isto é, 180281) O medo
do maquinista náo é infundado. Nos tumultos na
estação de Nova Iguaçu, em dezembro de 1979,
que atingiram mais quatro estações da Central,
com quebra-quebra e incêndio, o próprio segu:
rança da Rede Ferroviária escondeu-se, alegando"medo de um possível linchamento". (Jornal da
República, 7/12/79). E assim como algumas auto-
ridades náo se constrangem em dar declarações"justificando"os linchamentos, o mesmo ocorre-
ria com as depredações de trens. Depois do
último quebra-quebra em Vila Matilde, o Coronel
Carlos Aloísio Weber, presidente da Refesa, "su-
preendendo policiais e políticos, como o Prefeito
Reinaldo de Barros, que insistiam em ver o dedo
da subversão", declarou: "Se estivesse lá. tam-
bém quebraria tudo. Acredito que o usuário tem
justas razões para irritar-se e respeito muito a
justa e santa ira do usuário com relação às
causas, que sào de nossa responsabilidade" (Mo-
vimento, 16/02/81). Tais declarações, ao contrário
do que pode sugerir as boas intenções do Coro-

nel, contribuem para aumentar a Insegurança
geral da população — e lembram, por analogia, a
afirmação do Presidente Figueiredo, diante de
uma criança filha de operário, que se ganhasse
salário mínimo "daria um tiro no coco".

(1) Os tumultos com "quebra-quebra' 
(como ai depredações de

trens do Central, por exemplo) constituem, tombem, gmo formo
de violência populor coletivo, com alguns aspectos análogos aos
linchamentos. Serão trotados em outre ocasião

(2) Existe amplo bibliografia americana sobre linchamentos nas
décadas de 20 e 30; ha legislação especifico (Lynch Lawje vários
associações foram cr.odos, destacando-se a Ceminwn of Sou-
thern Women fer the Prevention of Lynching. Ver "Lynchmg, a
Naüonal Crime", in Cotholíe World, vol. CXXVII. 1928

(3) Em 1980 ocerreran cerco de 2 mil execuções 10 na Bon rida
Fluminense. E no mesmo periodo a ROTA matou 150 pessoos na
Grande Soo Poulo, neste ono, até o dia ° de fevereiro, a ROTA >o
havio matado 20, uma a coda 48 horas (Isto e J8''2J81)

(4) Um pequeno resumo deste relotprio fo» publicado no Folhetim,
Folha de Soe Paulo, 01-02 81. com o título 'Pego. mata,
enforca ".

(5J, O linchamento de um velho nordestino, enlouquee.oo pelo
solidão e saudade do terra, baseado neste fato verídico ocorrido
•m 1978, é rama do film» Crualdoda Mortal, de Luis Paulino dos
Santos.

(6) Há indícios de que o populocóo tenho sido Influenciada pelas
violentos cenas de linchamento mostrados no série Cargo
Pesado, da TV Globo, duas noites antes do crime. "Ontem, 

pore
deles, por volto dos 8h4Sm da monhà. repetiu o script ao vivo. E,
nos m-smas condições em que morreram os vilões que tentaram
incriminar cs heróis do TV "Bino" 

(Sténio Garcia) e 'Pedra"

(Antcn.o Fagundes), no emocionante episódio, também morreu
José Dias. o marginal Tuim, de 17 anos de idade, com o pescoço
envolto numo corrente, do mesmo forma coma aconteceu na
televisão" "Mcrao imito o teve E lincha", Jornal do República,
23/1 1/79.

Mario Victorio Benevides, doutoro, é professara de História do USP
e pesquisadora do Cedec. Este relatório foi tncomendado pela
Comissão de Justiça e Paz do Arquidiocese de Sâo Paulo, e
apresentado sexta-feira no seminário sobre violência urbano reali-
iode paio IUPERJ.



Nos anos 70, o petróleo gerou a crise energética

A SEGUIR, A SUPERINFLAÇÃO
O tom é apocalíptico, mas o mundo

parece viver um tempo de descontrole,
com crises cada vez maiores despontando
de todos os lados: de energia, financeira,
na politica dos países, nas relações inter-
nacionais. Apocalíptico mas bem humora-
do, o tom de Paper Money, sucesso de
Adam Smith depois de The Money Game e
Supermoney, também best-sellers."Estou preocupado com isso: se um
aiatolá pôde, em pouco tempo, provocar a
alta do petróleo, greves de transportado-
res, fazer companhias aéreas agitarem-se
com falências de bancos, o orçamento da

defesa recobrar impulso... que aconteceria
se outro sacerdote islâmico estivesse em
algum lugar ditando mensagens em casse-
te?" Ou como diz no livro: uma sensação
de derrapagem numa pista escorregadia.

Adam Smith nasceu em 1966, numa
coluna da revista New York, prudente-
mente grafado entre aspas para evitar
maiores confusões com o economista in-
glês do século XVIII. O pseudônimo ocul-
tava George J. W. Goodman, antigo scho-
lar de Oxford, analista de títulos mobiliá-
rios e agente administrador de fundos —
em Wall Street, e também autor de quatro

romances (um, The Wheeler Dealer, foi
sucesso do cinema).

Co fundador de New York e outras
revistas, além de ex-membro do Comitê
Editoral de The New York Times e diretor
de várias empresas, Adam Smith/George
Goodman é definido pela revista News-
week como "uma Cassandra bem humora-
da que usava a prosa viva e anedotas
divertidas para ensinar sérias lições de
psicologia do mercado acionário e econo-
mia financeira". Esse não é exatamente o
tom em Paper Money, do qual publicamos
alguns trechos.

A 

ameaça da crise energética na pró-
xima década é sobretudo financei-
ra: o colapso do comércio e do
sistema bancário, uma depressão

galopante. O que temos, na realidade, é uma
crise de combustíveis líquidos, uma crise do
petróleo, levando possivelmente a uma crise
financeira. Usamos mais óleo do que produ-zimos (nos EUA), então temos que usar o
óleo do Clube (a OPEP), em troca de dólares.
Mandamos ao Clube mais de 1 bilhão de
dólares por semana. Para reduzir nossa de-
pendência, precisamos de tempo, dinheiro e
força politica. Não estamos preparados paralançar mão do carvão para reduzir essa
dependência e não temos outras alternati-
vas imediatas.

Há a energia nuclear. Um de meus vizi-
nhos é físico e chefia um grande laboratório
com um orçamento na casa dos bilhões de
dólares. Está trabalhando na fusão, que re-
solveria muitos de nossos problemas de
energia. Já conseguiu chegar aos 70 milhões
de graus Farenheit, mas o processo só fun-
cionará quando atingir os 100 milhões. Per-
guntei-lhe quanto tempo demoraria. "Os úl-
timos 30 milhões de graus são os mais difi-
ceis. Dê-me mais 15 anos", respondeu-me.

Mas o que mais me impressiona é que,em 1980, três anos depois de o Presidente
Carter ter declarado o país em "moral de
guerra", sete anos depois do embargo árabe
de petróleo, metade dos americanos não
acreditava que houvesse uma crise energétl-
ca. Sete em 10 americanos achavam que a
falta de gasolina fora deliberadamente cria-
da pelas companhias de petróleo. Quase
quatro em 10 americanos não sabiam que o
país tinha de importar petróleo.

Poucas reservas
Os homens do petróleo dizem que, nos

EUA, o que tinha de ser descoberto já o foi.
Mais de 2 milhões de poços foram explora-
dos em sua superfície. Muitos dos velhos
poços já não fluem; gotejam. O poço médio
nos EUA produz 17 barris/dia. O poço médio
na Venezuela, 186 barris/dia. O poço médio
na Arábia Saudita, 12 mil 405 barris diários.

Excluindo-se o Norte do Alasca, as reser-
vas americanas caíram ano a ano desde
1966, conforme mostram esses dados sobre
produção passada e estimativas futuras da
Fundação de Pesquisas da Indústria do Pe-
tróleo:
1973 9 milhões de barris/dia
Í&79 7 milhões 200 mil barris/dia
1985 6 milhões 300 mil barris/dia
1990 5 milhões 900 mil barris/dia

Um executivo da Mobil disse-me, recen-
temente, que todos os países produtores não
incluídos na OPEP deverão produzir mais
3,5 milhões de barris em 1985. A maior parteirá para países em desenvolvimento. Coréia
e Brasil também compram óleo. Mesmo se a
demanda dos EUA permanecer constante, a
demanda mundial passará de 51 milhões
para 66 milhões de barris/dia. Podemos
achar mais óleo. Mas isso náo garante que
quem tem o óleo resolva vendê-lo.

Voltemos ao Clube. Todas as regras so-
bre cartéis dizem que eles se dissolvem. Os
membros brigam e começam a reduzir pre-
ços para ampliar seu mercado. Os membros
do Clube certamente brigam. Irã e Iraque
foram à guerra, cada um bombardeando as
instalações petrolíferas do outro. Mas ne-
nhum dos dois deixou o cartel, enquanto os
outros membros observavam calmamente
que esta guerra no Golfo Pérsico só faria
elevar os preços.

De um lado do Golfo, temos Irã e Iraque,
hostis ao Ocidente e um ao outro. Do outro,
os chamados Estados conservadores, domi-
nados por famílias: são os al-Salim al-Sabah
do Kuwait, os Rashid do Dubai; os Zayed-
bln-Sultan-al-Nahyan de Abu Dhabi; e, su-
perando a todos, os Saud, que deram seu
nome à Arábia.

A conexão saudita
Só conheço um lugar reverenciado sim-

plesmente como o Reino, e não é o do céu.
Nem o da Suécia, nem do Nepal, nem qual-
quer outro. Os arabistas chamam a Arábia
Súdita de o Reino.

As questões são apenas duas: qual será a
demanda? O que farão os sauditas? Se eles
abrem as torneiras quando a demanda sobe,
ajudam a manter os preços. Se não o fazem,
os preços sobem rapidamente, o que é infla-
cionário. E também ajuda a criar uma reces-
são, pois parte do dinheiro que iria paraoutros produtos e serviços tem de ser desvia-
da para o petróleo, e as fábricas e empresas
que fabricam esses produtos e produzem
esses serviço? têm de fechar as portas.

O que o Reino decide determina assim o
nivel de atividade industrial no Ocidente, o
avanço dos comunistas na França e na Itá-
lia, quão intensa será a inflação, o que acon-
tecerá com os juros, com as mercados de
capitais, com a indústria da construção. É
poder demais para um país tão pequeno.O Reino, em termos de óleo, representa
mais ou menos um terço da OPEP. Com seus
vizinhos e parentes na costa do Golfo, res-
ponde por 50% da OPEP. Ao contrário da
outra metade do Clube, esta não precisa de
todo o dinheiro que ganha com o petróleo.Venezuela, Argélia e Indonésia precisam de
todo o dinheiro que podem conseguir. O
Reino não. Suas decisões não são, portanto,econômicas; são políticas. O que o Reino
decidir influenciará a economia nos anos 80.

Poço Damman n° 7
Em 1926, a Standard Oil Company of

Califórnia, Socai, tinha falhado ao buscar
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óleo no México, Equador, Filipinas e no
Alasca. Como último recurso, comprou uma
concessão da Gulf na ilha de Bahrain, a 20
milhas da costa da Arábia Saudita, e achou
algum óleo. A Socai procurou Harry St. John
Philby, um revendedor Ford local que tam-
bém atuava como agente britânico, e era
amigo do Ministro das Finanças saudita,
Xeque Abdullah Sulaiman. Philby precisa-va de dinheiro para criar seus filhos, um dos
quais, Kim, tornar-se-la um famoso agente
duplo na Segunda Guerra Mundial. Por 35
mil soberanos de ouro (antiga moeda ingle-
sa), a Socai obteve a concessão da Arábia
Saudita. O Xeque Sulaiman contou o di-
nheiro pessoalmente.

O poço Damman n° 7 da Socai encon-
trou óleo a 1 mil 440 metros em 1937. O
primeiro petroleiro foi carregado em 1939.0
poço ainda está produzindo. Na época, como
a Socai não tinha mercado suficiente para o
seu óleo, negociou metade com a Texaco
para obter mais espaço para atuar. Poste-
riormente, a Socai e a Texaco admitiram a
Exxon e a Mobil para ampliar a participação
do cartel no mercado. As quatro, todas boas
irmãs, formaram a Aramco — a Arabian-
American Oil Company. Em 30 anos, a
Aramco acharia, na Arábia Saudita, reser-
vas de mais de 180 bilhões de barris, um
quarto de todas as reservas petrolíferas do
planeta.

Das cabras aos dólares
Abdul Aziz ibn-Saud, o Rei que unificou

a Arábia Saudita, cresceu no exílio no
Kuwait, na austera e puritana atmosfera das
doutrinas de um reformador do Islã do Sécu-
lo xvm, Mohammed ibn Abd al-Wahab. Em
1901, aos 21 anos, com apenas 40 homens, ele
recapturou a cidade natal dos Saud, Riyad,
da tribo rival de Rashid. Em nome do waha-
bismo, ele gradualmente conquistou em ba-
talha o país e em 1932 rebatizou-o de Arábia
Saudita. Sua conquista das cidades santas
de Meca e Medina alarmaram o mundo
islâmico fora da Arábia, temeroso de que o
wahabismo mexesse nas tradições. Mas ibn-
Saud fez tudo para acalmar as alarmadas
delegações que foram visitá-lo e tornou o
hajj (a peregrinação aos lugares santos do
Islã) seguro.

Antes de ter petróleo, a Arábia Saudita
vivia das cabras, tâmaras e dos peregrinos—
1 milhão de peregrinos por ano. Como Meca
é o berço do Profeta, a Arábia Saudita leva
extremamente a sério seu papel de guardiã
dos lugares santos; com seu austero waha-
bismo, acredita ser também a Guardiã da
Fé.

Alguns fatores de sorte, para o Ocidente,
operaram na Arábia Saudita. Uma vez que
os wahabis, que dirigem o Reino, sâo fanati-
camente anticomunistas, eles se voltaram
para o Ocidente. A Aramco foi relativamen-
te inspirada e não gerou má vontade com o
passar do tempo. Já que os EUA nunca
tiveram presença na sociedade saudita —
como foi o caso da França na Argélia—uma
relação especial pôde florescer.

Terra Santa
Todo muçulmano, pelo menos uma vez

na vida, deve fazer uma viagem a Meca. Uma
vez feita a peregrinação, o hajj, ele pode se
autodenominar um hajji. Nos últimos anos,
membros do Governo norte-americano ado-
taram sua própria versão do hajj. Só que sua
preocupação é puramente material, e o des-
tino Riyad, não Meca. Fui num desses hajj,
em 1977, com o então Secretário do Tesouro,
Michael Blumenthal, o Subsecretário An-
thony Solomon e o Secretário Assistente
Fred Bergsten

Passamos pelo Egito, Israel, o Irã e o
Kuwait. O Ministro das Finanças do
Kuwait, Abdul Rahman Salim al-Ateeqy,
cocou o seu grande bigode e disse: "Não
estamos produzindo à capacidade total. O
óleo no chào é melhor do que papel-moeda.
Nào somos os salvadores da economia Oci-
dental. O que podemos fazer a respeito dos
sindicatos britânicos ou dos problemas da
Itália? Uma coisa a mais: para haver estabi-•lidade no Oriente Médio é preciso um açor-
do, os palestinos devem ter um Estado.
Senão, para onde vou mandar o palestino
que me causar problemas?"

A renda per capita no Kuwait é de 13 mil
500 dólares. Nos EUA, é de 6 mil 339 dólares.
Há tantos palestinos trabalhando no Ku-
wait quanto kuwaitianos.

Abdul Aziz al-Qurashi, o governador da
Agência Monetária da Arábia Saudita (Ban-
co Central), é homem de grande magnetismo
pessoal e, dotado de voz poderosa, poderia
substituir Walter Cronkite. Falamos tam-
bém com Ali Aba al-Khayl, o Ministro das
Finanças, em Riyad, ambos em suas costu-
meiras vestes brancas—os thaubs, as cabe-
ças cobertas pelo kafflyeh. O governador ai-
Qurashi graduou-se pela Universidade do
Sul da Califórnia (USO. O Ministro Aba ai-
Khayl insiste em que a Arábia Saudita gas-
tara o dinheiro ganho com o óleo. Há um
ambicioso plano de desenvolvimento. O país
contribuirá mais para o FMI e para os ban-
cos de desenvolvimento da Africa e da Ásia.

Foi deles que ouvi, mais uma vez, o
argumento que ecoa por todo o Oriente
Médio:

— Tudo o que precisamos é extrair 3
milhões de barris/dia. Acima disso, tudo é
dádiva. Seria mais interessante conservar o
óleo no solo do que transformá-lo em di-
nheiro.

Em 1980, os saudistas estavam extrain-
do 9 milhões de barris por dia. Suas necessi-
dades eram, talvez, de até 4 milhões de

barris, ou mesmo 5 milhões de barris diários
(55 bilhões de dólares/ano).

Deserto e concreto
Na Arábia Saudita, os tecnocratas são

jovens, mas responsáveis por bilhões de dó-
lares. Eles formaram a ponte entre o Reino
do deserto e a Riyad de Doxiadis e concreto.
É como se classes recém-formadas em Stan-
ford e Harvard assumissem a direção do
Pentágono e do HEW (Health, Education
and Welfare, espécie de Ministério da Saúde,
Educação e Previdência, nos EUA).

A maioria dos sauditas que estudam nos
EUA vai para o Texas e a Califórnia. "Temos
muito o que aprender, mas náo é táo mal,
porque conhecemos uns aos outros", disse-
me um vice-mlnistro. E continuou: "Estudei
na USC, que é, penso, a mais popular entre
os sauditas. Se preciso conseguir algo no
Ministério do Planejamento, conheço um
cara que estudava na sala abaixo da minha
na USC. O sujeito das Finanças foi meu
companheiro de sala na USC. E assim por
diante. Como você sabe, o Gabinete saudita
tem mais Ph.D's que o norte-americano".

John Hubard, o ex-presidente da USC,
fez uma viagem ao Oriente Médio. Só no
Govemo saudita encontrou quatro minis-
tros e 14 vice-ministros ex-alunos da Univer-
sidade. Convidado para um banquete, levou
filmes dos últimos jogos do campeonato
universitário de futebol americano. Um de-
les era de uma partida em que Notre Dame
fechou o primeiro tempo ganhando da USC
por 24 a 6. Dentro dos thaubs, a audiência
suspirava e gemia. Mas no segundo tempo,
os Trojans da USC fizeram 49 pontos e
venceram, enquanto a audiência vibrava.
Quando as luzes se acenderam, o anfitrião,
cheio do espírito da vitória, fez um pronun-ciamento:

— Senhores, Alá torce pelo Trojan.
Na Arábia Saudita, o dinheiro não é

tudo. Os tecnocratas falam o inglês colo-
quial, mas a patrulha religiosa está firme em
Riyad, obrigando às cinco preces diárias e
batendo com seus bastões nas janelas dos
comerciantes que tardam a fechar na hora
da oração. Os mesmos bastões podem casti-
gar as pernas das mulheres que se vestirem
imodestamente.
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Os tecnocratas administram a Arábia
Saudita. Mas quem governa é o Rei, a Fami-
lia Real, o Coráo e toda uma linguagem de
fatores culturais. Dominando uma vasta
área com uma pequena população e grandes
riquezas, os sauditas nâo prezam nada aci-
ma da estabilidade. Assim cheques a radi-
cais e conservadores no mundo árabe. Quan-
do olham em volta, encontram, do outro
lado do Mar Vermelho, um grupo de tenen-
tes-coronéis marxistas na Etiópia. Em sua
própria fronteira Sul está a República Popu-
lar do Iémen, onde os cubanos servem como
assessores. Os russos estão no Afeganistão e,
do outro lado do Golfo, os radicais iraquia-
nos e os iranianos guerreiam entre si.

Que farão os sauditas? Com um sorriso
que ficou famoso, o Xeque Ahmed Zaki
Yamani, o Ministro saudita dó Petróleo,
disse que a relação entre seu país e o Ociden-
te era como um casamento católico: com
brigas, mas basicamente indissolúvel.

Dinheiro demais
Os sauditas tèm um dos mais curiosos

problemas jamais enfrentados por um povo:
dinheiro demais. Se extraírem 10 milhões de
barris/dia, os 110 bilhões de dólares (a 30
dólares o barril) que isto produzirá por ano é
mais do que podem gastar. Se gastarem
tudo, é provável que sua sociedade se desin-
tegre. Não podem mesmo escapar do toque
de Midas, pois, se reduzirem sua produção a
5 milhões de barris diários, haveria uma
escassez: o preço do mercado à vista (spot)
subiria, a OPEP decretaria um novo aumen-
to e em pouco tempo os sauditas estariam
ganhando tanto dinheiro como se não tives-
sem cortado a produção pela metade. Não
importa o que façam, os sauditas não podem
escapar de seu dinheiro, o que os torna um
alvo, tanto interna como externamente.

