NAL DO BRASIL
Ano XCII — N° 9

Rio de Janeiro — Sábado, 17 de abril de 1982

1982 JORNAL DO BRASIL LTDA

Brasília — A.

Dorgivan

Tempo

RIO — Tempo nublado
ainda sujeito a pancadas
de chuvas esparsas. Temperatura estável. Màxima: 26.0 na Praça XV e
em Santa Cruz. Mínima:
19.3 no Alto da Boa Vista.
Ventos: Sudoeste a Este
fracos com rajadas ocasionais. O Salvamar informa que o mar está calmo com águas a 20° correndo de Sul para Leste.
(Temperaturas e mapas
na página 16)

Caso da
Mandioca
Major da PM é
preso no Recife.
(Pág. 5)

Metrô
quer terreno
doado a asilo.
(Pág. 8)

Brejnev
teve derrame,
segundo seu
médico.
(Pág. 9)

Light extingue
a cobrança do
compulsório

Argentina aceita bases
de acordo sobre ilhas
A Argentina aceitou um princípio de
acordo sugerido pelo Secretário de Estado
americano, Alexander Haig, para a crise
das Ilhas Falkland (Malvinas) e que prevê
uma administração provisória da ilha com
a participação da Grã-Bretanha, de países
neutros e das Nações Unidas, segundo fontes diplomáticas.
Haig se reuniu durante sete horas com
o Chanceler Costa Mendez, que deixou seu
colega americano no Palácio San Martin e
foi à Casa Rosada informar o Presidente
Leopoldo Galtieri. Este convocou uma reunião de emergência do Comitê Militar, integrado pela Junta Militar, o comando das
três Forças Armadas e o Chefe do EstadoMaior Conjunto. Haig esperou Costa Mendez uma hora e desistiu, mas deixou o
Palácio sorridente e otimista, afirmando
que as negociações iam prosseguir.
Os meios diplomáticos comentavam
em Buenos Aires que um eventual acordo

índice

Preço: Cr$ 50,00

pode conter garantias econômicas para a
exploração do arquipélago pelos ingleses e
um diplomata estrangeiro reparou que a
Argentina deixou de mencionar as ilhas
Sandwich e Geórgia do Sul em suas reivindicações, o que pode indicar uma disposição de abrir mão delas em troca das Malvinas (Falkland).
Em Waslúngton, alto funcionário americano citado pela agência AP informou que os Estados Unidos estão fornecendo informações militares sobre a frota britânica aos argentinos. No Rio, o Comandante da força de Transporte da Marinha brasileira, Contra-Almirante Mário
César Flores, afirmou que a presença
naval britânica na costa da América do Sul
criou um precedente grave e poderá repetir-se no caso de um impasse semelhante
na disputa da Venezuela por dois terços do
território da Guiana, ex-colònia britânica.
(Páginas 12 e 13 e editorial Fio de Luz)

Três meses após ser instituído, a
Light decidiu abolir a cobrança do
empréstimo compulsório de Cr$ 6 bilhões 500 milhões pela instalação de
novos medidores de energia elétrica residenciais, comerciais e industriais no Rio. A partir de segundafeira, a empresa começará a devolver
Ci•$ 7 milhões 900 mil para 1 mil 200
consumidores que já pagaram por esse
serviço.
A decisão foi comunicada ontem
pelo Ministro das Minas e Energia, César Cais, ao reunir no Rio, dirigentes do PDS fluminense e também o presidente da Federação das
Indústrias do Estado, Arthur João
Donato. Em março passado, a Light
havia decidido suspender a cobrança
do empréstimo compulsório da indústria da construção civil. (Página 17)

Buenos Aires — UPI

Paulo Caruso

D Eugênio
Sales
"O

bem público e
a pornografia".
(Pág. 11)

Irã
mata 100
rebeldes curdos.
(Pág. 13)

Cães Pastor
Campeonato
começa hoje.
(Pág. 14)
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Luz dei Fuego
Família consegue
proibir filme.
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(Pág. 16)
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Oferta no Rio
caiu 4,9% em
fevereiro.
(Pág. 17)

Tesouro
tem superávit de
Cr$ 94,9 milhões
no Io semestre.
(Pág. 17)

Lula sai cia Lei de Segurança mas
pode tropeçar no Lei de Greve

Carro a álcool

í

Volkswagen dá
garantia de
dois anos.
(Pág. 20)

STM se recusa a
julgar Lula por
nove votos a três

(Classificados)

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro/
Minas Gerais
Dios úteis CrS 50.00
Domingos CrS 70,00
São Paulo/Espirito Santo
Dias úteis CrS 60,00
Domingos CrS 70,00
RS, SC, PR, MS, MT, BA, SE,
AL, PE
Dias úteis CrS 90.00
Domingos CrS 90,00
DF, GO
Dios úteis CrS 70,00
Domingos CrS 80,00
Outros Estados
e Territórios
Dias úteis CrS 100.00
Domingos CrS 1 20,00

ACHADOS E
PERDIDOS

510
O EXTRAde estacio*
nc 1707 do
de Janeiro
DE SOU_A

COMUNICAÇÃO A PRAÇA —
Comunico que os talonânos
da conta 04376-3 do Itaú Bonsucesso. atualmente encerrada, no nome de Francisco Maria Bordalo, toram furtados e
estáo sendo usados indevidamente talvez junto com documentos falsificados
COMUNICAMOS — A Todos
que Interessar Possa, que foi
extraviado a Piaqueta de IdentificaçAo. do Chassis de n° BT
163 6b8 R.o de Janeiro. 16 de
Abnlde1982 MECÂNICA LEBLON
MANOEL FINKIELSVTAJN —
Declara que furam roubados
do intenor do automóvel os
Cart
do
seguintes does
CREA. cart Ident . cart Motoreservista,
nsta. certif de
certif propriedade, taiâo cheque
Banco Itau e Econômico e
Cart especial o chqeu verde
do Baneri Quem encontrar
favor leletonar p 281-37.17

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

200
210

ACERTE AQUELA
EMPREGADA — Baba etc. Selecionadas
p' psicólogos através
de técnicos psicologicas e comprovação de
rei. Gabinete de Psicologia. Não é agenda,
aprov 385. see. saúde,
conheça com segurança quem entra em sua
casa. Garantia. 6 meses. 255-8802 — 2363340 - 257-9784

Por nove votos a três, o Superior
Tribunal Militar considerou-se incompetente para julgar Luís Inácio
da Silva, o Lula, e 10 líderes sindicais,
enquadrados na Lei de Segurança
Nacional por incitarem a greve dos
metalúrgicos, considerada ilegal, em
abril de 1980. A decisão dá a Lula a
condição de primário, sem nenhum
impedimento para concorrer ao Governo de São Paulo.
Com a transferência do processo
para a Justiça comum, o problema
agora, segundo um ministro do STM,
é saber se o crime de que os 11 foram acusados já prescreveu. Os sindicalistas podem ser enquadrados no
Artigo 29, Inciso II, da Lei de Greve, que prevê pena de seis meses
a um ano de reclusão. A prescrição
só ocorre em quatro anos. (Página 5)
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AGÊNCIA EMP. CRISELA —
O rey0 Mi0 Trabalho 5 000
cientes atend of babas, coz f
fogão, triv cop arrumad e domesiica (N e ass nem gab). E
legais TX única 8 000 1 ano e
—
Pata 2 crianças.
reis. 3_O-B940< 350-5179
A BABA
teferènoas 1 ano Salário a
combinar Tel.. 266-3472 Do- A EMPREGADA — 20 mil
na Rut*1
ler,

AGÊNCIA TIA BETH — O!
babas cai. copeiras e domes
licas em geral c> garantia 1
ano e refs Taxa única 8 000 T
359^711.