Apesar da conexão californiana, a des-
peito das visitas de banqueiros e vice-
presidentes de empresas de construção, não
é fácil saber o que acontece no Reino. Numa
sociedade sem Parlamento ou imprensa, a
informação sai à vontade do Rei. Apenas

uma equipe de TV conseguiu filmar no país;
poucos escritores puderam entrar. Fica-se
muito na situação dos analistas do Kremlin,
que olham quem senta ao lado de quem na
parada do Io de Maio.

Pesadelo ocidental
Os observadores do Reino imaginam um

cenário de pesadelo. E não sonham com os
tanques russos descendo do Afeganistão pa-ra o Golfo. O pesadelo chama-se Multidão
Enfurecida. E agiria da mesma forma que no
Irã. Queimando a bandeira norte-americana
e talvez, por precaução, também a britânica.
Brandindo os punhos nas câmeras de TV.
Cantando slogans contra o imperialismo.
Seu líder — talvez um religioso, talvez um
coronel, talvez um coronel religioso como
Muammar Qadafi — diz: "Estamos atolados
em lixo ocidental, em corrupção ocidental;
olhem para eles, não tèm honra familiar e
suas mulheres são fáceis, Satã tocou-os. Náo
nos deixemos seduzir. Voltemos à modera-
ção, ao nobre, ao puro. Voltemos à Palavra
de Deus. Voltemos a Deus".

Quando os iranianos, cortaram a expor-
tação de petróleo, ainda havia os sauditas.
Mas os sauditas representam um terço da
OPEP e não há ninguém para substituí-los.
É por isto que pudemos sobreviver à Segun-
da Grande Crise do Petróleo, mas não pode-remos sobreviver à Terceira. A Multidão
Enfurecida em Riyad seria o mesmo queóleo a 100 dólares o barril, racionamento de
gasolina com o litro a um dólar e meio, um
terço de todos os aviões no solo, filas em
volta dos quarteirões nos bancos, o Chase
Manhattan afundando, o mercado de ações
caindo 60 pontos numa sessão: depressão
real.

Podemos contar com os sauditas para
acomodar as coisas, mas não para levar-nos
pelos anos 80 sem sérios esforços de nossa
parte. Eles sabem que 13 dos atuais dirigen-
tes de países árabes removeram seus prede-cessores à força. A escala dos petrodólares
fez da Casa de Saud a mais rica família do
mundo e uma das mais vulneráveis. Os
costumes dele.,:¦ nâo sâo os nossos, mas é com
fervor que dizemos: Allah yittowil umrak,
que Deus lhes dê vida longa.

Os Saud e os Rockefeller
' Parece injusto. Primeiro, temos que nos

preocupar com a família mais rica do mundo— a dos Saud. E agora estou prestes a dizer-
lhes que temos de nos preocupar também
com os Rockefeller. Estou usando o Chase
Manhattan simbolicamente, mas falo sobre
todos os bancos. O Chase é um bom exemplo
porque é um grande credor internacional.
Em 1979, a metade de seus lucros veio do
exterior.

O problema chama-se Reciclagem dos
Petrodólares. A conexão entre os Saud e os
Rockefeller é que a primeira põe seu dinhei-
ro no banco da segunda. Este então o em-
presta, às vezes a quem precisa dele para
pagar à família Saud o novo preço do petró-leo. Gertrude Stein disse uma vez que o
dinheiro é sempre o mesmo, apenas os boi-
sos são diferentes.

Se os consumidores de petróleo pudes-sem vender bastante aos produtores, a ba-
lança ficaria equilibrada Se os quenianos
pudessem elevar o preço do seu café para
pagar as contas da gasolina e dos fertilizan-
tes, e se os sauditas pudessem beber bastan-
te café, nâo haveria problema. Mas náo há
sauditas suficientes para beber tanto café.
Os produtores de petróleo nâo podem com-
prar o bastante para empregar os petrodóla-res de que dispõem.

Os Saud, mais ricos, botam o dinheiro
no banco dos Rockefeller. Os quenianos nâo
podem pagar os novos preços do petróleo e
recorrem ao banco para empréstimos. Ago-
ra, devem aos Rockefeller, que retém o dl-
nheiro dos sauditas. Seria mais simples se os
quenianos devessem diretamente aos saudi-
tas, mas não é assim que acontece. O banco
confia em que os quenianos reduzirão seu
consumo de gasolina e aumentarão sua ren-
da o bastante para pagar o empréstimo.
Então, os petrodólares terão sido reciclados.

Nos EUA, se um banco tem um depósito
em petrodólar de, por exemplo, 100 dólares,
o Banco Central manda que conserve 10%
como reserva. Você pode tomar 90, colocar
na sua conta e o banco pode emprestar 81 a
seu primo Charley. Que poderá repetir a
operação, possibilitando ao banco emprés-
tar 72.90 ao próximo. É assim que funciona o
multiplicador.

O problema é que o multiplicador é
infinito na Euroland (neologismo com que o
autor designa a Europa, o pais do eurodólar).
O banco de Rockefeller na Euroland obtém
um depósito de 100 dólares e pode empresta-
lo integralmente para você. Quando você os
deposita, por exemplo, no Deutsche Bank
Luxembourg, esse total pode ser empresta-
do adiante, e assim vai. ',

E os alemães trabalharam, trabalharam
e infestaram o mundo com seus fuscas, suas
máquinas e produtos químicos. E obtive-
ram, em 1975, um superávit de 40 bilhões de
dólares.

Os japoneses cantam todas as manhãs
Salve ó Matsushita (o hino da companhia),
fazem calistenla, e trabalham e trabalham e
inundaram o mundo com aparelhos de TV,
estéreos, câmeras fotográficas e carros, e
estão a caminho de um superávit multibilio-
nário.

E agora, de repente, um país — uma
família — tem um superávit de 60 bilhões de
dólares! Sem precisar trabalhar! Ocorreu-
me que os árabes poderiam resolver esse
problema através de uma seleção adequada

de empresas. Poderiam comprar a Penn
Central, Lockheed, Chrysler e os Correios
dos EUA (todas empresas deficitárias, que
consumiriam os petrodólares).

Empréstimos imprudentes
Se os árabes retiram seu dinheiro de seu

banco e você tem aquele empréstimo ao
Brasil em seus livros, é melhor você obter
logo outro depósito. Mas, se você é um
membro do Sistema e está em boas condi-
ções, poderá fazer o dinheiro árabe voltar.
Os árabes levaram-no para outro lugar —
para a Grã-Bretanha ou a Suíça — e você
poderá telefonar e tomá-lo emprestado de
volta de outro banco. Terá que pagar mais, é
claro, e naturalmente não será exatamente o
mesmo dinheiro, mas tudo o que precisa é
cobrir seu empréstimo aos brasileiros. Se
seu banco não estiver em boas condições,
ninguém responderá a seu telefonema. Mas,
se isto acontecer, as autoridades bancárias,
o Federal Reserve (EUA), o Bundesbank
(RFA), o Bank of England, vão colocar o
banco doente no CTI e outros bancos cerra-
rão fileiras com ele. Mas, se isto ocorrer com
vários bancos ao mesmo tempo, obviamente
o CTI seria insuficiente e haveria algo como
uma epidemia ou praga.

O Walter Cronkite saudita, governador
do Banco Central Al-Qurashi, delineou uma
estratégia para aplicação dos petrodólares.
Fez uma lista dos maiores bancos do mundo
e começou do topo. Colocou o dinheiro nos
cinco bancos americanos, nos três maiores
suíços, três maiores alemães e dois maiores
britânicos. E então passou para a próxima
relação. Os bancos formam consórcios —
tome parte de meu empréstimo que eu entro
no seu. Dessa forma, os bancos privados da
OCDE agem como repassadores do supera-
vit da OPEP. Os brasileiros, os coreanos e os
quenianos não tinham óleo e suas contas
subiram, mas eles continuaram em frente
porque os bancos emprestaram-lhes o di-
nheiro que obtiveram dos produtores de
petróleo.

Quando se abre um banco, coloca-se
nele algum capital. Então arranja-se alguns
depósitos e se os empresta. Num banco bem
administrado, os três itens guardam uma
prudente relação entre si. Se se trata de um
pequeno banco, com capital de 100 milhões
de dólares, seria muito imprudente emprés-
tar 50 milhões ao Brasil.

Mas a competição na Euroland levou os
bancos a emprestarem mais e mais em rela-
çâo a seu próprio capital. A taxa internado-
nal para empréstimos bancários chama-se
Libor, ou London Interbank Offered Rate. É
como a prime-rate. Nos EUA, a General
Motors toma dinheiro no nivel da prime,
enquanto uma pequena companhia pode
pagar dois ou três pontos acima dela. Os
pontos extras são a margem do banco de
acordo com o risco.

Depois do Primeiro Choque do Petróleo,
os países industrializados pagavam 1 1/4%
sobre a Libor e os países em desenvolvimen-
to, 2 1/2%. Mas os bancos foram tão ávidos
que ofereceram cada vez melhores condi-
ções. Depois do Segundo Choque, as nações
desenvolvidas pagavam somente 0,5% sobre
a Libor e as do Terceiro Mundo apenas
0,68%.

Em apenas um ano, 1978, o Euromerca-
do cresceu em 200 bilhões de dólares. Só o
Brasil tinha tomado 52 bilhões e crescia
ferozmente. Um banqueiro brasileiro comen-
tou: "Se você deve muito dinheiro, eles náo
podem deixar você quebrar". Os bancos
elaboraram uma lista dos países que pode-riam ter problemas em pagar os emprésti-
mos e havia 17 nela: Brasil, Filipinas, Coréia,
Turquia, Tailândia, Polônia, Paqulstáor Ni-
carágua, Panamá, Egito, Jamaica, Etiópia,
Quênia, Marrocos, Iugoslávia, Sudão e Zai-
re. Metade dos recursos tomados por esses
paises destina-se tão-somente ao pagamen-to dos empréstimos antigos. Obviamente,
não podem continuar tomando recursos
apenas para comprar petróleo e pagar em-
préstimos antigos, ou jamais deixarão de
dever.

Depois piora
O pior é que ainda nâo sentimos o im-

pacto do Segundo Choque do Petróleo, por-
que leva tempo para que a expansáo do
crédito atravesse o sistema. O peso desse
Segundo Choque ocorrerá apenas em 82-83,
quando os produtores de petróleo, chocados,
dirão: "Olha, isso é inflação". E aumentarão
de novo o preço do petróleo.

Todos os banqueiros querem que o Fun-do Monetário Internacional ajude. Os toma-dores náo gostam do FMI, porque ele impõecondições políticas. Há alguns anos. o FMIimpôs condições estritas para o Egito: mulü-does saíram às ruas e queimaíram prédios. Omesmo aconteceu no Peru.
Fui aconselhar-me com meu guru ban-

queiro. "Os aumentos de preço do petróleotornaram frágil o Sistema", disse ele, mos-trando-me uma lista com os 60 maioresbancos do mundo e dizendo que, nos próxi-mos três anos, pelo menos um deles terásérios problemas.O que acontecerá?, quis saber eu.Os bancos centrais concordaram em
que cada um será o último recurso em seu
próprio país.E todos estão em condições?Alguns não.E o que acontecerá?Nâo há escolha. O Federal Reserve
(banco central dos EUA) será o último recur-so do mundo.

E de onde ele vai tirar o dinheiro?Ele o imprime.
Mas isto é superinflação!
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Quem
Depois do
título, os
uniformes

Campeão 

de carnaval este
ano, Arlindo Rodrigues car-
rega uma experiência de 21

anos, desde que, em 1960, com
Fernando Pamplona, fez o desfile
do Salgueiro com Palmares. Mas,
ao contrário de vários colegas de
avenida, Arlindo acompanha seu
trabalho de criação até vê-lo na
rua. Depois, este carnavalesco
que não torce por nenhuma esco-
Ia em particular — "torço pelo
carnaval" —>" recolhe-se à sua
casa, convive com os amigos, os
discos e livros que tomam conta
de sua vida quando não está de-
bruçado sobre a prancheta.

Este carioca do Andaraí não
estudou cenografia ou decoração.
Recebeu, isto sim, o incentivo de
Pamplona quando ele chefiava a
turma de cenógrafos do Teatro
Municipal e as "grandes" das Es-
colas de Samba resumiam-se ao
Império Serrano, Mangueira e
Portela. Furar este bloqueio "era

um caso sério". Somente em
1963, a dupla conseguiu um pri-
meiro lugar para o Salgueiro, com
Chica da Silva. Em 1972 Arlindo
abandonou a escola e, pensava, o
carnaval. Acontece que, dois anos
depois, Osman, da Mocidade In-
dependente foi buscá-lo em sua
casa para vestir os sambistas de
Padre Miguel. E Arlindo tornou-se
profissional. Ele nunca havia co-
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brado nos tempos do Salgueiro,
passou a ganhar dinheiro com seu
trabalho: "Hoje, faço meu preço
e tenho um advogado, espécie de
empresário, que trata dos meus
contratos". Mocidade, Vila Isa-
bel, novamente Mocidade até
chegar à Imperatriz, em 1980,
acumulando já oito campeonatos.

Apesar de ganhar muito dinhei-
ro, Arlindo afirma "ser impossível
ficar rico no Brasil". Recebeu da
Imperatriz cerca de Cr$ 800 mil,
mais um prêmio pela vitória de
Cr$ 450 mil. ("Pelo segundo lugar
receberia Cr$ 300 mil e terceiro,
Cr$ 200 mil".) Cenógrafo da TV
Globo, onde fez os cenários para
Chico City e a próxima novela
das sete, Arlindo foi obrigado a
contratar uma equipe própria que
o tem ajudado em trabalhos como
as decorações do Golden Room e
da boite do Hotel Nacional, os
figurinos para o show Brazilian
Follies e que já começa a prepa-
rar os primeiros esboços para os
novos uniformes das escolas pú-
blicas do Rio de Janeiro, uma
encomenda do Secretário Arnal-
do Niskier "que sairá das indefec-
táveis saias azul-marinho e blusas
brancas".

Com uma viagem programada
para setembro ("antigamente elas
eram dadas pela TV Globo"), Ar-
lindo esteve ontem, acompanha-
do dos integrantes da Imperatriz

, Leopoldinense, numa grande fes-
ta no Golden Room, oferecida
pelo mais novo desfilante de Car-
naval, o também campeão Ricar-
do Amaral. (MARIA LÚCIA RANGEL) ¦

CAPA: O ouro de Brasília, no Banco Central Impresso na JBIG
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A RENASCENÇA
Uma tradição em móveis de estilo

Venha conhecer nesta mansão, a maior
variedade em móveis personalizados e do

mais fino acabamento.
Rua do Catete, 194-196

(Esquina c/ Corrêa Dutra)
Meubles de Superieure Qüalité • Fine Furniture .„fct||'»«» Quatitãts Móbel •^ ^ CL, C1
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Quem
Apontamentos
rigorosos
para o Queen

Quem 

pensa que a vida de
um supergrupo de rock
é só champanha e fanta-

sia engana-se redondamente. É
claro que as duas coisas são
parte intrínseca do halo de
glória destes novos heróis ins-
tantâneos, mas que ninguém
se iluda — antes de mais nada,
rock é um negócio. E para que
ele renda o máximo, em longe-
vidade (coisa difícil, conside-
rando o mito da eterna juven-
tude que o envolve) e intensi-
dade, é necessário uma organi-
zação rigorosa, precisa e aus-
terá — o oposto do luxo irres-
ponsável.

Por isso, enquanto seus me-
ninos travavam um fugaz co-
nhecimento com o Rio de Ja-
neiro, onde tocarão dia 27 —
Freddie Mercury fazendo
compras em Ipanema e jantan-
do no Concorde, John Deacon
e Brian May passeando no Rio
Sul e comendo fettuccine e
frango ao curry no Antonio's
e Roger Taylor descansando
no hotel para depois esticar no
Regine's e no Diagonal — Paul
Prenter, um irlandês de roupas
sisudas, cabelos curtíssimos,
óculos de grau e gênio áspero,
se desesperava com o que ele
chama "a inacreditável desor-
ganização brasileira." "Por is-
so é que nenhum grande grupo
de rock veio à América do
Sul", ele vocifera na coffee-
shop do Sheraton, entre den-
tadas num sanduíche de filé e
goles de chá sem açúcar."Aqui é incrivelmente confu-
so, você não consegue coisas
essenciais como telefones que
ligam, pessoas que estejam nos
lugares nas horas marcadas.
Falar com Londres, daqui, é
como falar com outro pia-
neta!"

Printer ocupa uma posição-
chave na engrenagem que se
move, atrás do Queen. Empre-
sário, na expressão exata do
sentido, o grupo não tem.
Tem, sim, um diretor financei-
ro, Jim Beach, que controla os
fluxos de dinheiro, uma equipe
técnica comandada por três
engenheiros de som, Jerry Stic-

kels (que trabalha também
com Elton John e o grupo sue-
co Abba), Chris Lamb (que
sonorizou Woodstock e opera
para Rod Stewart) e Michael
Ahan (técnico, de Paul
McCartney e Bob Dylan); e um"supervisor de assuntos pes-
soais", título que sugere um
super-secretário mas que en-
cerra, os inapeláveis poderes
de Paul Prenter.

A partir do momento em
que uma excursão está fecha-
da, Prenter assume o coman-
do. Supervisiona os contratos
(no caso da tour sul-
americana tomou precauções"para que o grupo recebesse o
dinheiro, o que já soubemos
que deixou de ocorrer muitas
vezes com outros artistas").
Faz exigências e especifica de-
talhes, até os mais prosaicos (o
grupo deve ter um camarim à
parte da equipe, decorado"funcionalmente, mas com
bom gosto" e equipado com
um lauto farnel de frutas, ref ri-
gerantes, biscoitos de chocola-
te, queijos, patês, chá, café,
doces, salgadinhos, vinhos,
gim, uísque scotch, licor de |
café Kalua, vodca, cerveja
Southern Comfort e suco de
laranja). Verifica as condições
técnicas dos lugares onde o
grupo tocará, com a assessoria
de Stickels, Lamb e Ahan
("Não gosto, em princípio, de
shows ao ar livre, temos uma
história difícil de concertos
assim").

E, finalmente, detém a coor-
denação geral de cada movi-
mento do grupo na estrada,
desde os contatos com a im-
prensa ("aqui, se você marca
alguma coisa para as duas ho-
ras, as pessoas chegam às duas
e meia. Na América e na Euro-
pa, todos estariam no local às
quinze para as duas!") até o
lazer do grupo, Brian May gos-
ta de jardinagem, e se ocupa
disso sozinho. John quer ficar
com sua família (tem mulher e
três filhos) e Roger também
não sai muito (tem um filho e
sua mulher está grávida). De
Freddie eu sou amigo pessoal,
o que é diferente. Freddie gos-
ta de antigüidades, e saímos às
vezes para fazer compras
juntos."

Tudo regido por aponta-
mentos rigorosos que incluem
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Roger Taylor, "esticadas no Baixo Leblon"

hora de acordar, hora de to-
mar café, hora de sair do hotel,
hora de chegar no aeroporto,
hora de ir,para o teatro ou
ginásio, horas suficientes de
sono. Para que seu esquema
eficiente funcione, o melhor
país, segundo ele, são os Esta-
dos Unidos, "onde viajar de
avião é incrivelmente fácil, os
telefones funcionam maravi-
lhosamente, as estradas são
ótimas." Depois, a Alemanha
—• "são extremamente pon-
tuais, a imprensa é ótima" — e

o Japão — "tudo está no lugar
na hora certa, têm a mania do
detalhe".

A América do Sul, até agora,
só está lhe dando dores de
cabeça."É longe, as coisas não
funcionam, não dão o que se
pede. Lá fora a imagem da
América do Sul é muito ruim
como mercado para tournées
— histórias de violências, de
seqüestros, muita insegurança.
Exige um investimento muito
alto, que nem todos podem
bancar." {[ANA MARIA BAHIANA) ¦
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SEU CONFORTO MERECE UMA
SAUNA MENTAV FAZ TEMPO.

Você já conseguiu
quase tudo de bom
que a vida oferece;
só falta uma Sauna
Mentav em sua casa.
É confortável e cô-
moda. Vamos perderaqueles quilinhos a
mais, isso sem falar
nos benefícios que

-«jwoitóíi*? -yyy -.yy •¦ ,;'';í__í^s__í__!^jaíí:_*M3S"f--
^*^<laBawMB_«BWgMgl_g_H^

traz para a
saúde e estética
de toda a família.

Também transfor-
mamosseu "box"
em sauna. A expe-
riência de centenas
de unidades instala-
das em saunas indi-
viduais ou coletivas
do tipo seco ou a
vapor, em residên-

cias, clubes
e hotéis, ga-rantem total
segurança e
a melhor
qualidade.Nossa linha
de produtosabrange
Geradorese vapor
para box de

^s0mmsmsaúÊ<FS fl

4 i

diversas ca-.
pacidades,duchas cir-
culares, pis-cinas com I
acessórios, I
equipamen-
tos de hidro-
massagem,
tudo paraseu confort(
e relax.

Não deixe de des-
frutar tudo que está
ao seu alcance.
Mentav Saunas é
bem-estar, saúde e
aquele jeitinho chie
que deixa você sem-
pre em boa
forma.

i I

Üí I
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Sauna individual para aptP• gerador de vapor parabox (diversas capacida-
des) • duchas circulares •

Siscinas 
e acessórios • hi-

romassagem.

MENTAV
SAUNAS

MAIS UM PRODUTO SORAÇO
Rua Santana, 73 -
2? andar - Gr. 205 -
Tel.: 242-8516e242-8986.
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Quem
Dualidade do
mar, densidade
da montanha

O 

rapaz que há 40 anos tinha
mania de pintura conhe-
ceu a Itália vestindo a in-

sígnia de cabo de artilharia. De-
pois da Segunda Guerra termi-
nada, voltou algumas vezes à
Europa, mas há quase 20 anos
náo visitava as terras italianas
onde lutou com a FEB. Em janei-
ro último, Carlos Scliar voltou
ao lugar onde morou em tempos
difíceis, deixando prontas as 16
telas retratando paisagens,
naturezas-mortas e flores de
Cabo Frio, atualmente expostas
na Galeria AMNiemeyer. Em
apenas um mês, tudo foi prepa-
rado e, ante qualquer espanto,
ele responde bem-humorado:
"Quando se tem apetite e 40
anos de experiência!"

França, Holanda e Bélgica,
além da Itália, fizeram parte do
seu roteiro e o que viu importou
na medida em que permanente-
mente está fazendo um balanço
do seu trabalho. Deparou, no

Centro George Pompidou
(Beaubourg), com originais de
pintores alemães que conhecia
de nome desde criança: "Foi
como se estivesse encontrando
um tio-avô." E na Itália dedicou-
se, principalmente, a rever — "é
mais importante do que ver" —
constatando que as obras classi-
cas vão deixando de ser mitifi-
cadas para tornarem-se aparèn-
tádas: "Tenho a impressão de
que o mundo atual está mais
interessado no reexame do que
foi proposto até agora do que
em descobertas."

Alternando Ouro Preto com
Cabo Frio, com escapulidas à
fazenda do amigo Gilberto Cha-
teaubriand, Scliãr mostrou em
Brasília, no ano passado, a pai-
sagem da cidade histórica mi-
neira, reservando aos cariocas a
de Cabo Frio: "Sou de gêmeos e
a dualidade do horizonte do
mar e da densidade da monta-
nha me faz bem. Com a mesma
paleta chego a coisas tão diver-
sas e estimulantes."

Até o dia 30, Obras Recentes
poderão ser admiradas. Todas
executadas em vinil e colagem
encerada sobre tela. (MARIA LÚCIA
RANGEL) ¦

^t ^^B ^B^fi'' fi :fifi^iBB ^BsliPZvfifi ^^^^B ^^^zi

ÍMN&^^-^^^^^^^^^B Ifi- fifi firí^^^^^BS^X '^^Sw:fi y-. ^^P^^^Ws^BBk^^K SE^fi%fi?fizz

ijw#w ^^fl BPP*^* :^B BB^*
¦*•¦¦¦ j^B ¦BBbtB^^^B B^bwN^w*'' fi

^Be^^xB B(l^^^iv"fei^Bi^^^fvi^BBE»^^^^^É B B^ílB^^^-fi

fiiiijfl fl& tM^g. ^ yr^jfl IBRg^gy

yíjcê jâ conhece
a+ítílifâ
Os móveis

a, yrríuk o&

A bandeira dá bom gosto.
das Américas, 2560, Krd 3
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O HAIR CLUB DO
BRASIL trouxe dos
ESTADOS UNIDOS para
você, os 3 métodos
exclusivos e mais
eficientes para combater
qualquer problema
capilar. 1.000 empresas
em todos os países. 350
Filiais só nos E.U AuHAIR

TREATMENT

- ZZ

Carlos Scliar, "mais reexame do que descobertas"
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Um tratamento
cientificamente eficaz
no combate à caspa,
seborréia e queda dos,
cabelos.

B
HAIR CLUB

ICARAÍ: R. Gavião Peixoto, 183
8.° andar- Fones: 714-0159
CENTRO: Av. Rio Branco, 245
9.° andar - Fone: 220-7049
COPACABANA: R. Xavier da Silveira, 45
C/04 - Fones: 237-7372 e 257-3753

NATURAL
HAIR

Um método exclusivo de
cirurgia plástica para a
erradicação total da
calvície parcial ou
entradas pronunciadas.

SKIN
GRAFT

A solução ideal para a
calvície avançada.

D
CONHEÇA NOSSO DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA: Limpeza de Pele» Corte de Cabtt

Rejuvenescimento (rosto-corpó)
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ROBERTO HILLAS, Brasília

Ecomo 

num filme. O ouro
em barras, pesado, sopesa-
do, brilhante e sensual —

por cor, valor e sonho — alinha-
se em longas prateleiras que,
não acolhessem milhões de dó-
lares em pequenos tijolos cinti-
lantes, poderiam guardar, pelo
aspecto, singelos remédios de
botica do interior. Nestes arma-
rios de metal, no fundo de um
edifício ao contrário, o subsolo
do Banco Central em Brasília,
repousa no quinto andar o ouro
do Brasil. Assaltantes de verda-
de, escritores de histórias poli-
ciais, usurários e senhoras que
amam valores dependurados ao
pescoço e nos pulsos, poderão
sonhar com o que está ali. Con-
tudo, o correspondente brasilei-
ro do Fort Knox americano é
invulnerável. Nas salas blinda-
das dos subterrâneos brasileiros
do Banco Central não se pode
— à exceção de quem ali traba-
lha — penetrar, e as medidas de
segurança, essas sim, parecem
saídas de uma novela de lan
Fleming.

Na hipótese improvável de
que, no decorrer de guerra atô-
mica, um míssil viesse a incidir
diretamente sobre o edifício do
Banco Central, nada acontece-
ria com nosso ouro. Quem esti-
vesse dentro das caixas-fortes,
dificilmente perceberia sinais da
hecatombe que ocorreria lá em
cima. A 20 metros abaixo da
superfície, as paredes de con-
creto, cujas exatas dimensões e
técnicas de fabricação são man-
tidas em segredo, simplesmente
ignorariam o impacto dos fo-
guetes nucleares.

Lá em baixo há duas caixas
fortes que guardam as riquezas
monetárias do Brasil, inclusive o
ouro. Uma delas tem 16 mil
metros cúbicos e a outra 11 mil.
A maior ostenta três portas de
aço, por um metro e meio de
largura e 90 centímetros de es-

Cinco andares abaixo do
nível do solo, sistemas
eletrônicos que assinalam
até a presença de insetos
protegem o ouro brasileiro

?

l JOGAR NO CLUBE DO OURO
I

elrra Pelada formam o cacife de uma rodada que pode ser decisiva



Compre uma,
kveduas.
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Leve esta dose dupla
de conforto e econo-
mia. Bicama Lacca,em
louro ou laqueada nas
mais lindas cores, é bo-
nita, resistente, e tem
qualidade de primeira.

Para você ter duas ve-
zes mais conforto sem
ocupar espaço e ganhar
em dobro na economia,
com pagamentos

facilitados ou à vista
com ótimos descontos.

Bicama Lacca. Com-
pre uma que você vai
ter duas.

Fábrica: Estr. do
Timbó, 47
270-6893 Bonsucesso

Ataulfo de Paiva, 35
239-3396 Leblon
Barata Ribeiro, 323
255-7984 Copacabana
Conde de Bonfim, 66
234-5668 Tijuca
Gavião Peixoto, 182
711-8755 ícarai

LACCA
Venha conhecer os novos lançamentos

exclusivos dos móveis Lacca para sua casa.

QUEM
TEM MEDO

DO IVC?
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O IVC - Instituto Verificador de Circulação
é uma entidade sem capital e sem fins
lucrativos.

Sua função é importantíssima para todos
os que lidam com a propaganda: agências,
anunciantes e veículos.

Com base nos seus relatórios sobre a
circulação líquida de jornais e revistas, as agên-
cias podem elaborar seus Planos de Mídia
com maior objetividade.
Os anunciantes ficam sabendo exatamente
para onde vai a sua verba.

E os veículos têm uma prova incontestável
de sua penetração. Não tenha medo do IVC.

Afinal, a verdade só afeta os que ainda
não têm o senso do que é ser profissional.

Em circulação,
a sua única referência.

Se um míssil
atômico
destruir o
edifício do
Banco Central,
as caixas-fortes
que guardam o
ouro ficarão
intactas
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pessura. Cada uma pesa por vol-
ta de 30 toneladas e foi fabrica-
da em aço especial, resistente a
qualquer tipo de impacto, até
mesmo às explosões diretas. Só
abrem mecanicamente, e há um
sistema que assinala qualquer
irregularidade, disparando um
mecanismo que bloqueia tudo.

Quem cultiva as virtudes da
imaginação pensaria num túnel.
Inútil. As barreiras físicas e ele-
trônicas são de tal grandeza que
a tarefa de penetrar nas caixas-
fortes torna-se irrealizável.
Além das paredes, do prédio e
do subsolo, há um sistema ele-
trônico de sensores que acusa
até os insetos que porventura —
hipótese impensável — se aven-
tu rem a andar pelos corredores
que circundam o santuário do
nosso ouro. Isso significa, lite-
ralmente, que não passa nem
mosca. Além do mais, há um
complexo de escuta e visores,
através de monitores de TV de
circuito interno, que controla
tudo o que se passa no Banco
Central, especialmente nos sub-
solos.

• Tudo isso funciona há nove
meses. Nesse tempo, a reserva
de ouro brasileira aumentou em
7 mil 500 quilos. Deste total,
avaliado em 150 milhões de dó-
lares, 6 mil 500 quilos vieram de
Serra Pelada e 1 mil 200 quilos
de Itaituba e Mauês. Mas os
sombrios e bem protegidos cor-
retores do Fort Knox de Brasília
não guardam todo ouro do Bra-
sil, longe disso. Temos hoje por
volta de 60 mil quilos de ouro
em barra, que valem cerca de 1
bilhão 150 milhões de dólares.
Isso é bom, na medida em que
nos permite apresentar o ouro
como caução para empréstimo.
No fundo, e mantidas as distân-
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Em Serra Pelada o Governo apo^

Mais dinheiro
que o próprio
dinheiro

Os 

economistas contempo-
râneos, salvo algumas ex-
ceções, fizeram o possível

— eo impossível—para acabar
com o padrão ouro das moedas,
para desmonetizar o chamado
metal precioso, para sepultá-lo

de vez. Não conseguiram, pelo
menos de todo. Uma prova dis-
so é que a própria União Sovié-
tica, pais que abjurou a monetá-
rização do ouro, nunca deixou
de produzi-lo, e em grande es-
cala, a ponto de tornar-se o
maior produtor mundial.

Lênin, se fosse vivo, ficaria
horrorizado. Era tamanho seu
desprezo pelo ouro que certa
vez chegou a afirmar que com a
vitória do comunismo em todo
mundo, o metal passaria a ter
valor idêntico ao de outros me-
tais, sendo então possível utili-
zá-lo na fabricação de torneiras
e ferragens de banheiros. Con-
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Lênin: torneiras que não se abriram

tudo, como ele mesmo fez quês-
tão de dizer, isso seria possível,
mas só depois do mundo todo
tomar-se comunista. Como a so-
nhada vitória nâo veio, a URSS,
lançando mão de seu conhecido
pragmatismo, usou e usa, mais
do que qualquer outro país na
História, o ouro para fazer divi-
sas fortes e comprar mercado-
rias, dos cereais às máquinas e
tecnologia avançada. Outros

países seguiriam o exemplo da
União Soviética, principalmente
a África do Sul, segundo produ-
tor mundial, que usa o ouro
também como mercadoria e di-
nheiro.

A importância do ouro, que
agora ressurge das cinzas do
exorcismo armado pelos econo-
mistas contemporâneos, decõr-
re do fato de se confundir histo-
ricamente, desde os primórdios

da humanidade, com o símbolo
absoluto de valor, Ter ouro, em
anel, corrente, medalha, fivela,
caixinha de rape, nos enfeites de
uma carteira de dinheiro, na
pulseira do relógio, dá status. A
realidade é que o ouro é dinhei-
ro, fortíssimo, não importa a
forma em que venha.

Mais do que isso, é uma mer-
cadoria. Voltando aos grandes
adversários do ouro, os pensa-
dores comunistas; encontramos
até em Marx (Contribuição à
Crítica da Economia Política),
uma frase que define bem o
problema: "O ouro e a prata
não são por natureza dinheiro,
mas dinheiro é por natureza
ouro è prata". Curiosamente,
opinião semelhante a de Eugê-
nio Cudin, patrono do pensa-
mento econômico no Brasil, an-
corado como se sabe em posi-
ções diametralmente opostas às
cte Marx: "Enquanto a situação
internacional for a que hoje é,
só há uma moeda universal e
ilimitadamente aceita como
meio de pagamento internado-
nal, o ouro metal", sentenciou
Cudin.

cias, tudo se passa como no caso
de um penhor na Caixa Econó-
mica: deixa-se as jóias — ou o
ouro em barra — e recolhe-se o
empréstimo — ou os dólares. E a
meta do governo é exatamente
esta: aumentar o estoque de
ouro para jogar com ele como
reserva internacional — uma es-
pécie de moeda que serve em
qualquer lugar do mundo.

Para engordar o estoques sub-
terrâneos de Brasília, a Caixa
Econômica Federal compra ou-
ro, e o faz diretamente nas jazi-
das e garimpos, desde maio do
ano passado. Começou a operar
em Serra Pelada, no Pará, e em
agosto instalou mais dois postos
de compra, em Itaituba, tam-
bém no Pará, e em Mauês, no
Amazonas. O presidente da
CEF, Gil Macieira, conta que o
sistema de compras "vai ser agi-
lizado, através de uma direção
centralizada, a partir de Brasi-
lia, com comunicações através
do rádio." Mas é claro que o
Governo tem planos mais ambi-
ciosos. Em primeiro lugar, o de
cobrir todos os garimpos do
Brasil. Ainda no primeiro semes-
tre deste ano, diz-se, mais seis
postos de compra serão instala-
dos. Em suma: a Caixa Econômi-
ca pretende, mesmo, comprar o
ouro onde estiver sendo produ-
zido.

Antônio Augusto dos Reis Ve-
loso, diretor de Administração
do Banco Central, o homem que
administra o ouro do Brasil, diz
que o Governo pensa em admi-
nistrar toda essa riqueza que
vem comprando para a forma-
ção de uma sólida reserva em
barras. Estuda-se, até, a cunha-
gem de moedas brasileiras em
ouro, uma espécie de cruzeiro
com a aceitação internacional.
Ele explica que o ouro pode
servir como reserva do país, ao
lado dos direitos especiais de
saque, da Tranche-Ouro no
FMI e das divisas conversíveis,
que nada mais são do que as
moedas dos países industrializa-
dos, como o dólar americano e
o iene japonês. O mais impor-
tante, na opinião de Veloso:
desde janeiro o Brasil deixou de
ser importador de ouro que, até
então, durante pelo menos um
século, vinha do exterior para
servir de matéria-prima nas in-
dústrias de joalheria e eletroele-
trônica, principalmente. Veloso
arremata: "O fato de o ouro
servir como apoio das reservas
brasileiras no exterior é apenas
secundário". ¦
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dor" ao pomposo "asses-
sor gastronômico", pas-

sando pelo mais sofisticado
"food designer", as qualifica-
ções dos profissionais que
abastecem de alimentos esta
ou aquela cena começam a
ocupar colocações mais no-
bres nos créditos de filmes
americanos, ao lado da maqui-

lagem, de penteados, cenários
e guarda-roupa. Desde que Ja-
mes Cagney atirou metade de
um grapefruit no rosto de
Mae Clark em O Inimigo Pú-
blico N° í , clássico de 1931, o
uso da comida e de refeições
sem dúvida ganhou ref inamen-
to como forma de caracteriza-
ção dos personagens. Cineas-
tas-gourmets como Alfred Hit-
chcock, Claude Chabrol e Or-
son Welles não perdem uma
oportunidade de condimentar
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alguma mensagem por pratos
e talheres. Mas avulta recente-
mente uma febre de prestígio
gastronômico em filmes como
Quem Está Matando os Gran-
des Chefes da Europa?, em
que o Café Royal de Londres e
vários outros estabelecimentos
ganharam destaque nos títulos
por um menu assassino.

Quem não se lembra da tru-
ta que Eva Marie Saint sugere a
Cary Grant num comparti-
mento de trem, logo no início
de Intriga Internacional? Ou
do almoço em que Michel Pie-

coli, agente duplo, começa a
ser desmascarado em Topa-
zio? Ou de Vivien Merchant,
aplicada aluna de culinária,
servindo complicados pratos
ao inspetor/marido, que mal
consegue esconder sua prefe-
rência por simples e apetitosos
sanduíches, em Frenesi? Eram
filmes de maitre Hitchcock. O
também gorducho Claude
Chabrol frisava a brutalidade
dos personagens de Michel
Piccoli em Núpcias de Sangue
ou de Orson Welles em A
Década Prodigiosa fazendo-
os comer como glutões. A glu-
tonice em A Comilança, do
italiano Marco Ferreri, virou
metáfora para a decadência de
uma civilização. E nesse parti-
cular Luis Bunuel esmerou-se
em fazer dos endinheirados de
O Charme Discreto da Bur-
guesia frustrados convivas de
um jantar que não houve.

Comemorações, comédia,
tragédia, pobreza, gula ou lu-
xúria. No cinema francês, qua-
se sempre, de Renoir a Truf-
faut, a refeição é pretexto ape-
nas para uma conversation
piece, sutil contextualização
de caracteres, como no brasi-
leiro Lição de Amor, de
Eduardo Escorei. Mas há os
casos em que a câmara se
detém sobre algum comestível
ou prato, símbolo imediata-
mente reconhecível de uma
situação.

Um dos mais explícitos
exemplos desta técnica é Taxi
Driver, dirigido por Martin
Scorsese e escrito por Paul
Schrader. Para fixar o estado
de degradação do personagem
central, interpretado por Ro-
bert De Niro, ambos concebe-
ram uma dieta baseada em

enlatados e comidas açucara-
das. "O que escolhemos para
comer é um reflexo de nossa
auto-estima", diz Schrader.

Entrando num cinema da
Rua 42 em Nova Iorque para
ver um pornofilme, o motoris-
ta de táxi se abastece de balas,
pipoca, refrigerantes. Após
breve mas intensa deliberação,
lança mão ainda de algumas
jujubas, "porque duram mais
na boca". Ao preparar o jantar
em seu quarto, ele enche uma
tigela de pão cortado e rega
com leite e conhaque de pês-
sego — mistura que o próprio
Schrader confessa ter usado
com freqüência num período
de bebedeiras. Comendo bolo
numa lanchonete ou pedindo
torta de maçã gratinada para
parecer mais sofisticado ao la-
do da moça que idealiza, o
motorista de De Niro opta
sempre por alimentos açucara-
dos. A seu lado, Betsy pede
salada de frutas, o que lhe
enfatiza o halo de inocência.

Seu gosto por sua vez con-
trasta flagrantemente com o
da prostituta adolescente in-
terpretada por Jodie Foster —
um des jejum com grossa fatia
de pão coberta de geléia de
uva e ainda borrifada de açu-
car. "Scorsese e eu conhece-
mos certa vez uma prostituta
adolescente", comenta Schra-
der. "Pagamos-lhe uma refei-
ção, e foi o que ela escolheu.
As pessoas ingerem comida
ruim como uma manifestação
extremada de desprezo por si
mesmas. E a comida enlatada é

como a pornografia, sem valor
duradouro mas garantindo sa-
tisfação imediata".