A BABA — Para 2 crianças
Satario à
Com referências
Tratar tel
227combinar
716U
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Posseiros armados
invadem fazenda e
matam um no Pará
A Fazenda Santa Cruz, próxima ao
povoado de Xinguara, em Conceição do
Araguaia, Sul do Pará, foi invadida, na
madrugada de ontem, por 24 lavradores,
todos armados, depois de rápido tiroteio: um homem morreu e 24 foram feridos. A informação foi obtida, por telefone, no destacamento policial de Conceição e fornecida por uma pessoa que disse
ser o subcomandante.
Já foi enviado de Conceição do Araguaia um grupo de 30 soldados para
Xinguara, mas até o início da noite
de ontem não havia informações sobre
a chegada dos policiais. Os posseiros,
segundo o informante, continuavam
na fazenda. O Grupo Executivo de Terras Araguaia-Tocantins, de Marabá,
garante a posse da terra ao fazendeiro Alípio Cardoso Oliveira. (Página 5)
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Andreazza (D) e o presidente do BNH, José Lopes, visitaram o
Projeto Rio, que dia 25 de junho entregará 1 491 casas. (Pág. 7)

Caixa começa hoje plantão para imóvel usado. (Pág. 17)
Já náo é difícil, para a dona-de-casa, encontrar à venda cozinhas completas, que possuam do gaveteiro mais simples ao sistema mais moderno de forno digital. (Caderno B)

EMPREGADA — CrS
16 000.00 com referências e
documentos que saiba cozinnar. Tratar 239 0676.

A

A EMPREGADA — O teferèncias e documentos, todo serviço Paga-se bem R Baráo de
Vassouras. 47/ 101 - Fundos.
Andaiai. Tel 208-6158.

saiba
escrever, gosARRUMADEIRA PRECISA-SE
te criança, trivial fino — Paga-se muito bem. Cart.
refs. 2 anos fam. Trat. ass. + INPS + Fonas. Av.
Atlântica. n° 285& 402.
274-2976 ou 239-9425.

AGENCIA SIMPATICA — 240-2801 240domesticas
3401
mensalistas ou diaristas atendimento imediato deixe p/c da simpatica o s. problema
doméstico Evansto da
Veiga. 35 s/1413.

AGENCIA ELA —
253-0944 oferece domestiças selecionadas
mensalistas ou diaristas atendimento imediato diária 1.200 taxa
única p' mensalista
5 000.

A COZINHEIRA — Trivial fino e
variado, foto^3 quinzenais. E*ige-se refs. R Cons lafayete
94' 301. T.-. 287-1882. Copacubana
A COZINHEIRA — Precisa se
trivial fmo. referências 1 ano
Paga-se bem. Tel 227 5468
Av Vieira Souto. 364 202
A COZINHEIRA — Trivial fino
demais se"-v 2 pess. Exip ref
1 ano e cart Pago bem Tijuca

Pele acha que cattsaço é o
maior problema da Seleção

"¦

Luiz Carlos David

"Vida dos
Bairros"

COMUNICAMOS
VIO — Do cartão
namento do titulo
lato Clube do Rio
Oe JOSÉ ÁLVARO
CARVALHO

Antes àa demorada negociação na Chancelaria, Haig (E) teve
breve e cordial encontro com Galtieri (C) e Costa Mendez

A UNIÃO ADVENTIS-I
TA OFERECE — Do
mestiças respons. d
refer. idôneas, babás
práticas e enfermeiras, acomp. coz. chofer, caseiro. Garantimos ficarem 6 meses.
255-8948. 255-3688.

Falta apenas
um nome para
seleção de Telê
Sócrates e Careca foram convocados. Giuüte Coutinho, presidente da
CBF, confirmou a chamada de Falcão
e Dirceu. Com isso, a Seleção Brasileira já tem 21 jogadores confirmados
(Zico, Júnior, Leandro e Paulo Isidoro
só serão convocados no final da Taça
de Ouro), faltando apenas um nome
para compor a lista definitiva dos que
irão à Espanha, que deverá ser escolhido entre Vítor, Batista e Adílio.
O JORNAL DO BRASIL começa
hoje a publicar uma série de artigos
de Pele sobre a Seleção do Brasil e
a Copa do Mundo. Pele analisa o estado atlético da nossa equipe e destaca a
importância de Júnior, pela força de
suas arrancadas. José Inácio Werneck,
em sua coluna Campo Neutro, passa
a destacar o esporte amador em geral.