A voracidade a a ânsia de
satisfazer um desejo incontro-
lado matam a mãe de Oscar, a
criança que se recusa a crescer
em O Tambor. Grávida, ela
cede ao capricho de comer
sem parar enguias, um peixe
que lhe causa repugnância. A
morte esteve associada tam-
bém a uma refeição na lanei-
nante cena de Gritos e Sussur-
ros em que Ingrid Thulin,
após jantar com o marido, ras-
ga a faca o próprio ventre. E
no recente Just Tell Me What
you Want, com roteiro de jay
Presson Allen baseado em seu
romance, o emprego da comi-
da como catalizador da ação
por assim dizer andou à frente
da autora. Alan King é um
milionário machista casado
com Dina Merril e amante de
Ali MacGraw. Esta, bela e inte-
lectualizada, come bombons
quando deprimida para sentir-
se de volta à infância. Ele,
querendo sentir-se no controle
de tudo, belisca o tempo todo
pela casa, e é o primeiro a
sentar-se para as refeições. E
sua mulher, que passa seus
dias num sanatório preparan-
do merengues — uma comida
que considera fútil e inconsis-
tente — morre acidentalmente
ao entalar-se com um pedaço
de filé Wellington. "Assim que
eu sobe que ela estava se sufo-
cando", assevera Jay Presson
Allen, "percebi que só podia
ser comum bife Wellington."a
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EStílO

GLORIOSOS
ANOS 30
IMS RUAS
DO RIO
O "art-déco" carioca
se espalhou pela
Zona Sul em quantidade
com muita qualidade

MARIA LÚCIA RANGEL
FOTOS DE RONALDO THEOBALD
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Talvez 

o próprio morador da Ronald de
Carvalho, rua estreita incrustrada no
Lido, em Copacabana, não tenha se

dado conta de que habita um local eminen-
temente art-déco. Edifícios de, no máxi-
mo, 10 andares, com varandas arrendon-
dadas, arrematadas por gradis de ferro
geométricos, imponentes portarias de már-
more com portas encimadas de letras tipo
Broadway fazem lembrar muito mais as
brejeiras melindrosas do que os brotos de
biquíni que atualmente circulam por suas
calçadas. Mas esta arquitetura que nos fins
da década de 20 passou a inundar a
Copacabana que começava a engatinhar
espalhou-se por outras ruas do bairro.
Prédios isolados entre espigões de concre-
to e vidros blindex ainda podem ser admi-
rados, como o Itahy, na Avenida Copaca-
bana, ou, ainda na mesma rua, o Lucy Luiz
Cláudio; há construções espalhadas pelo
Posto Seis que conservam ainda hoje a
lembrança dos tempos da industrialização,
época de fantasias apertadas entre duas
grandes guerras.

É impossível o leitor folhear o livro Rio
Déco, da dupla de artistas plásticos Lúcia-
no Figueiredo e Oscar Ramos, e não reco-
nhecer portarias de infância, nomes de
prédios que trazem lembranças e muitas
vezes a incerteza de sua localização. Lúcia-
no e Oscar, como tante gente, precisaram
de um distanciamento de seis anos de sua .^
cidade para se darem conta de que foi na Ir
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Muitos cariocas na
época consideraram
aquela "arte
moderna" um estilo
de mau gosto, e
além de tudo
impopular

¦y'y.'y-yy:y'::y yyy\yyyyy ^:yyyyy;:;;y

fl l^fl

^t$$$iffii ^B

¦i _HIE-_MHHBH-I ____BiiHWr.. _*? TÍRflM

O estímulo industrial

arquitetura que o art-déco mais se fez
presente no Rio de Janeiro. Talvez, pela
insuficiência de material adequado para os
objetos e má qualidade dos artesãos, este
estilo, que a partir de 1925 tomou conta da
Europa e Estados Unidos, tenh? chegado ao
Brasil influenciando sobretudo a arquitetu-
ra. E, devido a ela, prolongou-se até mea-
dos da década de 40, quando os construto-
res ainda levavam estas formas geométri-
cas até os nossos subúrbios.

Luciano Figueiredo, amante e admira-
dor do art-déco, lembra entusiasmado que
o estilo adaptou-se muito bem ao Brasil,
até ganhando em inventiva, apesar de
nossos objetos nunca terem rivalizado em
requinte com os europeus. Tanto Luciano
como Oscar passaram seis anos em Lon-
dres e somente na volta, há três anos,
resolveram editar o livro, com fotos de
Ivan Cardoso e textos de Décio Pignatari e
Sérgio Bernardes. Rio Deco, no entanto,
não será vendido em livrarias. Patrocinado
por João Fortes Engenharia S.A., está sendo
distribuído como brinde aos mil amigos da
firma.

"A distância do Brasil nos fez observar,
na volta, a quantidade espantosa de arqui-
tetura art-déco no Rio", explicam os auto-
res. O geometrismo simples desse estilo
contrasta profundamente com o fim da
Belle Époque e o rebuscamento do art-
nouveau. O crítico Alain Lesieutre consi-
derou o art-déco como a última tentativa
feita na Europa para criar um estilo decora-
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Avenida Nossa Senhora
de Copacabana
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tivo perfeitamente coerente. E Katherine
Morrisson McClinton o define como um
"estilo clássico, simétrico, retilíneo". Há,
ainda, quem ache que o art-déco nada
mais é que um outro nome para a "arte

moderna", que começou a se desenvolver
na Europa na primeira década deste século.
Nela, todas as influências combinam: do
cubismo aos Ballets Russes com as feéricas
coreografias de Leon Bakst que, a partir de
1909, fizeram sucesso em Paris.

O termo nasceu da abreviatura da
Exposition Internationale des Arts Decora-
tifs et Industrieis, realizada em 1925, na
capital francesa. Luciano Figueiredo lem-
bra que o nome art-déco pode ser melhor
definido "como uma tentativa de unir arte
e indústria na idade da máquina e também
como repúdio à velha antítese: Belas Artes
X Arte Industrial". Segundo ele, o estilo em
si mesmo não chegou a constituir uma
nova proposta espacial: "Sua natureza e
função caracterizaram-se como invólucro
signif icante da nova época, servindo-lhe de
fonte inspiradora o cubismo, o fauvismo, o
expressionismo, tanto quanto a arte maia e
egípcia. Entre os anos 20 e 30 foi a tônica
visual das artes aplicadas à indústria: a
democratização dos conceitos espaciais
que a arte do início do século anunciava".

A definição de Décio Pignatari dá pra
exemplificar mais claramente o que foi
este estilo: "O art-déco representa algo
assim como o primeiro design neolítico da
Era Industrial, precedido por um período
paleolítico, que foi o art-nouveau." O

poeta e estudioso de arte acentua que o
art-déco representa, ao nível de consumo,
o primeiro grande triunfo ostensivo da

produção e da tecnologia industriais sobre
os modos de produção artesanal, assim
como o movimento contracultural jovem
dos anos 60 assinalaria algo assim como
uma reversão de expectativas, com um
inesperado retorno do oprimido artesanal
e com a revalorização do campo e da
natureza: "Claro que o art-nouveau não

pode ser compreendido sem a Revolução
Industrial; resulta, porém, de um compro-
misso: seus modelos provêm da cultura
artesanal. Com o Art-déco, temos o pri-
meiro design de consumo totalmente rom-

pido com os modelos e paradigmas artesã-

Praça Sara Kubitschek, Copacabana
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Uso extenso do ferro

nais".

Vale lembrar que 1925 assinala uma
época de loucuras, em que Josephine Baker
faz sucesso na Revista Negra, Mistinguett
não se faz de rogada para mostar as pernas
e Maurice Chevalier encanta com sua voz
doce e canotier na cabeça. É quando,
também, Paul Poiret e Madeleine Vionnet
redescobrem os seios femininos decretan-
do o fim dos espartilhos e Paris repica de
alegria. Durante seis meses a Exposição
Internacional de Artes Decorativas leva um

público ávido de divertimentos à Esplanada
dos Inválidos. E toda a Europa se movimen-
ta contra as curvas exageradas e assimétri-
cas do passado. Na Inglaterra impõem-se
Charles Mackintosh e Charles Voysey; na,.
Alemanha, as teorias de Otto Wagner elf
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jH Embora 
reação ao art-nouveau, o art-déco impôs um tipo de luxo às entradas dos edifícios
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Adolf Loos; na Holanda, o movimento de
Stijul.

No Brasil, com exceção da arquitetura
e das artes gráficas, pouco podemos ver em
matéria de art-déco. Para muitos, o estilo
foi considerado de mau-gosto e impopular:"Mas as publicações da época", lembra
Luciano, "são uma beleza." Fon-Fon, Cena
Muda, Paratodos e até o recentemente
extinto O Cruzeiro traduziam o mais puro
estilo de 1925. Na arquitetura, ele cita a
Casa Cave, no Largo da Carioca, e o
Edifício Itahy, na Avenida Copacabana,
como os exemplos mais belos do art-déco.
Mas não esquece outras obras e monumen-
tos públicos que evidenciam a permanên-
cia do estilo na paisagem carioca, como a
Central do Brasil, os Teatros Carlos Gomes
e São José, o Edifício Odeon, o Clube
Democratas, o Bar Luiz, o Hotel OKea
estátua do Cristo Redentor, um dos símbo-
los da cidade.

"É uma pena", lembram os autores do
livro, "que o Patrimônio Histórico não
tenha nenhum cadastro desse acervo. A
nossa publicação é a primeira editada no
Brasil sobre art-déco". É fácil constatar
um certo abandono dos prédios ao se

Entre as décadas de
20 e 30, a simetria
estranha do
art-déco foi a
tônica visual das
artes aplicadas à
indústria

percorrer as ruas da cidade. Na esquina
das Ruas Raul Pompéia e Rainha Elizabeth,
as escadarias de mármore preto e branco
do hall de entrada do edifício de cinco
andares resistem ao tempo e ao pouco caso
até de certos moradores. Mas algumas
grades modernas ferem a harmonia do
conjunto e vidraças quebradas marcam
mais ainda o abandono em que se encon-
tra. Até mesmo duas lojas pequenas foram
encaixadas em seu primeiro andar. Na Rua
Joaquim Nabuco, porteiros solícitos abrem

os portões de ferro e mostram portarias
imensas, onde o mármore impecável con-
trasta com móveis barrocos de gosto duvi-
doso: "As demolições e mutilações ocor-
rem em crescente e assustadora escala.
Ocasionais tentativas de preservação e
restauração provaram ser tão desastrosas
quanto as demolições, resultando sempre
no aniquilamento das linhas e proporções
originais".

São as casas construídas ao longo da
Av. Epitácio Pessoa, na Lagoa Rodrigo de
Freitas e em alguns pontos da Urca, os
marcos mais bem conservadas do art-
déco. Muitas receberam tinta fresca, mas
seus gradis e janelas mantêm as linhas
puras da simetria específica dos anos 30.
Algumas, mesmo/estendem a sofisticação
aos elevadores: a moldura com botão de
chamada segue as linhas da arquitetura. Os
anônimos arquitetos e construtores quecriaram estas estranhas formas refletiram
um tempo próprio da cidade, de intensa
influência européia, mas adequado a uma
concepção bem carioca de morar: a casa,
lugar onde se passava o melhor do viver da
época, deveria mostrar os luxos possíveis e
os modismos aceitos, sempre in e nunca
out. m
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Encruzilhada

MILENAR EQUILÍBRIO AFEGÃO
Apertado entre as potências, o
Afeganistão é um tabuleiro de miséria e exotismo

.y^^y^yy^yyiyyyy ;v".. -v :/yy. ¦ ¦ .,'. •¦'.'.'. .'.:¦• •-.,.,¦ .- '. '¦.¦.¦"¦¦'. ..-.¦;¦ .*¦»•.-¦.,.•;¦; •- ¦¦.¦.; ¦,-,:¦.¦ ..¦¦;.¦.¦,.¦ ¦¦¦.•¦;;....•.;;¦ -'.:.,._ . ." .:.;.";¦.'-'. ¦' .-.'" •'.¦''-;. ¦¦•aí',,.:.'.?;'' /¦" yy •.-¦¦''¦ "¦-•'•-. ,';""'-" yyyyyy ¦ - J|£..:' v-W" ¦'-¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ * ¦ ¦¦

¦' ¦ "¦•¦ ¦ '¦;:¦-•<¦'•• "<:|lt ' -V:^:/.'' ¦^¦^¦y^'*y-' '/¦'•'.' -¦¦¦":¦••¦:.:-¦ v:,:--' |.--f '^—^

¦ '^y:yyyyí^:yyyyyí:W^^^'-t-yyy.' 
;--.V:;.:\^;':'' i.'/>; • y.y:.-.-.•¦¦-.'¦.¦' 

'¦¦'¦¦¦..¦.¦¦:'¦': ¦'"¦¦'.¦.;':- - 
' ¦•'•".-tf: —tf ¦•:¦;•,'¦-¦?;''¦¦ ¦ ,..íí*;*í' - ..:tf'*~ ..¦'...'."¦¦•'-'- ¦>'- -^ •;-'•¦¦'>'¦•¦ tf.tf;> ¦¦.•.•"¦,";•¦'•''¦¦¦¦"¦:¦' 

,•¦."¦.•'•í ^'.tftf:tf;tfwtftf-tf'- 
'"i:'-": 

>.¦¦¦•:•¦¦'.' ywfií-jM .':.-. ¦.:¦'>:y "*i':;•;¦ ,\-,¦.¦•..¦:.'."¦; tf tf.-",'""./: -.i.tf...»-^. ¦_'.'¦, tf; ¦:¦ tf.. , tf-^ ¦¦ tf#W«8p'>-;¦¦ tf-;. ¦• '•-'¦'¦¦ -'-tf v..;.-'...-.;:._•• •¦,¦:-. ¦¦.'¦.-.. .tftftftftf. ¦•-,.• .tf/ . "Sfe; •;.¦•.,¦¦ :;..¦¦¦ . •. •. v tf y-yy -..-tf - " ¦••;•¦¦.: •--.-..••:-. -.-¦ .;.;-•• •¦..•.. ', ¦•-. ¦-.¦.;. ... :-M'-'fiV:. ::í- ' ¦,..-.,. ¦.. ..-. ¦¦¦..•
SJjN^;/^^ tf^tflv;^^^ : ¦ -^ÉL '.tf;tf:tftf:\' tf',!, '.:. :_tf'Vtftf". '* :m^$ -yyy-':-'y:yy: ¦-¦¦¦¦ y,yy

yy^yfyyyyyyMyyf ' :-:^yyy:y '•'''',;:''',',;:':'^^:^''lt:' ^-W'v:-^-^.:; J|te:' :j'i^l.;'';;'-V;-'":/;':--^-::''í".;;--'
tf;tf.';tfí;' -tftf tftftf/ítftfitfítf ': 'tf:' tftftftf- 'tftftfill»^./-/?'.. tf." .-.tf tf' tf ,-.tf tf:'tf;-í ¦.''"'¦•'.¦tftf .....'¦¦•¦•:.¦ ''Jlft«g#'tf.tftf.tf;tf:tf ,tf„ ri. tf:... .'tftftftf ¦.'>¦>. ¦¦¦¦;¦. '.•¦.'¦'¦"• - V - .' ^^Ui^fe- "i "'___, . V :WÈê0íy ¦ ..tf; ".".-..; .. .,."•-:•' '•' .->?,.. ¦ ^•.0ví -¦"¦

§v |ri f^vw ü_«::- •- jÉkWt^ Cfl !_^lÉSâ_á^s__H nki^
^>_- -Vi^C-^Í^^^^Attiil^t' -^^||£aH S_S__^I l^2__£_^^lyflluB^^9Viflfl flHB_fii_ãZ?r ^1,''}fí*ç= "&. *«Sf- jyjjdu «_£___ ___MES_l8i_g__ B__é_____ ijkhjí^ ^|¦)víK^Sív;;; ^.it ^. íjg^%^«•?' ^'"4 ã ^ •c^fó ííwííwí^^^H _BP^^- ' ^^^^^^^B ___í_____R^_fl BB_______flH HB

_[___|j_ji^_.^]___^_l MJÜ_ÍÉ :___^_^_K__^___^^__1_^_^_^_k^^PP_!^S JS^W ÍÉ^jI

Com 90% de analfabetos, o país leva vida aparentemente calma, apesar dos ecos dos movimentos rebeldes

NOENIO SPINOLA, Cabul
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salão principal de um ho-
tel do centro da cidade
está em festa. De um lado,

a orquestra repete monótonas e
intermináveis canções orientais.
Do outro, sobre qualquer coisa
como um trono improvisado, o
noivo e a noiva. No meio todos
comemoram. Mas, de acordo
com os costumes da terra, só os
homens dançam.

Segundo as leis muçulmanas a
noiva é a primeira das quatro
mulheres que o homem poderá

ter enquanto estiver vivo e prós-
pero, além de todas as concubi-
nas {surati) que conseguir sus-
tentar. Por certo os tempos mu-
daram ultimamente no Afegã-
nistâo, e alguém pode pergun-
tar-se se as revoluções nas quais
o país mergulhou não influíram
também nos costumes. Em
1978, subiu em Cabul um regi-
me socialista, pró-soviético, que
tentou reformar a sociedade a
seu modo. Em 1979, um novo
Governo substituiu o anterior
com um golpe de estado e tam-
bém durou pouco no Poder: no

fim do ano foi derrubado pelo
grupo dirigente atual, enquanto
tanques e tropas soviéticos des-
ciam a estrada de Mazar i Sharif
para controlar todos os pontos
vitais do país. Com os soviéticos
vieram economistas marxistas,
os defensores da planificação da
indústria, da agricultura, da vida
urbana e rural.

Um ano depois do que o Oci-
dente considerou como uma in-
vasão militar imperdoável, a vi-
da não mudou radicalmente em
Cabul. As noivas continuam a
ser compradas segundo princi-

pios tribais. Quando nascem en-
tre nômades as filhas mulheres
têm menos chances de sobrevi-
ver do que os machos, porque
valem menos para a vida tribal,
e a Justiça ainda é feita ao seu
modo, sem que o Governo cen-
trai consiga impor toda a sua lei
e força.

A distância que ainda separa
as tribos do Governo pode ser
medida pelos fatos que cerca-
ram o assassinio do Ministro de
Fronteiras, o mais estratégico
para controlar a população de 2 .
milhões e meio de nômades que|f

23



Contra o pano
de fundo das
sucessivas
revoluções, o
dia em Cabul
sempre começa
com os
mullahs
acendendo o
samovar
todos os anos se desloca das
montanhas para os vales e even-
tualmente na direção do Irã e do
Paquistão. O Ministro, que re-
presentava um elo entre o regi-
me atual e as elites do sistema
anterior à revolução de 1978,
convocou alguns chefes de tri-
bos para discutirem com ele um
caso pendente. O caso era, tal-
vez, um pretexto para abrir diá-
logo, pois envolvia apenas a de-
volução de um ^caminhão
apreendido. Os chefes aceita-
ram o convite e marcaram o
lugar do encontro em território
neutro. O Ministro retirou os
guarda-costas e começou a con-
versar, mas quando quis chamar
seu helicóptero para voltar a
Cabul foi metralhado.

"Entregamos o caso à justiça
das tribos", disse Babrak Kar-
mal, o Presidente do Conselho
Revolucionário. Segundo ele, o
Governo continua a respeitar o
sistema de conselhos das tribos
(djergah) e está convencido de
que tem o apoio da maioria dos
chefes de clãs e grupos, pois o
assassínio do Ministro teria sido"obra de mercenários".

Mercenários ou não, o clima
incerto transforma Cabul em lu-
gar onde a paz e o silêncio
parecem armadilhas. No inver-
no, picos de montanhas nevadas
rodeiam a cidade de todos os
lados, e ela se estende gelada
como se estivesse dentro da era-
terá de um vulcão extinto. Da
manhã até à noite um serviço de
alto-falantes passa por cima de
todos os seus ruídos, constante,
inevitável. Os aviões que che-
gam a Cabul vindos de Moscou
cruzam antes as cordilheiras do
Caracoum, onde se encontram
algumas das montanhas mais ai-
tas do planeta.

A estrada principal que vem
do Norte, descendo de Mazar i
Sharif, é uma rota de ligação
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Alimentos e objetos de cobre ajudam a compor o clima de bazar em Cabul
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Todas as perfumadas especiarias do Oriente em oferta na praça
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antiga entre dois mundos mu-
çulmanos que se separaram
quando as fronteiras do império
russo ganharam força e se solda-
ram, mais tarde, com a ascensão
do regime soviético. Ao Norte
de Cabul fica Bukhara, um dos
nomes mais famosos do mundo
colorido e rico dos tapetes
orientais, assim como Tabriz, no
Irã. Os bukharas se encontram
ainda hoje nas lojas de Cabul ao
lado de tapetes persas e velhos
samovares russos, ânforas, vasos
de cobre, de prata e patch-
works cheios de fantasia e ima-
ginação vindos das montanhas
do Nuristão, de Parwan e de
outros centros de extraordinário
artesanato local. As estradas,
entretanto, não são hoje como
os caminhos antigos das carava-
nas de seda e tapeçarias, ou
rotas de entorpecentes que fica-
ram famosas na Ásia. Comboios
vão e vêm, e de quando em
quando um acampamento mili-
tar aparece a distância.
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O pintor de cartazes
anuncia seu ofício em
inglês arrevezado

Chegar a Cabul e andar pelas
ruas é mesmo assim como per-
correr um grande bazar, alheio
a movimentos de tropas a dis-
tância, a helicópteros que so-
bem pela manhã na direção das
montanhas, um depois do outro,
em missões sempre descritas co-
mo de reconhecimento e vigi-
lância. Em Cabul, cada pequena
porta, cada janela, cada lojinha
escura esconde milhares de ob-
jetos e surpresas.

É difícil dizer até que ponto as
sucessivas revoluções afetaram

a vida do homem comum, que
continua a chegar dos subúrbios
com suas laranjas carregadas no
lombo de burros e a vender
frutas a peso em balanças me-
dievais. Em Cabul a vida começa
pela manhã com os mullahs
acendendo o samovar e pedindo
as bênçãos de Alá. Eles bebem
chá em profusão e em torno do
chá fecham seus negócios.

O comércio funciona normal-
mente, mas a cidade parece
agora mais cheia, mais inchada
do que há um ano, talvez por-
que muita gente abandonou o
campo — onde o Governo con-
tinua a disputar o terreno com
os rebeldes — para mergulhar
na vida urbana, ainda que para
mendigar nas calçadas ou mor-
rer congelados na neve.

Com mais de 90% de analfa-
betos, o Afeganistão é também
um dos países mais pobres do
mundo. A reforma agrária posta
em prática ali esbarrou, por
exemplo, na resistência dos

camponeses que não queriam
receber terras expropriadas ale-
gando que foram "roubadas"
dos seus antigos donos, contra-
riando assim as leis do Corão. E
a igualdade de direitos para as
mulheres colidiu com o sistema
tribal.

Pobre ou não, esta pequena
faixa de terra cuja área total não
supera talvez a do Estado de
Minas sempre se constituiu num
dos maiores pontos de cobiça
internacional. Pelo seu posicio-
namento estratégico, ela quase
interrompe as ligações entre o
Oriente e o Ocidente, além de
ficar a uma curta distância do
Golfo Pérsico. No século passa-
do, os ingleses conseguiram im-
por ali seu império, e em Cabul
os traços da antiga colônia bri-
tânica são ainda visíveis em le-
treiros de casas e costumes im-
portados. Enquanto disputava
Bukhara com os ingleses, a Rús-
sia tzarista fez suas incursões
para conquistar também o Afe-
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ganistão. Um manifesto do fim
do século XIX ironicamente
continha palavras que hoje se
repetem: era direito da Rússia
"proteger a segurança de seu
comércio e a dignidade do Esta-
do, fortalecendo naquela parte
da Ásia sua legítima influência".
Singularmente, esse mesmo ma-
nifesto terminava dizendo que
tão logo a ordem das coisas se
estabelecesse de acordo com os
interesses da Rússia e dos Esta-
dos asiáticos vizinhos, o contin-
gente militar que recebeu or-
dens de marchar sobre o Afegã-
nistão retornaria ao território
do império.
Não foram os soviéticos que
forçaram a saída dos ingleses do
Afeganistão, mas os próprios
afegãos. O que resultou da luta
desse povo para estabelecer
uma unidade nacional também
emerge de quando em vez em
Cabul, ou na maneira como a
gente simples se refere a um
passado que não costumam con-
tar em séculos, mas em milê-
nios.

Tiros na madrugada, ecos dis-
tantes de movimentos rebeldes,
passagens repentinas de carros
blindados, tudo evoca uma ins-
tabilidade que a superfície cal-
ma da vida em Cabul não escon-
de inteiramente. Os que «Jefen-
dem a intervenção soviética fa-
zem-no em nome de um anti-
colonialismo que ainda ecoa os

\ tempos da resistência ao impe-
rio britânico. Mas os que estão
do lado oposto usam argumen-
tos semelhantes. As marcas dos
conflitos de interesses e dos
exércitos que passaram vão tão
longe que chegam até Alexan-
dre, o Grande, uns quatro sé-
culos antes de Cristo. E conti-
nuam hoje, com as promessas
de ajuda americana aos rebel-
des. ¦

2'REGATA
PROVELA/
RÁDIO CIDADE
classe laser

Balanças medievais para pesar laranja

Para não coincidir com a data
da prova do Campeonato Mun-
dial de F.1 que será realizada
dia 29 de março no Autodromo
Internacional do Rio de Janeiro
(Jacarepaguá), a 2a Regata Pro-
vela/Rádio Cidade, classe La-
ser, será transferida para outra
data a ser confirmada poste-
riormente, em função do calen-
dário da Federação de Vela do
Estado do Rio de Janeiro.

pi!
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O carteiro, figura conhecida e festejada
_..

O longo caminho da postagem ao destino

AIMEE LOUCHARD

ií

FOTOS DE ROGÉRIO REIS

Quem 

passa pela sempre
congestionada Avenida
Presidente Vargas não po-

de deixar de notar, na altura da
Cidade Nova, a imponência do
edifício-sede dos Correiros. Ins-
talado há um ano num local que
a cada dia vai abrigando novas
repartições e empresas de servi-
ços públicos e assumindo a fei-
ção de zona administrativa da
cidade, o prédio centralizou na
torre de 30 andares e no anexo
onde funciona o Centro de Tria-
gem o complexo sistema postal
do Rio de Janeiro, antes disperso
por velhas e empoejradas de-

pendências espalhadas pelos
bairros. O que muita gente igno-
ra é que por trás da fachada de
vidros fumes — que contrasta
com as favelas próximas — mo-
vimenta-se diariamente uma
massa de quatro mil funciona-
rios ligados de alguma forma à
tarefa de coletar, triar, transpor-
tar e distribuir toda a correspon-
dência dos 39 municípios flumi-
nenses sob a jurisdição da Dire-
toria Regional do Rio de Janeiro,
que engloba uma área de 23 mil
quilômetros quadrados com
uma população estimada em no-
ve e meio milhões de pessoas.

Nos últimos 10 anos, o brasi-
leiro vem utilizando cada vez
mais os Correios. E o Estado do

Cena urbana

MÁQUINA, SIM, MAS
0 CORREIO É
A MAO DO HOMEM
Computadores e gente levam
cartas e encomendas ao destino com
surpreendente precisão
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Rio de Janeiro é, depois do de
São Paulo, o maior centro gera-
dor do tráfego postal nacional,
com o índice médio de movi-
mentação de 77 "objetos pos-
tais" por pessoa ao ano. A partir
de 1969, quando o antigo De-
partamento de Correios e Telé-
grafos foi transformado em em-
presa iniciou-se um bem monta-
do esquema de modernização
para sepultar de uma vez por
todas a imagem de inépcia, mo-
rosidade e desorganização que
por mais de três séculos alimen-
tava o anedotário popular com
as histórias mais incríveis. Hoje,
com instalações modernas, má-
quinas sofisticadas e funciona-
rios jovens — a média de idade
que era de 50/55 anos baixou
para 25/30 anos —, os Correios
diversificaram seus serviços e,
operando com uma boa margem
de segurança e eficiência, con-
seguiram ganhar a confiança do
usuário. "Os Correios não são
mais desculpa para se deixar de
escrever cartas ou enviar enco-
mendas" garante o engenheiro
Paulo Belém, da Assessoria de
Planejamento e Controle, que
complementa sua afirmativa
fornecendo estatísticas e exem-
pios práticos. "Uma carta sim-
pies — considerada objeto pos-
tal urgente — do Rio para Forta-
leza, por exemplo, levava, há
cinco anos, uma média de três a
quatro dias para ser entregue.
Hoje, com a implantação da
Rede Postal Noturna que interli-
ga, por via aérea, mais de 30
cidades, esse prazo foi reduzido
para 24 horas."

O Centro de Triagem Postal
da Cidade Nova literalmente
não. pára. Funciona ininterrup-
tamente movimentando um e
meio milhão de objetos postais
por dia. Na categoria de '"objeto

postal" inclui-se qualquer coisa
que possa ser transportada pelos
Correios dentro e fora do país.
Cartas, encomendas, telegra-
mas, revistas, jornais, livros,
reembolsos diversos, fonopos-
tais (cartas em forma de fita
cassete) e tudo mais que o reme-
tente desejar. (Desde que res-
peitadas as normas da União
Postal Universal, que proíbe o
transporte de armas, tóxicos,
materiais inflamáveis e produtos
químicos). Isso sem falar nos
serviços especiais de entrega de
malotes e documentos, um cor-
reio paralelo ao correio conven-
cional. Pelo Serviço Especial de
Entrega de Documentos —
SEED — são transportados men-
salmente 2 milhões de do-
cumentos entre guias de paga-

mento, notificações de impôs-
tos, taxas e multas diversas. Pelo
Serviço de Correspondência
Agrupada — SERCA — movi-
mentam-se 680 toneladas de
malotes por mês.

Quando coloca uma carta em
qualquer agência, posto volante
ou caixa de coleta, dificilmente
o usuário se dá conta que está
acionando uma gigantesca en-
grenagem. Ao chegarem ao
Centro de Triagem, as malas
postais percorrem um longo ca-
minho de rampas e esteiras ro-
lantes até o entreposto onde são
agrupadas de acordo com o cri-
tério de urgência e as rotas das
vias de transporte: aéreo, terres-
tre ou marítimo. Máquinas sof is-
ticadíssimas com memória e lei-
tura ótica capazes de separar 25
envelopes por segundo — triam
eletronicamente a correspon-
dência, que volta a ser acondi-
cionada em malotes para segui-
rem seu destino. Um processo
rápido, sem dúvida, mas não tão
simples quanto possa parecer.

O Centro de Triagem Postal
vem-se aparelhando com equi-
pamentos modernos, treinando
funcionários e oferecendo
maior diversidade de serviços,
mas ainda enfrenta alguns pro-
blemas. A Prefeitura do Rio ain-
da não concluiu a Listagem de
Denominação de Logradouros,
o que dificulta e retarda a entre-
ga da correspondência, princi-
palmente nos bairros de ocupa-
ção recente como a Barra da
Tijuca e Jacarepaguá, onde de-
zenas de ruas e quadras, desig-
nadas provisioriamente por sim-
pies letras ou números, formam
autênticos labirintos, que desa-
fiam a memória e o preparo
físico de qualquer carteiro. O
usuário é também em muitos
casos o principal responsável
pelo atraso das cartas. O uso de
envelopes não padronizados,
endereços ilegíveis ou incom-
pletos e a ausência de CEP (Có-
digo de Endereçamento Postal)
dificultam a triagem e dão muita
dor-de-cabeça aos manipulantes
e carteiros. Cartas mal endere-
çadas são rejeitadas pelas má-
quinas e passam imediatamente
para o setor de triagem manual.

Às três da tarde, Diva Paladi-
no apenas iniciou sua anônima e
repetitiva tarefa de reemcami-
nhar mais de 500 cartas mal
endereçadas, um exercício diá-
rio de paciência e memoriza-
ção. Trabalhando há quatro
anos como manipulante ela diz
que com a prática "o serviço
corre rápido". Em poucos minu-
tos, Diva é capaz de dizer de
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Transportar, triar, distribuir, uma rotina diária

memória que a rua indicada no
envelope não pertence àquele
bairro e até mesmo descobrir,
por exemplo, que quando o re-
metente escreveu Rua Urrus-
sio, referia-se à Rua do Russel,
no Flamengo. Quase sem levan-
tar os olhos da pequena banca-
da dividida em escaninhos nu-
merados, ela trabalha com rapi-
dez e não desanima diante das
garatujas e endereços truncados
que lhe chegam diariamente às
mãos. "Usamos os livros de
CEP, o Guia Rex — ela explica
— e muitas vezes até a lista
telefônica de assinantes para lo-
calizar o destinatário". Isso por-
que, segundo Paulo Belém, "os
Correios procuram esgotar to-
das as possibilidades de entrega

da correspondência" e só de-
pois de três devoluções conse-
cutivas, uma carta mal encami-
nhada é transformada em papel
inservível.

Para agilizar a entrega na área
metropolitana, o Rio está dividi-
do em setores e distritos postais.
No Centro de Distribuição Do-
miciliária da Cidade Nova, Adil-
son Lucas comanda uma equipe
de 80 carteiros e 55 mensagei-
ros que serve aos bairros da
Gamboa, Santo Cristo, Saúde,
Estácio, Praça da Bandeira e
Santa Teresa. "Uma área de
muitos morros e ladeiras — ele
lembra — onde a locomoção
do, carteiro é mais difícil e len-
ta". Embora não faça entrega \f
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Recolher a correspondência da caixa de coleta, última etapa do roteiro

Rostos e sobrenomes na cabeça

O 

dia do carteiro Francisco
Carlos Moreira começa
bem cedo quando ele

deixa o subúrbio de Campo
Grande, onde mora, e toma
um ônibus sempre cheio para
chegar ao Centro de Triagem
Postal na Cidade Nova. Às sete
horas, ele já está em sua ban-
cada, separando a correspon-
dência de seu distrito postal —
o de número 207 —- formado
por oito ruas e duas travessas.
Com 24 anos, cinco de profis-
são, Francisco sobe e desce
diariamente as ladeiras do
Morro da Saúde, atrás da Cen-
trai do Brasil, com uma agili-
dade de fazer inveja a qual-
quer atleta. Ser carteiro, deci-
didamente, não é fácil. Os exa-
mes de acesso aos quadros da
ECT exigem apenas conheci-
mentos de nível médio, mas a
prática se encarregou de pro-
var que no dia a dia da profis-
são é preciso bem mais que
isto. Um bom carteiro há que
ser gentil e expedito, ter uma
excelente memória e acima de
tudo muito boas pernas para
enfrentar a jornada diária de
cinco horas sob sol ou chuva e,
eventualmente, correr de ca-
chorros que por motivos inex-
plicáveis lhes têm antipatia
gratuita.

Numa segunda-feira abafa-
da com prenuncio de chuva,
Francisco deixa a sede dos
Correios, depois de ter arru-
mado as cartas na mala, segun-
do um roteiro que considera
ser mais eficiente, ou seja,
"começando a entrega pela
partes mais altas do morro".
Geralmente, pega um ônibus

até a Central e de lá segue à
pé. Carteiro uniformizado e a
serviço não paga passagem,
pelo menos teoricamente. Por-
que na verdade -— Francisco
reclama — muitos motoristas
"criam casos" mesmo com a
exibição do passe-livre. No
Morro da Saúde, ele é uma
figura conhecida e esperada.
"Tem carta pra mim?" é a
pergunta que mais ouve du-
rante seu trajeto pelas ladei-
ras, suas velhas conhecidas. E
é capaz de responder imedia-
tamente porque tem os rostos
e sobrenomes das pessoas"guardados na cabeça".
"Acho mais fácil" — explica
— "gravar pelo sobrenome.
Nome tem muito igual ao ou-
tro. Aqui, na Saúde, por exem-
pio, tem muitas Marias. Pelo
sobrenome a gente não se en-
gana."

Francisco cumprimenta a
todos pelo caminho. Sabe
quem trabalha ou está via jan-
do para colocar a carta na
caixa ou por debaixo da porta
e quem está em casa. "O pes-
soai daqui já me conhece pelo
toque da campainha", sorri.
São dez horas, cai uma chuva
miúda e ainda faltam muitas
cartas para serem entregues.
As ruas de paralelepípedo fi-
cam escorregadias, mas ele
não liga e filosofa: "Chuva é
coisa da Natureza e não faz
mal à ninguém". Francisco
apressa o passo, sobe as esca-
dinhas de um conjunto de bar-
racos e casas toscas e grita"Correio!" na primeira porta.
Uma moça com cara de sono
abre a janela. É a encarregada

de receber a correspondência
daquele trecho de acesso tão
difícil. Mais adiante, entra
num bar para entregar duas
cartas. O dono lhe oferece um
refrigerante. Ele agradece mas
não aceita, não pode perder
muito tempo. Uma menina
vem ao seu encontro para de-
volver uma carta. O destinatá-
rio mudou-se. Francisco reme-
xe a mala, tira um mapa de
controle e indica o motivo da
devolução. Segue para a Tra-
vessa Dona Lúcia onde só há
uma carta para entregar lá no
finzinho.

O curso de formação de
carteiros dentro da própria
empresa é feito num período
de 45 dias, dividido em aulas
teóricas e práticas. Na fase de
estágio, o novo carteiro já saia
rua com um colega mais expe-
riente para "ir tomando pé do
serviço". O distrito da Saúde é
"complicado" mas Francisco
não tem grandes queixas. Só
uma vez foi mordido por um
pastor alemão, incidente feliz-
mente sem grandes conse-
qüências. Ao meio dia, ele já
terminou toda a entrega e vai à
caixa de coleta da Rua Sena-
dor Pompeu, ponto inicial de
seu roteiro, recolher a corres-
pondência que deverá ser le-
vada para o Centro de Tria-
gem. A semana está apenas
começando — "a partir de
terça-feira, o serviço vai aper-
tando" — mas no caminho de
volta, Francisco já faz seus
planos para esse fim de sema-
na: o futebol, onde o time dos
carteiros, ele garante, "não
perde pra ninguém".

Muitas vezes o
carteiro sobe
uma rua
inteira
carregando
uma mala de
20 quilos para
entregar uma
única carta

domiciliar nas favelas — nesses
casos as cartas são entregues
nas associações de moradores
ou estabelecimentos comerciais
para serem procuradas pelos
destinatários — nessa região
carteiro tem, muitas vezes, que
subir uma rua inteira para entre-
gar uma única carta, carregando
uma mala que nos dias de gran-
de movimento chega a pesar 20
quilos. Às oito da manhã a sala
do CDD ferve. Maior que a
agilidade dos carteiros em agru-
par as cartas de seus distritos e
organizar seus itinerários só
mesmo o vaivém dos carrinhos
repletos de malas postais. Pran-
cheta em punho, Adilson dá ins-
truções e coordena toda a movi-
mentação que vai recrudescen-
do com a saída dos carteiros
para recomeçar quando eles
voltam e é feito o controle de
entrega.

Como qualquer empresa pres-
tadora de serviços públicos, os
Correios têm fases de grandes
congestionamentos. Todos os
anos, durante as festas de fim-
de-ano o movimento postal do
Rio triplica de volume, exigindo
a implantação de esquemas es-
peciais de atendimento. E en-
quanto usuários se acotovelam
em agências superlotadas para
postar suas mensagens e cartei-
ros dobram sua jornada de tra-
balho, chegam ao Centro de
Triagem centenas de cartas de
crianças endereçadas à Estrada
do Céu, onde elas. acreditam
morar Papel Noel. No último
Natal, os funcionários da Cida-
de Nova convocaram essas
crianças para uma festa com
doces, refrigerantes e brinque-
dos. Afinai, em tempos tão difí-
ceis, não custa tanto pelo menos
uma vez ao ano parar as máqui-
nas, esquecer a pressa para não
deixar morrer uma fantasia. ¦
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HORÓSCOPO Semana de 22 a 28 de março MAX KLIM

Áries
(21/3 a 20/4)

Clima relativamente desfavorável
para negócios que envolvam di-
nheiro e para o trato financeiro.
Disposição astrológica neutra em
relação ao trabalho. Procure moti-
var-se com maior dinamismo e
coerência na solução de pequenos
problemas de seu dia-a-dia. Bons
momentos para o trato doméstico.
Aspectos positivos para o amor e a
saúde. Período particularmente fa-
vorável para engenheiros, projetis-
tas e arquitetos.

Leão
(22/7 a 22/8)

O leonino enfrentará esta semana
dois momentos de dificuldade em
relação às suas finanças e profis-
são. O primeiro, hoje, domingo, e
o segundo, na sexta-feira, quando
o Sol estará em oposição em sua
casa zodiacal. Evite manifestações
de excessivo egoísmo. Clima de
tranqüilidade no trato social e na
condução de assuntos domésticos.
Neutralidade no amor. Boas indi-
cações para funcionários públicos,
políticos e empregados em ativida-
des correlatas.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Cuidado durante toda a semana,
diante de posicionamento astroló-
gico altamente desfavorável, com
influência negativa para o trato de
assuntos médicos e hospitalares,
as solicitações e empréstimos e as
amizades. Busque manter-se na
expectativa de melhores dias. Mo-
mento de cautela e cuidados em
relação ao trato afetivo e à saúde.
Favorecidas de modo geral as ati-
vidades de natureza mística ou
religiosa.

Touro
(21/4 a 20/5)

Semana altamente positiva em ter-
mos gerais. Os primeiros dias, en-
tretanto, não recomendam nego-
cios com imóveis ou armas. Procu-
re dedicar-se mais às tarefas roti-
neias. Clima de certa intransigên-
cia no amor, notadamente ao final
do período. Neutralidade astroló-
gica para assuntos ligados à fami-
lia e em relação a sua saúde.
Disposição muito favorecida para
profissionais do comércio ou liga-
dos a vendas em geral.

Virgem
(23/8 a 22/9)

Semana de características neutras,
recomendando cautela na quinta-
feira com mudanças ou viagens.
Procure motivar-se de forma a
equilibrar a tendência do período.
Demonstre mais dinamismo e ar-
rojo na solução de problemas pro-
fissionais. Clima de instabilidade
no trato afetivo e amoroso. Saúde
em período regular. Acentuado
clima positivo para os profissio-
nais de construção, engenharia e
comércio ligado a estas atividades.

Gêmeos
(21/5 a 20/6)

Cautela na quinta-feira, em mo-
mento grandemente desfavorável
para negócios que envolvam di-
nheiro, assinatura de documentos
e compra de imóveis. Tranqüilo
desenvolvimento profissional. Vi-
vencia doméstica e social em mo-
mento positivo. Procure empenhar
mais dedicação em seu relaciona-
mento sentimental. Saúde em pe-
ríodo regular. Evite automedicar-
se. Influência favorável para os
profissionais de moda e beleza em
geral.

Balança
(23/9 a 22/10)

Hoje e sábado, evite expor-se em
negócio complicados e de longa
duração. Nos outros dias, haverá
posicionamento astrológico alta-
mente favorável nos aspectos pro-
fissionais e em relação a dinheiro e
lucros. Clima de extrema harmo-
nia em relação à família e ao
amor. Saúde em período de certa
neutralidade. Cautela com exerci-
cios físicos que lhe exijam muito.
Bom período para empregados em
publicidade, jornalismo e comuni-
cações.

r mCapricórnio Aquário
(22/12 a 20/1)

Procure alhear-se mais de discuti-
das questões referentes a seu tra-
balho, principalmente se ligado a
indústria de metais ou armas. As-
pectos de certo desfavorecimento
para o trato com superiores e
autoridades. Bom clima para a
convivência doméstica e para o
amor. Saúde em período regular.
Disposição de muito boa influên-
cia para as atividades profissionais
autônomas ou liberais e para ne-
gócios próprios.

(21/1 a 19/2)

Momentos de grande realização
profissional, com presença de
marcante fascínio pessoal. Promo-
ção e aumento. Evite, na quarta-
feira, negócios que envolvam ter-
ras e imóveis. Boas indicações pa-
ra o trato pessoal e familiar. Clima
de instabilidade afetiva. Cautela
nas opiniões enunciadas apressa-
damente è sem maior reflexão.
Saúde regular, com boas indica-
ções ao final da semana. Boa fase
para profissionais de comunicação
social.

Câncer
(21/6 a 21/7)

Momentos extremamente favorá-
veis na condução de assuntos pro-
fissionais e em relação a suas fi-
nanças, que viverão uma das me-
lhores fases do ano de quarta-feira
em diante. Clima de harmonia no
trato pessoal e doméstico. Aspec-
tos muito positivos para o amor,
com notável influência de Vênus.
Saúde em período regular. De-
monstre mais carinho e ternura.
Bons momentos para profissonais
de atividades ligadas à água.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Apesar de influência negativa de
Júpiter na terça-feira, semana de
indicações positivas em seu traba-
lho. Evite compromissos e emprés-
timos longos. Clima de recèptivi-
dade e boa convivência pessoal e
em família. Disposição muito fa-
vorável para o amor, com trânsito
positivo de Vênus. Saúde ainda em
período muito bom. Acentuado
favorecimento para os profissio-
nais de artes plásticas e cênicas em
geral.

Peixes
(20/2 a 20/3)

Quadro astrológico projetando
notável influência nos aspectos
profissionais e financeiros, com
perspectivas de ganhos, aumentos
e honras. Clima de intranqüilidade
na terça e na quarta-feira, no trato
pessoal e doméstico, marcado por
sua posição de excessiva descon-
fiança. Semana neutra para o
amor. Saúde em fase ainda boa.
Disposição muito favorável para
viajantes, motoristas e profissio-
nais de turismo.
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Moda

SAO PAUIO
I

SM DIAS
DE FRIO
Com tecidos
mais pesados,
a mudança
paulista
da estação
mostra
seus "knickers
e bermudões

GISELA PORTO
FOTOS DE EVALDO FENERICH
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omo as confecções cariocas, a
mexia paulista também lança
suas coleções de in\erno —

com ma/s know-how de trio e dias
frescos, como compete a uma
cidade em que realmente são
pronunciadas as mudanças de
estação. Por isso, mesmo os
estilistas de São Paulo usam tecidos
mais pesados, como o \eludo cotelè
largo ou fino, a malha de lã para
os pulls e casacos, e ate o tweed.
Mas as tendências são as mesmas: a
descontração da linha college em
bermudões, calças compridas e
jaquetas, o look masculino presente
nas camisas de colarinho com
gravata e os knickers. Na foto, o
bermudão usado com paletó de
corte masculino em pied-de-coq
suavizado pela blusa com babado
na gola e laçarote, da Confecção G.
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a/ça de
veludo cotelè,
camisa de corte
masculino e
gravata de lã, por
cima a jaqueta
em jeans, tudo
da Huis Cios. Na
foto menor, a
bermuda de
bainha virada e a
jaqueta de pregas
nas costas, da
mesma confecção
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a Decan
Deux, os
knickers em lã
usados com
spencer no
mesmo tom em
lã de
quadrados; por
baixo, a camisa
de gola laço



i
i Tricotage

desfilou o
conjunto em
malha de lã
ferrugem com
calça comprida,
t-shirt e
casaco bouclé
com pala e
punhos em
tricô
trabalhado

'4ÍÉ_I____.

*____ y******

B Wm 1F1

\....' 
'1j| ^íáá&if,' '?>;. •

,*_flÍ:><ÍB flmúwm

,«*#"' y fyfiy

%

¦m,

m*

M
^™"PH^;.

ttèsaP ^'

«saia»»;
ÍK

, '..-tf.:

¦^j.'

"Nílk

.# 

' 
'' !• 

¦,'*

*f

6â_*6_SfSÍ52ffii

:^*^*S^-j*_:-.._fíí'

mm

^fiíl? '^B_B__b___l1'' ^_l^__fl
W^m- ^' ' -Ifl

1 -.-fl

__8_____S_s_í«v'__4i s ", 'tf*' ' **y -tfalHHi*iK';«tf: ,. tf, ' • - -"t^MbI
<„!¦.-¦-.'. ,? ¦/¦ ,i*tw_» " -iiSssilliRjS
»»1!oí< . V»ilrtf'<tf , i ^ô@#?& ^SkS
________! , ;Aw9

#?##st$iÍ*«iB' u ^MalfflSiMíJB, ¦- «a_fâ_si__s_i_Er «s¦ BH___H__»_k. ,ur ,, ? . , . ' .«_fl^fl

______

:;$&:':

üfèai

SÉMll

0tf:-Wtf^;tftf.'Vtf. '
'-:¦-:'..'. 

¦ : 
..'' :.

'... 

:-¦: : 

¦

yy yyy y-< ¦¦ 
: .

lii__isl_i®™iM_^

-."," ' .,• .

""¦tf tftf.,tf .tftf'-.tf'tf,r-tftftftf:;::;tfv:;tftffí;;
_•'*/,_..._.:...\4iS__3KIMItf:,«_«»Itl«m

•_;¦ 

.
¦'*_.••-

tftf,,-^

Tilssg

(,, ,.«.,»;;

 G, o conjunto
de saia armada e
blusa, tudo com o
mesmo vivo em tom
contrastante;;
aderindo à linha
íolkf a blusa tem
gola alta^ e
abotoamento
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Este guia apresenta uma seleção das melhores empresas e dos melhores profissionais em serviços,

Páginas
de Serviço VENDAS B. DANCOR T/TIPOS

392-0218. Av. Ger. Dantas, 1179

BOMBEIROS HIDRÁULICOS

ELETR.-GAS./V. GRÁTIS-FRANCISCO
225-0720 - 771-2581 - 225-9180

GASISTA/ELETRICISTA/CHAVEIRO
Reforma de Imóveis em Geral

ACADEMIAS DE BALLET
FOLCLÓRICO-MODERNO-JAZZ

771-5614. Duque de Caxias

ACADEMIAS DE DANÇA
CARMINHA ALONSO/BALLET/MÜSICA

260-8707 • Av. Democráticos, 1949

ACADEMIAS DE GINÁSTICA
EVERSTON-SAUNA-MASSAGEM

Crioterapia T/Pele - Elastine
289-6748. C. Machado, 88 - Case.

HERMÍNIA GINÁST. FEMININA
288-6698. G. Roca, 949 - S. Pena

ACADEMIAS DE MUSICAS
ACD. FERNANDO FERNANDES

551-3949. Marq. Abrantes, 209

ACADEMIAS DE YOGA
NÚCLEO CULTURAL SAMYAMA

239-5244 Temos Filiais

ACRÍLICO
ARTEZANATO E LETREIROS

767-6867. Kennedy, 131

ADMINISTRADORAS

EKASA S.A.
28 Anos Vanguarda Admin.
Bens Condomínios

PABX 244-0977. Matriz-Centro
399-2838 -399-1673. Barra

ADVOGADOS
DR. ALUIZIO DE MOURA E SILVA

220-8243/8743. F. Roosevelt, 84/401
CHEQUE S/FUND0S-C0BRANÇA

240-5358. "CONSULCHEK"

J.F. LIMIA: CIVIL/FAMÍL. IM0BL.
220-1899. Av. Rio Branco, 245/1801

MARIO ANI CURY
359-5750. E. Romero, 224/Madur.

PAULO DE CARVALHO E
JOÃO LUIZ NUNES DE MATOS

242-4463 - 222-8130 • 232-7283
Av. Nilo Peçanha, 155/510 a 514

DRA. REGINA ALBUQUERQUE
Civeis - Família - Inventários
571-1513 • 8:00 às 13:00 Hs. .

ADVOGADOS-CAUSAS CÍVEIS
MARIANA ADVOCACIA GERAL

220-8039 - 220-0688. Centro

ADVOGADOS-
DIREITO DE FAMÍLIA

ANGELA BUONOMO/VERA MENDES
224-6764. Uruguaiana, 10 S/1608

AVELAR-SEPAR./PENSÀO/DIVÓRCIO
270-6548. Av. Brás Pina, 126 S/L

FÁTIMA CUNHA • EDNA SANTOS
262-7488 - 350-2913 - 231-4604

ADVOGADOS-
DIREITO IMOBILIÁRIO

MOZART-IMOVEIS-CONTRATOS
284-6770

ADVOGADOS-DIVORCIO
DRA. EDNA CHAMAS

542-4381 Pensão/Separações

REFRIGERAÇÃO CENTER LTDA. ,
Manutenção-Rápido Atendimento
246-4991

7 ESTRELAS: INSTALA/MANTENÇ.
521-4756. Aires Saldanha, 140/602

TELEMAQ - CONSERTO/MANUTENÇ.
260-6349 - 230-8337. Roma, 310

V. GRÁTIS-90 DIAS GARANTIA
391-7094 • 351-0258 (2.' a Domingo)

289-6745 (2.* a Domingo)

ADVOGADOS-INVENTARIOS ARMÁRIOS P/BANHEIRO
J0A0 PEDRO CELANI

253-2724 • Quitanda, 194-11M103

AGU A-ANALISE
DESPEJO INDUSTRIAL PROCON

273-3891 - 273-8140. Sta. Alexand, 535

ALARMES ELETRÔNICOS
ARROMBAMENTO/INCÊNDIO

220-0899. (Orç. S/Compromisso)

ALFAIATES
"TRINDADE" ATENDE A DOMICÍLIO

352-1514 (2.* à Domingo)
¦BM____—_____—__¦_¦
ANTENAS

AMPLIMAGEM A MELHOR
IMAGEM DA TV COLORIDA

756-0223. Sargento Jorge
Monsores, 114 - S. Matheus - S.J.M.

COLETIVA - INDIVIDUAL
287-7029. (Orç. Grátis - 2.a/Dom.)

C0LETIVAS/PR0JET0/INST.
273-7983. FRANFER (2.a a Sáb.)

APARELHOS P/MASSAGEM
MASSAGEAD0R ELETRÔNICO

392-0616 - 238-4951 - 342-1058
___________________i

APARELHOS DE SOM-
CONSERTO

AKAI-ALTEC-SANSUI-PIONNER
Dimenson Visitas Grátis
236-2772. Santa Clara, 376 Lj. C

AKAI-MARANTZ-SONY-SANSUI
247-0449 Instalação/Manut.

CASA RÁDIO VITOR
Autor. Gradiente-Todas Marcas
247-1455. Av. Rainha Eliz., 100-B

ESPEC. YANG GRADIENTE P0LYV0X
O Rei do Transistor
269-5799. Consertos na Hora

V. GRÁTIS-90 DIAS GARANTIA
391-7094 * 351-0258 (2* a Domingo)

AR CONDICIONADO-
CONSERTO

A. MORAIS REFRIGERAÇÃO
238-7426. Compra e Venda

GELAR - ATENDE NO DIA - GARAN.
273-0421. Paraíba, 18-Tijuca

INSTL./CONSERV. - TODA MARCA
• Geladeira: Pintura/Conserto

252-1601 Antônio 2."/Sábado
INSTALADORA 1001 (MANUTENÇ.

283-8731. 283-8930 Instala

FELIPE DECORAÇÕES
Cozinhas Sob Medida
229-6167 - 249-0500

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
BRASPAN ESTANTES COZINHAS

289-8895 - 229-1008. Jacarei, 260
COZINHAS-BANHEIROS

242-9205. Sr. Silva
CRIATIVIDADE-PROJETO-DESIGN

551-0015. "Nouvelle Vie"
ESTANTE/COZINHA-BANHEIRO

391-9919. 2.«/Dom.-"Jomenze"
"J0ALTEX" FÁBRICA SOB MEDIDA

Arm. Embutido-lnstl. Comercial
332-3065 2.*/Domingo

"MABRA" FABRICA E FACILITA
Visita, Desenha e Projeta
201-6349. Flack, 136

MARMOTEX MÓVEIS DECORAÇÕES
ESTANTE-BANHEIRO-COZINHA

268-5773-281-4425. Barão de
Cotegipe, 230 - Vila Isabel

ARQUITETOS 
ATAHUALPA IGLESIAS

220-6929. "Know-How Europeu"
PROJETA • CONSTRÓI • FINANC.

240-7700 • H.P. Arquitetura

ASSOALHO-VITRIFICAÇAO
FERNANDES-SINTEKO NO DIA

234-1029. (2.* a Domingo)
SUPER SINTEKO E VERNIZ

260-3040 - 751-2217. Adilson

AUTO-ESCOLAS
AUTO-ESCOLA RURAL
AMADOR-PROFISS.-MOTO

771-0671. Av. Plínio Casado,
30 LJ F - Duque de Caxias

AUTO-ESCOLA SÂO JERÔNIMO
ENSINA-SE COM AMOR

394-9559. Campo Grande, 786
Campo Grande

BANHEIROS-EQUIP
AVANTI" IND. DE TAPETES
Forraçôes Espec. P/Banheiros
201-8798. Viúva Cláudio, 329

BILHARES-EQUIP
LOCAÇÀO-BILHARES E TOTÓS

260-1281. Lour. Ribeiro, 124-B

BOMBAS-CONSERTO
ELETROTÉCNICA OK-MOTORES

228-0528. P. Siqueira, 69

BOX PARA BANHEIROS
M0L-VIDR0S TEMPERADOS
FUMÉ-BRONZE-VERDE TRANSP.

288-7448 • 288-8796. Tijuca
Gonzaga Bastos, 20-A

S. C. JAPPOUR ESQUADRIAS
230-5833 -270-4439. C. Morais, 595

BUFFETS
A CASA DE FESTAS/BUFFET

Espléndida-Tudo pl Festas
36 Hs.
270-5267. Angélica Motta, 343

CREDI-FESTA MANON
221-0246. Orç. s/Compromisso

CABELEIREIROS 
ATENDIMENTO CLASSE "A"

226-2617. Escalet.-Vitória
INST. BEL. LA C0QUETTE

350-4445. Baronesa, 705/102
L0UISE FLEUR BOUTIQUE

392-9346. Pç. Taquara, 34/102
STUDIO HEBE C0IFFEUR MAS-
CULINO/FEMININO E BOUTIQUE

265-4950 - 205-9695
Largo do Machado, 11 -1.° Andar

UNIX. GEMINI EST. BEL. GER.
391-5543. Est. V. Carv., 4-D - Vaz. L.

? CABELO-TRATAMENTO

COMBATA QUEDA-SEBORRÉIA
Inst. Lane - 50 Anos Tradição
232-4574. Pç. XV, 38-A S/76

HAIR CLUB DO BRASIL
TRATAMENTO MASCULINO/FEMININO"Hair Treatmenf.Contra Caspa,

Seborréia, Micose e Queda.
Copacabana e Centro Cidade
257-3753. X. Silveira, 45 C. 04
220-7049/R. 306. R. Branco, 245

NEIDY CABELEIREIROS
767-2861. J. M. Morado, 43/305

TATY CAB. COM HORA MARCADA
208-9997. C. Bonfim, 690 Lj. 14

CALISTAS PEDICUROS
DELZUITA/CENIRA-UNHA ENCRAV.

237-9923. F. Mag., 219/210-lndolor

CAMAS HOSPITALARES-
ALUGUEL

RVP-CAD. RODA, MULETA, ENCUB.
767-7919 - 767-5270. N. Iguaçu

R. DE VASCONCELOS PAIXÃO
Cad. Roda-Muleta-Encubadora
767-7919 • 767-5279 - Nova Iguaçu

CARNE FRESCA A DOMICILIO
FRIGORÍFICO BELACARNE

Fornece Peq. Grande Escala
232-2511. Riachuelo, 193

CINEMA EM CASA
CORRÊA SOUZA FILMES

240-3630 - 240-3780 - 258-2389
Bfl4-_B___-_BP-__H

CLINICAS DE ESTÉTICA
SALUS GINÁSTICA SAUNAS
CLÍNICA MÉDICA MASSAGENS

281-2655. Uns
Das 6:00 às 23:00 Horas

CLUBES E AGREMIAÇÕES
CLUBE CANAVERAL": CURSOS
Natação-Ténis-Ginástica
Todas Idades.Unissex/Inscrição
399-2192 - 240-4127 (2.* a Domingo)

COIFAS
EXAUSCOIFA COZ. S/GORDURA

229-4944. Todos Modelos

COLCHÕES
COLCHOARIA COLOMBO/FÁBRICA

248-2430 - 208-4849. (Reformas)
-BB_____________fl__L_

CONGELADORES-CONSERTO
MARFAGEL COM. IMP. LTDA.

Metal!rio /Conserto e Venda
280-4436. Proclamarão, 786-A

CORTINAS
ABA FÁBRICA ROLÔ-PAINÉIS

273-9605 - 273-6250. A. Lobo, 100
ADÊLER FABRICA

Rolo - Painéis Blackout
246-2833-259-1822 -391-3911

ALFA-ROLÔS E PAINÉIS
Com Estrutura Metálica
228-4849. 'Entr. em 10 Dias"

ART ROLÔS-PAINÉIS 'BLACK-

OUT "PAINÉIS C/ESTR. ALUM.
208-3790. Gen. Roca, 443

FÁBRICA TODO TIPO E INFANTIL
541-4668» Duvivier, 50

IGNÁCIA DECORAÇÕES
767-1989. Amaral Peixoto, 427

MALU-DECORAÇÃO/ftoLÔS/PAINÉIS
255-9217. Copa, 861 - Orç. Grátis

OSTROWER ROLOS E PAINÉIS"FIBERGLASS E BLACKOUT''
551-8248-551-6598
Marquês Abrantes, 1781J-D

CORTINAS JAPONESAS
CORTINA JAPONESA E PERSIANA

Nova-Reforma
Portas Sanfonadas
371-2593

COZINHAS-INSTALACOES
SERV. ESPECIAL. MARCENARIA
GANHO QUALQUER PREÇO

270-6916. (João - Incl. Dom./Fer.)
Feliciano Carvalho, 36 - Bons.

CRECHES
ATENÇÃO: 3 M./5 A.-"SUPYSAUA"

274-4745. (Hor. Integral - Gávea)
"C.A.M." DIA/NOITE - 3 M. À 6 A.

275-9776. Pasteur, 459 - Urca
COMEÇO DO CAMINHO

3 Meses a 3 Anos-Especializada
246-1365. Cd. Afonso Celso, 99

DEDO MINDINHO BABY SITTING
Rua Pres. Carlos de Campos,272
245-0671 Mudamos da Urca



no Rio de janeiro. Mantenha-o sempre a mào. De repente... Inclusões pelos telefones:

242-6952»222-571S

ESCADA DO TEMPO-LEBLON
274-2544. Timóteo Costa, 538

"GABRIELA" SOB NOVA DIREÇÁO
208-5804. Grajaú - Cond. Prop.

INTERNATO-EXTERNATO-SEMI
Creche. Maternal. Jardim. CA
266-5589. Botafogo (2.* a Dom.)

CUTELARIAS

DETETIVES - PARTICULARES
EFICIÊNCIA - FIDELIDADE

262-6636. Atendo Domicilio
EXECUTO INVEST. EM GERAL

Eficiência Prof. Absoluta
350-3752. José Alencar

INVEST. CIVIL E CRIMINAL
240-2600. Detetive Câmara

AMOLA-SE QQ OBJETO CORTE
230-5179. Plínio Oliveira, 358

DATILOGRAFIA-CURSOS
TIRADENTES-IBM-MANUAL

771-6817. Av. D. Caxias, 46-CX

DATILOGRAFIA-SERVIÇOS

ATAS TESES LIVROS ETC. IBM 82C
286-9510 Tina (2.a/Dom.)

"ATENÇÁO"-SERVIÇOS C/REVISÁO
350-4307 (Dia) - 392-1699 (Noite)

«DELLY ATENDE C/RAPIDEZ
252-9916. Itapiru, 573 C/1

DENISE IBM À JATO IDIOMAS
225-4758. (Inci. Domingo)

DECORAÇÃO DA CASA

CHAUMIÈRE DECORAÇÕES
Rolos e Painéis c/Garantia
268-1947 Mês de Promoção

GRANITEX NOVO REVEST. IN-
TERNO EXTERNO "O TAPETÃO"

394-8819. Ferreira Borges, 55
Perto da Est. de Campo Grande

DcCORAÇAO ¦ CURSOS
IRA ESTEVES INF. CLINARQ

521-2634. Vise. Pirajá, 303/1208

DECORAÇÃO - INTERIORES
"DECOR" PAPEL PAREDE/REVEST.

542-0697 - 542-0897 (Orç. Grátis)

INVESTIGAÇÕES SIGILOSAS
521-1264

INVESTIGAÇÕES SIGILOSAS
240-2600. Souza

ROQUE - INVEST. SIGILOSAS
275-5390. Copacabana

SERVIÇOS CONFIDENCIAIS
791-1006. Nilópolis - RJ

SIGILO • SUCESSO - SOLUÇÃO
274-9404. Rodrigues - Dia/Noite

DIVISORIA^^^^^^^
DURAPLAC • FÓRMICA • ALUMÍNIO

285-2145. Pedro Américo, 188-A

¦¦MHflflflflflflflflflflflflflflflflfl
DOCES E SALGADINHOS -
ENCOMENDAS ________

¦¦¦^_________________-»*«"""«^"»«^"

ABELHINHA COMIDA BAIANA
227-7946. Br. Torre, 167

BÁRTYRA-SERVIÇO COMP. BUFFET
201-0703(2.» a Domingo)

CELSO/SERV. COMPLETO P/FESTA
261-1192(2.* a Domingo)

DOCES/SALGADOS 600, CENTO
289-1243. Tortas p/Mesmo Dia

EL SOMBRERO-NA BARRA
Olegário Maciel, 440 LJ. A

"MARIA MOLE"-SERV. BUFFET
286-5448. V. Pátria, 249 - Botaf.

450, CENTO VARIADO - TORTAS
289-0397 2."/Dom. - Serv. Buffet

TAMBÉM SERVIÇO DE BUFFET
268-1273. Sá Viana, 148 Sobr.

UAHSHE (COMIDA ÁRABE)
294-2439 (Shop. da Gávea, Lj. 141)

ELETRODOMÉSTICOS -
CONSERTO

CASA DELLA - VENTILADORES,
ENCERADEIRAS, MÁQ. COSTURA

767-9424. Trav. Almerinda
L. Azeredo, 26 - Nova Iguaçu

CONSERTOS E VENDAS PEÇAS
208-8146. F. Camarão, 116

EMPREGADAS DOMÉSTICAS -
AGÊNCIAS ___

AG. À RIO NOVO - TAXA FIXA
Dom. p/Todas as Funções
205-1064 - 225-7300 R. 49. Glória

AG. SERVE BEM - DOM. - BABÁS
393-7562. Ilha do Governador

AGÊNCIA GIRASSOL
257-2011. B. Ribeiro, 391/810

EBG - AGENCIAMENTO SERVIÇOS
796-2757 C/Referência

EMPREITEIROS -
REFORMAS DE IMÓVEIS

ATENDE TODO GRANDE RIO
391-6228 (Orç. s/Comp. - 2.»/Dom.)

"AUTÔNOMO" 12 A. EXPERIÊNCIA
371-5258. Av. C. Teles, 1038 - Severino

CASA APARTAMENTO PORTARIA
331-7805 • Belizário Souza, 951

DECORAÇÃO INT./CONSTR./REFORMA
253-0998. Sr. Virgílio (2.'/Dom.)

FINANCIO EM ATÉ 12 MESES
273-3498. Clóvis

INSTL: ELÉTRICA/HIDRÁULICA
284-9598. (Orçamento Grátis)

OBRAS • REFORMAS C/FINANC.
521-3441. Av. Copa, 1018/903

PINTA-CONSTRÓI-LADRILHA
260-4251 - 280-7060. Nei

PINTURA - REVESTIR - DECORAR
224-4015. Cônsul. Planej.

JARDIM DE INFÂNCIA "NINHO"
266-1449. Abade Ramos, 66 J. Bot.

MONTESSORIANA-DEGRAU-M. J. CA
238-6724. Pinto Guedes, 128

flfl BHH flB
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
E FERRO

A 3300, BOX/4500, JANELA
396-8655 (Orç. Grátis • 2.'/Dom.)

ÁREAS • JANELAS • BOX • GRADES
201-7193. Aires Casal, 322 F

BOM - BOX: FECH. ÁREA/JANELA
796-3843 - 350-4675.Orç. Grat.

CALIMAN IND. COM. LTDA.
542-0301 • Dqs Diamantes. 1207

GRADE/P0RTÀ/P0RTÂ0/4 X S/JUROS
270-7742. (Orç. - Grátis - Pontual)

JANELA BOX GRADES PORTÕES
280-4446 N.S. Graça 1045

JANN - JANELAS - BOX - GRADES
270-9695. RJ - 42-5969. Petrópolis

LOJANES - BOX - JANELAS - PORTAS
SERVIÇOS C/GARANTIA

796-0030 - 796-4059
Cap. Teles, 55 (De 2." a Dom.)

PORTA DE AÇO-CONSERTO/MANUT.
260-4251 - 280-7060. Nei

"SOMAR" - ENTREGAS RÁPIDAS
Consertos e Manutenção
396-8528 (2.'/Dom. - Orç. Grátis)

Z.V. FERREIRA - BOX - JANELAS
270-4838. Visitas Grátis

PACE - REFORMA S/ESTOFADO
393-8676. Vistula, 11 - Ilha

REFOR.-MÁXIMA HONESTIDADE
228-5397. 295-1559 (2.'/Dom.)

REFORMA/ESTOFADO/CORTINA
230-1310 -270-0221. Sr. Jorge

WILTON REFORMA: COURO/PANO
Couro Pinta/Encera Fica Novo
722-1284. Niterói (2.»/Domg.)

.__fl__flflflflflflflBflflflMHflMBH
FACULDADES

FACULDADES INTEGRADAS
MOACYR SREDER BASTOS

394-1063 - 394-6057 - C. Grande
Engh.0 Trindade, 205/229

FARMÁCIAS E DROGARIAS
wmmm —i— -______¦_________________________________________¦—^-

DECORAÇÃO DE PORTARIA
CARVALHAL MÓVEIS PROJETOS

201-2995 • 261-4536 (Meyer)

DEDETIZAÇAO E
DESINFECÇÀO ,

BARATA - TRAÇAS - RATOS - CUPIM
FEEMA 002.675.000/212 1
Imunican no Dia Cl Garantia
283-0436 (2.'/Domingo)

VENTANIA IMUNIZAÇÕES
FEEMA 000.564.2/2121
Baratas, Ratos, Cupim, Traças
253-5331 - 350-4376 (Gar. Dobro)

DEPILAÇAO
DEPILAÇAO -TRATAM. CORPO/ROSTO

205-5669 Sueli de Paula

DEPILAÇAO DEFINITIVA
ELETROLOGISTA DALVA

228-0585. Carlos Vasconcelos, 145

ROSENIR-ELETROCOAGULAÇÃO
Marcar Hora - Ligue para
228-8839

ELETRICISTAS
ENFERMEIROS

ALTA/BAIXA TENSÃO MONT. PC
Aumento Carga - Legal. Light
393-7469. Fernando (2.' a Dom.)

AR COND. INST. ELETR. HIDRL
288-6363. Mazeli - Orç. Grátis.

AUMENTO CARGA/TRIFÁSICO
Técnico Credenciado Light
390-2702. Projecta Ltda.

AGÊNCIA MINEIRA - C/GARANTIA
Babás/Enfermeiras/
Acompanhantes
236-1891 -256-9526

ESCOLAS
D. PEDRITO- ESCOLA DE ARTE

208-7499. Tijuca

DESENTUPI DORES
DESENTUPIDORA TECNISGOTO

246-7356. Não Cobramos Visita

-lÉ

(^-^mwmm-^mm
FONTES

LUMINOSAS
MÓVEIS

230-2400

ARTEFONTE DECORAÇÕES

A FARMÁCIA EM SUA CASA
541-2848 Copacabana - na Hora

DIA/NOITE - FARMÁCIA DO LEME
275-3847. Prado Júnior, 237-A

FARMÁCIA FLAMENGO ATENDE
Á DOMICÍLIO DIA E NOITE
24 HORAS DE PLANTÃO DIRETO

245-6358 - 265-9429 - 285-1548
Praia do Flamengo, 224-A
Flamengo

PRONTOFARMA-ENTREGA E APLICA
255-7949. 235-6529. Copa-Posto 5

VILA IZABEL - TIJUCA - USINA
238-1133-288-6643 -238-6423

FECHAMENTO DE ÁREAS
Veja
Esquadrias de alumínio e ferro

ESTETICISTAS
FESTAS INFANTIS
ORGANIZAÇÃO

TRAT. GERAL ROSTO CORPO
287-6958 - 227-3285. Cidinha

ESTOFADORES
ABDALA DECORAÇÕES

Fábrica e Reforma de Móveis
Cortinas Sob Med./Orç.
S/Compr.

246-7647. S. Clemente, 98 - Botaf.
ALUMIERE DECORAÇÕES

230-1701 • Decora/Reforma
AMÉRICO - FÁB./DEC./REFORMA

273-0115. Fino Acab. (2.'/dom.)
APROVEITE SEU ESTOFADO
NÓS 0 DEIXAREMOS NOVO"Nouvelle V/e" Solic. Amostra

551-0015. Tecido Preço Fàb.
CAPAS • CORTINAS • ESTOFADOS

234-9021. Pereira Nunes, 390-B
COLCHÕES/MOV. ESTOFADOS

294-3799. Dias Ferreira, 420
DEC. NATURA: CORTINAS/CAPAS

231-1214/0242 -43-1041. (Petrol.)
ESTOFADOR E EMPALHADOR

266-0704. Beteni (2.' a Dom.)
FÁB. REFORMA CAPAS CORT.

288-5467. Teodoro Silva, 934
"HEROS": 2.a/D0M. - ORÇ. GRÁTIS

Cortinas/Capas/Reforma/Novos
243-2378. Siq. Campos, 143 SL. 54

MARY DECORAÇÕES - FACILITO
Cortina/Rolo/Painéis/
Empalhador

208-9251 (2.' a Domingo)

MAXBEL - REFORMA E TRANSFORMA
269-7947 (2.VDom.) 208-8748

MOBI - REFORMA S/ESTOFADO
352-1399. Orç. s/Compromisso

CARRETA TEATRO BONECOS
268-3128 «258-1501 (2." a Dom.)

PALHAÇO-MÁGICO-CONJUNTO
223-6313 Person. Infantis

TEATRO DE BONECOS
281-2753. (2.' a Domingo)

FOGÕES - CONSERTO
FOGÕES/AQUECEDORES GAR.P/ESC.

351-1983. Em Todo Rio

BRASTEMP-2001-SEMER-0UTR0S
751-1983 • A. Club, 8220 C/3

FOLCLORE AFRICANO
CURSO

CULTURA AFRO -BRASILEIRA
YORUBANA CURSO CORRESP.

Para iniciantes - CP. 20059
359-7711 -RJ-CEP. 21180

PÁGINAS DE
SERVIÇO

CRESCERAM.
•VEJA TAMBÉM AS

PÁGINAS
SEGUINTES



Este guia apresenta uma-seleção das melhores empresas e dos melhores profissionais em serviços, no Rio de Janeiro.

Páginas
de Serviço

FOTÓGRAFOS
CASAMENTOS - ANIVERSÁRIOS

Retratos Para Documentos.
331-9852. C. Vasconcelos, 127

FOTO MATILDE
Fotos em 15 minutos
331-5762. A. Franco, 109 - Bangu

FOTO QUESADA P/TODOS FINS
281-5711. Arq. Cordeiro, 235

FOTO QUINTANILHA
RETRATOS P/TODOS OS FINS
REPORTAGENS EM GERAL

392-9411. G. Dantas, 35 - Tanque
392-8315. findiba, 2135 • Taquara
G. Dantas. 1450 - Freguesia

GELADEIRAS - CONSERTO

AR CONDICIONADO - GELADEIRA
396-8937. Paranapuã, 885 - Ilha

BRASTEMP - G.E. - FRIG. - CÔNSUL
284-7348. 28 Setembro, 182

CONSERTOS - REFORMAS GERAL
771-9065. Orç. S/Compromisso

NO DIA - TODA MARCA - C/GARANTIA
551-3398/4413. Pr. Botafogo, 340

REF. COMER'CIAL - RESIDENCIAL
273-1561. Praça da Bandeira

W. L. MONTEIRO GELADEIRAS
396-6135. Compra Venda Ilha Gov.

GELO
DISTRIBUIDORA DE GELO

Barra - Cubo - Moido/Atacado
e Varejo
226-5422. P. Guimarães, 8 - Bot.

URSO POLAR - JACAREPAGUÁ
342-1600. Ret. Artistas - 1880/C

IDIOMA - CURSOS
HELGA- INGLÊS E ALEMÃO

Residencial e Domiciliar
267-3892. Nascimento Silva, 213/203

IGREJA E AGREMIAÇÕES
RELIGIOSAS -

IGREJA CAT. APOST. BRASIL.
CTD. SANTANA E N.S. MENINA

260-7026. Couto, 54 - Penha
394-5448. Rod. Garcia, 640

IGREJA CAT. APOST. BRASIL
PAROQ. SÃO FRANCISCO ASSIS

342-4533. Est. Bandeirantes, 3748
Jacarepaguá

IMPERMEABILIZAÇÃO
F0RÉS E QUITELLA CONST. LTDA.

240-2800 240-8802- Orç. Grátis

GRAMA PLACA/TERRA PRETA
331-8477 - 331-1876/2.' á Sáb.)

¦k*

INSTRUMENTOS MUSICAIS
AO BANDOLIM DE OURO

283-8593. Av. Mar. Floriano, 52

JARDINS - ART. E
ORNAMENTOS

GRAMA PLACA FORNECE-PLANTA
392-1304. "New Flower Ltda."

JOALHEIROS
SO-ALIANÇAS PRESENTES

350-0174 - 234-9580

LIMPEZA DE PELE
LIMPEZA - TRATAM. CORPO/ROSTO

205-5669 Sueli de Paula
TRAT. GERAL-CORPO-ROSTO

228-8839. Jupyra

LUSTRES
PONTO DE LUZ ILUMINAÇÃO

Spots - Lanternas - Cúpulas
274-3921. M. S. Vicente, 61-B

MAQUILADORAS
A DOMICILIO MARLY/RACHEL

273-5611 . 273-2083 (2.VDom.)
MAQ. NUPCIALADOM. YOLANDA

255-2378 Ensino e Faço

MAQUINAS DE COSTURA -
CONSERTOS

ELNA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
236-1982. Representante - RJ

VIGORELLI - SINGER - ELGIN
359-4202. Compra e Venda

MÁQUINAS DE ESCREVER -
CONSERTO

MÁQ. VENEZA: VENDE - TROCA
Fazemos Contrato Manutenção
359-5916 - 359-8602 (2.'/Sábado)

MÁQUINAS DE LAVAR -
CONSERTO

ASTEC: BRASTEMP - VISITA GRÁTIS
541-3151. Av. Princ. Isabel, 186

ATEND. RÁPIDO - TODAS MARCAS
332-0658 - 332-1533 V. Grátis

BRASTEMP/LAVA-LOUÇA
270-8879 "Gilmaq"

BRASTEMP • ZONA SUL - V. GRÁTIS
551-3398/4413. Pr. Botafogo, 340

LAVAMATIC • BRASTEMP - BENDIX
LAVÍNIA - VISITA GRÁTIS

222-4369 - 252-8295 • 252-6709
REFRILAV SERV. BRASTEMP

273-0948 Espec. C/Garantia

MASSAGEN^RAPEUTICAS
TRATAMENTO DE COLUNA

284-3995. Sr. Cosme Grotto

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
JUQUINHA - FER./MAT. EM GERAL

270-1093. Pç. Nações, 292

MESAS DE SOM E RACKS
JAMG SOM PROJETOS DE ME-
SAS DE SOM E VIDEO-TAPE

281-6007. Flack. 37-A

MOLDURAS
JOÀ MOLDURAS - BAMBU/CORTIÇA
MONTAGEM POSTERS

Loja e Oficina
274-8249. Dias Ferreira, 242

MÓVEIS
ESTÉTICA IND. DE MÓVEIS
PROJETO ORÇ. S/COMPROMISSO

331-1201. Fábrica Av. Brasil,
32181 e Uruguai, 218 U. D

SODUPLEX MÓVEIS LTDA. "
Estofados/Estantes/Cozinha
Av. Mal. Fontenele, 5734 A/B

MÓVEI^MJSTRIACO^^^
JANGADA MÓVEIS

243-2419 • 236-5548 (Ent. Rápida)

AAOVEIS DE CANA,
JUNCO E VIME

ALCIDES DEC: S/MEDIDA-PR0NT0S
289-5699 • Cirne Maia, 138 Lj.A/B/C

MÓVEI^AQUEAÇA^^^
AMPLILAR: NOVOS E REFORMAS

266-5993. V. Pátria, 416 - Z. Sul

MÓVEIS P/PISCINAS E
JARDINS

FIBRÃCOLOR SOFISTICADOS
MODELOS EM FIBRA DE VIDRO

267-3594 - 391-0604 - 351-8861
Djalma, Ulrich, 57-F - Copa

MÓVEI^O^NCOMENDA

ARMÁRI0/ESTANTE/C0Z./LAMBRIS
261-1/26 Ana Neri, 1064

FÁBRICA F0CKA IND. COM. LTDA.
390-0950 Camélias, 514 - Valqueire

FABRICA - PAGT. A COMBINAR
Marcenaria em Geral
359-3895 2.' a Domingo

PROJETA-FÁBRICA-INSTALA
541-4668 Duvivier, 50

MUDANÇAS
TRANSPORTES PINTO

Locais e Interestaduais
284-7516 - 284-7438 - 248-9598

MUSICA P/FESTAS
CORAL C/ORQUES. P/CASAMENTO

265-2651. Regente: Mathias

ÓCULO^ToNSERT^^^
ÓTICA SAMOCA - P/O MESMO
DIA - TUDO P/VARILUX

767-8932. Otávio Tarquino, 182
Nova Iguaçu

TnIbu^^uugue^^^
ônibus c/até 49 lugares

756-2794. 756-1728 - Mageli

Mantenha-o sempre a mão. De repente...

RIO MINHO-TURISMO
Também contratos c/lndust.
796-1134. 796-1889. N. Iguaçu

ÓTICA^^^^^^^^^^
ÓTICA MADEIRA LTDA.

Cardoso Morais, 68 - Bonsucesso

PAPEL DE PAREDE
A 68, MT - REVEST. PLÁSTICO

264-8325 . 248-7408 Painéis Fotog.
ARM. EMBUTIDO-ORÇ. GRÁTIS

Camurça-Vulcatex-Cortinas
220-3406 Gilson Costa

CASABELLA DECORAÇÕES LTDA.
331-1828 -332-1644 -390-8058

CORTINA-PAINEIS-CORTIÇAS
Espelho Envelhecido-Palha
392-2160. 2.'/Dom.-"Delta Lt."

REVESTIMENTO-PINTURA-REFORMA
BOMBEIRO-ELETRICISTA-2.a/DOM.

591-3387 - 240-0538
REVESTIR-PINTURA-REFORMA

224-4015 Cônsul Planej.
"SAMAMBAIAM-PAGT.° FACILITADO

239-0996. Henrique Dumont, 65-B
7 ESTRELAS: PINT. - PEDR. - LADRIL.

521-4756. Copacabana, 1085 S/601
VULCATEX-CARPETE-P. PLÁST.

359-4435. 591-3063 (2.'/Domg.)
VULCATEX • PAINÉIS FOTOGR.
VULCAPISO • POLY-TEX • TAPETES

771-0163. Av. N. Peçanha, 2978
Duque de Caxias (2.' a Domg.)

PERSIANAS - CONSERTO
A. FRANCO - REFORMAS E NOVAS

252-5693. Itapiru, 315
GRAJAÚ - VENDE E REFORMA

208-9198. José Vicente, 100-A

pintura^Hmóveis^
abaeté ref. pint. vista/financ.

231-0852. Av. R. Branco, 185
ALFENAS - PINTURAS / REFORMAS

235-7845. Siq. Campos, 143 /1318
QUEIROZ: REFORMA - COZINHA

Banheiro - Resid. Condomínio
236-7727 • 257-4173 (Orç. Grátis)

REFORMAS E REVESTIMENTOS
280-0057 "Búzios Emp. Serv."

SINTEKO C/DESC. + CORTESIA
295-0963 (Reformas) 2.'/Domingo

PISCINAS
AQUAFLOR-PISCINAS/SAUNA
BREVE SHOW SOOM-RECREIO

399-4900. 392-7930 - Carretour
221-4843. 221-7735 • Cento

PISCINAS - CONSTRUÇÃO

SANTA EUGÊNIA LTDA.
Atendemos na Zona Rural
395-3556 - 395-4160/Financio

PLANTAS ARTIFICIAIS

SANTA EDWIGES DECORAÇÕES
249-5295 2.'/Dom. - Orç. Grátis

PLANTAS NATURAIS
MICHELE PR0J. EXECUTA JARDIM

257-0902. Fig. Magalhães, 354 Copa

POLICLINICAS
CLÍNICA S. JOÃO DIA/NOITE

270-7645. C. Rica, 87 • Penha

PORTA DE VIDRO-CONSERTO
BLINDEX E FECHADURAS

252-2958. Faço Manutenção

8PORTEIRO ELETRÔNICO

AMPLIFONIA-ASSIST. TÉCNICA
281-0749. Vendas - Orç. Grátis

PROJETOS-RESIDENCIAI
H. SANT'ANNA PROJ.-PLANTAS

394-3706. Cel. Agostinho, 101
PLANTAS E PROJETOS

541-3561. 2.'/Domg. - Sr. Marcos
TAVEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL

359-6424. Jacarepaguá

PsicÓLOGO^^^^^
DRA. RACHEL KLANG-CLINICA

285-3753. Jovens - CRP. 05/1200

PSICOTERAPIA
PSICÓLOGOS 0R. VOCACIONAL

394-6543. Aracaju, 21 • C. Grande
VILMA GAMA-INDIVIDUAL

287-6175. Vise. Pirajá, 330/1206 ___
BBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

REFEIÇÕES A DOMICÍLIO
VARIADAS - ALMOÇO/JANTAR

263-2048 (2.'/Domingo)

REFORMA E CONSTRUÇÃO
DE IMÓVEIS 

BARRAPLAN
Projetos-Reformas e
Construção
228-5985. Conde Bonfim, 297/401

C0NDOMÍNI0-0BRA/DECORA
205-8124. 2.'/Dom.-Eng.° Hélio

DECORA - REVESTE - PINTA
252-9693 • SBPR LT. - Facilita

EMPREITEIRA NASPER LTDA.
Pintura /Calai'ate c/Sinteko
761-1746-761-4721. Financio

HEC0L LTDA. - CONSTRÓI S/CASA
390-6100. (2.* a Dom.) Hélio

MARJOVAN REVESTIMENTOS
Condomínios à Vista/Prazo

767-8327 Dr. Jaso/Sr. Silva

REVESTIMENTOS
7 ESTRELAS: PISO - TAPETE - PAPEL

521-4756. Copacabana, 1085 S/601

ROUPAS-ALUGUEL
BOUTIQUE SOCIAL MODAS

Toilette/Complem. Vest. Noiva
220-5283. Sen. Dantas, 44-1.°

SÓ A RIGOR - SOCIAL
Roupas casamento masc. /fem
275-4999 • 541-3445. Av. Copa, 71-B

STILE-RIGOR-SOCIAL/HOMEM
220-4497. A. Guanabara, 17/605

¦flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfli
ROUPAS-CONSERTO

CERZIMENT0 CALÇAS MEDIDA
264-5247. S. F. Xavier, 174 Tij.

ROUPAS PROFISSIONAIS
ALFAIT. MAGAZIN LONDON

Uniformes Civis-Militares
Centro- 1.» Março, 139-155
233-2126 - 233-1879
Copacabana
256-4205. B. Ribeiro, 354-D

SAUNAS-EQUIP
AQUAFLOR-SAUNAS/PISCINAS

399-4900 • 392-7930. Carrefour



Inclusões pelos telefones:

242-6952 •222-5718

SEGUROS
MELIDO-SEGUROS EM GERAL

390-0089. Av. E. Cardoso, 448

SEGUROS DE SAÚDE
GOLDEN CROSS - INF. NELI

275-2720. Rep. Autorizado

SOM-ALUGUEL
AGORA SOM/LUZ P/FESTAS

Disque 268-7788 - Orç. Grátis
BARÀO-"ELECTRIC SHOW"

P.A. -Sonorização-Luz-Festa
246-4180. BIP 2396 - Dia/Noite

LAS VEGAS DISCOTEQUE
Monte 1 Boate em S/Festa
234-7563 • 224-6050 • Lincoln

SISTEMAS DE ÁUDIO
229-3996. Gustavo Riedel, 66

STUDIO 8 - SYDNEY LIMA
295-3529 - 295-1579 - 295-3397

TAPETES-LIMPEZA
ADELIMP-LAVA/SECA LOCAL 2 HS.

257-2794. Estofados
BOM JESUS-CORTINA-CARPETE

228-0801. Lava Estofado • Dia

TELEVISORES - ALUGUEL
C0L0RTEL - TV CORES E ANTENAS

286-3522. 252-7500/Nit. 710-0630

TELEVISORES-CONSERTO
ADMIRAL - PHILCO - SEMP - ATUAL

245-1949. C. Dutra, 59-D Catete
ADMIRAL-SANYO-AUTORIZADA
ELETRÔNICA "EL ESPANOL LTDA."

295-3548 - 295-2144 - 295-2344
295-7894. Passagem, 146 LJ. 9

AIRIS-SHARP-PHILCO-SANYO
258-5575 - 390-2334. Mesmo Dia

ANTUNES: SOM TODAS MARCAS
TV: Philco-Philips-Telefunk
246-5929. 2.* a Domingo

ASSIST. LATINOFF-NAC. IMP.
Som-PX-VT - Atendo Domicílio
287-9896. "Vendas de Peças"

ASSIST. TÉCNICA PHILCO
394-1308 - 289-6196 - 289-8097

AUT. COR SHARP-SANYO
Philco -Philips-Telefunken
287-7029. (2." a Domingo)

AUTORIZ. PHILCO PHILIPS
791-4875. Pç. P. Frontin, 48 - Nll.

AUTORIZADA TELEFUNKEN
791-2688. Carmela Dutra, 1808

/

AUTORIZADA TELEFUNKEN
GRUNDIG

331-5311. Silva Cardoso, 412
394-1465. A. Vasconcelos, 163

CÂMERA-COR-VIDEOCASSETE
269-3642. Adaptações-Peças

PHILCO-TELEFUNKEN-PHILIPS
551-3398/4413. Pr. Botafogo, 340

TELEFUNKEN PHILIPS-PHILCO
371-9359 - 238-0852. 2.a/Sábado

TELEFUNKEN-POSTO PILOTO
284-3094 - 284-3794 - 254-0186

TV RADIO K7 ANTENAS MAT.
392-0705. Taquara - Aten. Do mie.

UNICOLOR ATUALIZADA PHILCO
Telef un ken - Philips - Ap/Som
245-1313 • 285-2757. (2.a a Sáb.)

V. GRÁTIS-90 DIAS GARANTIA
391-7094 • 351-0258 (2.' a Domingo)

BflPBB—flflBBBPBB—BB_¦_¦
TOLDOS E COBERTURAS
RESIDENCIAIS/AUTO/MOTEL

761-4310. Lona e Alumínio

TURISMO-AGENCIAS
ADRIMAR TURISMO

EMBRATUR, 080ÍOOI00-5
399-8585. A. Lomb., 800 - Barra

LOJA DE VIAGENS MINITOUR
AOS DOMINGOS E A DOMICILIO

EMBRATUR 080036300.0
399-0524 • 399-8677 • Av. Américas,
2300 BL.B Sala, 119/120

VACINAS-APLICAÇOES

CLiMUNO IMUNIZAÇÕES
DAS 8:30 ÀS 19 HS.
SÁBADO DAS 9 ÀS 17 HS.

255-3731. Copacabana, 680/603

VETERINÁRIOS
CLÍNICA VETERINÁRIA GÁVEA
PROF. JACINTHO MENDONÇA

246-2970. Inglês Souza, 176
286-5044. (Entrar Lopes Quintas)

DR. LUIZ AUGUSTO CARVALHO
Cirurgia Dia e Noite
392-7958. Clínica Xanadu

VIDRACEIROS
VIDRAÇARIA FLAMENGO

285-0280. Vidro/Espelho/Quadro

22.03.81

NESTA SEMANA,

TIVEMOS O NOSSO PATRIMÔNIO
ESTIMADO EM 60 MILHÕES DE CRUZEIROS.

€?*t&
Centro: Rua Sete de Setembro, 98 - 5? andar

Tel.: PABX. 244-0977-Rio
Barra : Av. Armando Lombardi, 800 - s. 310/311

Tel.: 399-2990-Rio
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ALERGOLOGIA (ALERGIA)
• CLÍNICA DR. ISAAC A. FERENHOF

ASMA-BRONQ.-SINUSITE 0CULAR
CRM. 52.16321-6
521-2695. Copacabana, 1052/805
289-9595. Dias da Cruz, 128/506

ANGIOLOGIA
(APARELHO CIRCULATÓRIO)

• CLIN.BERTOLOTTI-VARIZES
248-0766 - 284-3848 • Tijuca

CARDIOLOGIA
• DR. PAULO CÉSAR LIMA

CRM. 52.28369-7
247-4243. Nascimento Silva, 331

GERONTOLOGIA
(PREVENÇÃO DO ENVELHECIMENTO)
DR. MIGUEL ZABALETA JÚNIOR

CRM. 52.34920-3
Estágios: Romênia (Dra. A. Aslan)

Suiça (Clín. La Prarie)
França (Dr. Rabineau)

239-3146. At. Paiva, 135 GR. 602

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
DR. EDSON J. DE SANTANA

CRM. 52.28336-1
259-4543 - 233-7044 • Leblon

MÁRCIA MAURITY SILVA
CRM. 52.32074-8
229-7943. Dias Cruz, 155 C. 1

mCIRURGIA PLÁSTICA
• CLÍNICA DR. ON0FRE MOREIRA

Cirurgia c/Arte: Face - Nariz
Orelha - Busto - Abdome •Ret. S/
Cicatriz Gordura Localiz. •
Incl. Silicone: Face - Busto -
Queixo - Nádega • Ret. Cicatriz
Acne - Acident. - Queim. - Tatuage
265-6565. Pinh. Machado, 155

•DR. FRANKLIN C. CARNEIRO
CRM. 52.23082-1
Face /Nariz/Busto /Abdome /Silicone
257-7785 (Copa). 350-5499 (Madur.)

•DR. LUIS MONTELLANO/ESTÉTICA
CRM. 52. 15377-8
235-2144. Siq. Campos, 143/914 BL-D

• DR. WAGNER GUIMARÃES
CRM. 52.24097-2
227-9085 - 205-2434 - Ipanema

"clinicÃgeral

DRA. MARIA J0SE C. SOUSA
CRM. 52.21608-6
767-8729 (Das 8 às 18 Hs.)

TÍÕmeÕpÃtia
•josé pêcego-clín. geral/alergia

CRM. .52.28585-1
. 239-5245. At. Paiva. 135/1111 - à Tarde

LABORATÓRIOS DE
ANÁLISES CLÍNICAS

LAB-RIO ATENDE A DOMICILIO
521-4496. Vise. Pirajá, 303/1107

SHAFFER ATEND. À DOMICÍLIO
257-3727. Copacabana, 542 S/908

MEDICINA NUCLEAR

•DR. LAURO LANA-ATE. 7 AS 11 HS
CRM. 52.01680-5
255-4706. Av. Copacabana, 534/308

• DR. RICARDO GAMBARDELÜ DE
SOUZA
Eletrocardiograma
Consultório das 16 às 20 Horas
274-2848 • Vise. Pirajá, 595/706
274-0201 • Residência

CLINICAS DE FISIOTERAPIA
• CERFIL - COLUNA - DORES MUSCULARES

Res. -Articulações -Emagrecimentos
240-0309. Rio Branco, 245/2107

ofNICAS DE REPOUSO
•CASA REPOUSO STA. EUGÊNIA

VIVA COM A NATUREZA
Jardins/Pássaros/Local de Paz
C/Assistência Médica
264-2274 - Tijuca

DENTISTAS
•DILS0N PIRES - ENDODONTIA

CRO. 5488
236-2260. Fig. Magalhães, 286/702

DRA.PAULETE BELACHE
269-1345 • Dias da Cruz, 28/502

GASTROENTEROLOGIA
(APARELHO DIGESTIVO) m

•DR. SAMUEL KUGEL
CRM. 52.32516-0

END0C0SPIA DIGESTIVA
267-7627 - 247-1192 (Urgência)
Copacabana, 1059-406 (à Tarde)

^ÊrÍÃtrÍÃ (VELHICE)
CLÍNICA DRA. MARIANA*JACOB 

~

EX-ASSIST. DA PROF. ASLAN
CRM. 52.30722-2
Formada em Bucarest-Romênia
257-7191. Copacabana, 664/407

CLINICA VILLELA PEDRAS
Cintllografia Tomográfica
Est. Cardio /Renais, Cerebrais

220-4772. México, 98 • 4.*, 5.° and.
•IBRAM - INST. BRÁS. MED. NUC.

288-0997. P.E. Gorayeb, 50- - S. Pena
OFTALMOLOGIA (OLHOS)
BERNARDO F. BUNJES/2.8, 4.a, 6.a F.

CRM. 52.061 46-7
208-6597 • 208-0796 - 225-3515

•CLÍN. MARCOS C. CARVALHO
CRM. 52.22737-4
246-1777-246-4180 BIP 3801

CLÍNICA WAJNBERG
261-2552 Urg. 246-4180 Bip J09

DR. FUAD J. ABI RACHED
CRM. 52. 17758-9
Lente Contato - tel.: 270-2695
C. Moraes, 96/604 - Bonsucesso

DRA. MARLENE S. VILELA
CRM. 52.0650 1-1
224-8946 - 226-1190 - 264-8914

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
(OSSOS E ARTICULAÇÕES-FRATURAS)

DR. EDUARDO MARTINELLI
CRM. 52.131 13-1
2.a/6.a de 14:30/20:30
Sáb. de 9/13 Hs.
246-5168-246-4180 BIP 2621

POLICLINICAS
• CLIMEJ JAÇARAPEGUA - CONVÊNIOS

Vaciha-Eletroc.-Parto-Lab.-Pent.
392-5053. Nelson Cardoso, 1024

PSICOTERAPIA
DR. J0A0 FRANCISCO (H. MARC.)

Psicoterapia Psicanalítica
239-7655 "Adolescentes"

RADIOLOGIA (RAIOS X)
•DR. CARLOS OSBORNE crm 52.06542-0

265-6230. Bento Lisboa, 160 • Catete

ULTRA-SONOGRAFIA
CLÍNICA ULTRA-S0N0GRÁFICA
DA TIJUCA

GinecoloQia e Obstetrícia
Marcar p/Telefone 248-2597
Conde de Bonlim, 232/910
H_3i

PRONTO SOCORRO DA TIJUCA

I ( X\fs *V) I J\ \ jj * esp ) I
ACIDENTADOS EM GERAL

ORIENTAÇÃO TÉCNICA: Dr. Armando Amaral crm. 52.04835-0

254 0460*254 2568*264-3122
RUA CONDE DE BONFIM, 143 - TIJUCA
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Cena acri-doce de praia.
Alzira, 43 anos, funcionária pública
graduada, bonita mesmo se não tivesse
feito a plástica, divorciada, uma filha
que mora com o pai, posto 5, domingo
de manhã, avista, vindo na sua direção
entre os guarda-sóis e os argentinos,
Rogério, de 22 anos. Seu coração pula
no peito como se tivesse 19. Ela
procura seus cigarros dentro da grande
bolsa de praia — loção, lenço de papel,
o |B, meu Deus, ele está chegando
perto! — para disfarçar seu alvoroço.
Rogério pára entre ela e o mar e diz,
meu Deus:

Oi, Alzira.
Ela ainda não decidiu o que fazer, que
cara usar, o que dizer. Seis meses e ele
diz "Oi". Ela devia mandá-lo passear.
Virar a cara. Chamá-lo de cafageste e
mal agradecido. Tudo menos aquela
vontade de abraçar as suas pernas e
recebê-lo de volta..

Como vai, Rogério?
Legal, e você? Tá boazinha?

Ele agacha-se ao seu lado. Ela intensifica
a busca dos cigarros. Calma, Alzira.
Lembre-se do que você jurou. Nunca
mais. Mesmo se ele voltasse de joelhos.
Ele põe um joelho no chão. Toca o
cabelo dela com a ponta dos dedos.

Você parece ótima.
Eu estou ótima.

~ Então, ótimo.
E você?
Vai-se levando.
Você tem um cigarro? tu não

encontro os...
Você está fumando de novo?
Por sua causa, cafageste. Cigarro,

valium e desespero. Só não me matei
por causa da minha filha.

POSTO 5
Fumo pouco.
Corta essa.
Você não veio aqui para me dizer

isso, foi?
Você está magoada comigo.
Por que magoada? Só o que você fez

foi me deixar um dia, sem qualquer
explicação, sem um telefonema, sem...
Acontece todos os dias.

Não tinha o que explicar.
Esperei dois meses e dei as suas

cuecas para o porteiro.
Alzira...

Aquele sorriso. Calma, Alzira. Frieza.
Não peça compaixão. Não peça nada.
Se ele quiser voltar, imponha condições.
Você está indo bem, Alzira. Ele se deu
conta do que perdeu. Não diga nada.
Deixe ele falar. Ele está falando.

Você é uma pessoa muito importante
pra mim.

Sou?
Nunca conheci ninguém como você.
Sei.
Verdade. Acho que com você, sei lá.

Eu me transformei com você. Fiquei
mais maduro. Foi um negócio muito
sério. Profundo...
É o seu triunfo, Alzira. Saboreie.

Acho que o que houve entre nós
dois foi profundo demais para ser
destruído. Entende? Eu estava errado.
Não devia ter dado no pé como dei.
—- Acontece.

Não seja assim, Alzira.
Assim, como?
Você ficou magoada.
Não fiquei. Foi bom e acabou.

Pronto,
Agora ele vai dizer que não acabou.
Que não precisa acabar. Ele está com

os dois joelhos na areia. Ele vai
implorar, Alzira. Ele diz:

Tem uma pessoa que eu quero que
você conheça.
Alzira, Alzira...

Quem é?
Ela esta comigo. Posso trazer aqui?
Traz, ora.

Ele ergue-se e corre para a beira do
mar. São onze horas. Alzira pensa em
correr também. Para casa. Dar no pé.
Está tonta. Procura os óculos escuros no
bolsão. Encontra os cigarros mas não
encontra os óculos, Rogério está
voltando. Traz uma moça pela mão.
Dezoito anos.

Alzira, Silvia. Silvia, Alzira.
Oi, Silvia.
Como vai a senhora?
A Silvia é minha noiva, Alzira.
Opa. Noiva?
Eu queria que você conhecesse.
Ela é muito bonita.
A Alzira é uma pessoa...

Ele vai dizer que você é quase uma
mãe para ele, Alzira. Ele tocou o seu
cabelo com a ponta dos dedos, Alzira.

... uma pessoa que eu respeito
muito. A opinião dela.

Pois a minha opinião é que a Silvia
é um doce. Parabéns.

Muito obrigada.
Obrigado, hein Alzira?
Obrigado por quê?Por tudo.
O que é isso, meu filho?

Depois que eles se afastam, Alzira abre
sua bolsa de praia com firmeza.
Primeiro, precisa encontrar os óculos
escuros. Depois pegar um lenço de
papel para assoar o nariz, que a vida é
assim mesmo. Depois abrir a Revista do
Domingo.
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ACHA QUE O REI VAI CUAA-
PRIR AS PROMESSAS QUE
ELE FEZ NA CAMPANHA

ELEITORAL?

ae
parker e Johnny hart

/ NÁO ACReX I *^° POVO ESTÁ «NQUIET^X. ESTÃO GRITANDO,
/ DITO. DENTRO ALTE21A II ESTÃO EXIGINDO ALGO
DE QUATRO ANOS V^_ _^fí I SOBRE PROMESSAS'
ELE APARECE- X7^ -y ^T| I V >

4i
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\^j\Xnàr\ fl V ^^

r^ >flSçi:l J)^toi

^-' "I i^ik
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c£ 1

QUEREM
SABER QUAN
DO VOSSA AL-
TEZA PRETEN-
DE CUMPRIR
AS PROMESSAS
FEtTAS DURAN-
TÊ A CAMPA-

NMA !

*$*/*&&

LAMENTO OIZERo ALTEZA,
MAS VOSSA MAcJESTADE
PROMETEU O QUE cTAMAlS

PODERÁ CUMPRIR!

POR QUE NÃO CONTA UMA
DAQUELAS SUAS FAMO-

SAS ANEDOTAS ?
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