Esportes

Lysâneas dá
prioridade às
obras sociais
A mudança de orientação dos
investimentos públicos, para dar
maior atenção aos objetivos sociais,
será a prioridade da administração
do candidato do PT, Lysâneas Maciei, caso seja eleito governador do
Estado do Rio. A afirmação foi feita
no programa Debates, da RÁDIO
JORNAL DO BRASIL, que ouviu
esta semana todos os concorrentes à
sucessão estadual.
Lysâneas também pretende alterar a política"hádo uso do solo urbaum milhão de lotes
no, porque
desocupados no Rio que poderão ser
taxados progressivamente", além
de redefinir a função do policiai, que, em sua opinião, "atualmente criminaliza o pobre e não
reprime o crime". O candidato reafirmou sua posição contrária à legalização do jogo do bicho. (Página 4)

AGÊNCIA MINEIRA —
Tem domésticas responsaveis com referenc.
co. in h .
idôneas,
Enfermeiras
Acomp.
chofer caseiros Etc. Garantimos . Ficarem 6
meses em contrato. T.
A DOMÉSTICA — Responsa256-9526. 236-1891.

AG. ALAGOANA OFERECE —
Cozinheira, baba, copeiro, motonsta. mordomo, caseiro, rapaz p. todo serviço, domestica
pi todo serviço, casal s filhos
p. serviços gerais e muitos
outros. Todos a refs. e doetos. Atendemos diariamente.
Tel. 252-8832 ou 270-7349

vel preciso todo serviço casal
c/ filho. Folga todos domingos. Pede-se cart. e ref. Tel.
259-9756.

DIARISTA — Com boa apresentaçáo. Trav do Mosqueira
n° 21 705 T 231-2873.

Io caderno

r Governo

sábado,

17/4/83

™

não quer
Lula candidato
Fernando César Mesquita

O Governo acredita no PT. E por
reconhecer que é o único Partido com
substância ideológica, fortalecido pelo
apoio de intelectuais, de estudantes e das
Comunidades Eclesiais de Base, além de
trabalhadores, preocupa-se com as implicações de seu crescimento. Principalmente
por causa da opção socialista que nele
identifica, prefere contornar riscos a médio prazo na implantação definitiva da
democracia liberal idealizada pelo Presidente Figueiredo.
Lula é tema sensível desde a Praça dos
Três Poderes, onde se localizam o Palácio
do Planalto, o Congresso Nacional e o
Supremo Tribunal Federal, até a extremidade Oeste do eixo monumental, endereço do popular forte apache, sede do Ministério do. Exército. Desde o começo da
semana, em função do julgamento de
ontem, o destino do dirigente petista foi
discutido exaustivamente em conversas
entre pessoas responsáveis, integrantes do
mundo oficial que se espalha pelo corpo
do avião configurado no plano piloto de
Brasília.
Pode ser que as decisões sejam alteradas em razão de fatos novos. Até ontem,
contudo, prevalecia nos escalões decisivos
a tese segundo a qual teria de se encontrar
uma fórmula legal capaz de inviabilizar a
candidatura de Lula ao Governo de São
Paulo.
Ao transmitir essa informação, uma
fonte altamente qualificada na Esplanada
dos Ministérios disse que foi derrotada a
corrente de opinião, muito forte, aliás,
que se abstinha de criar dificuldades às
aspirações políticas de Lula, visando à
divisão dos votos do eleitorado oposicionista de São Paulo, e o conseqüente aproveitamento desse fato pelo PDS. Lula, de
acordo com os defensores daquele pontode-vista, tiraria pelo menos 1 milhão e
meio de votos do Senador Franco Montoro, do PMDB.
Venceram, nesse caso, os conselheiros
à direita do Presidente Figueiredo. A
candidatura Lula ao Governo de São Paulo poderia ser vitoriosa, e nessa hipótese,
observou a mesma fonte, óbvio que seria
difícil garantir-lhe a posse. O problema
tem outros complicauores. Só em sendo
candidato, Lula taria uma expressiva bancada de deputados federais e estaduais no
mais importante Estado da Federação, e
um número "inaceitável" de representantes no resto do país. Contando com 40 ou
50 deputados federais, mesmo derrotado
na eleição de Governador, Lula "seria um
monstro incontrolável em 1986", conforme a expressão dessa fonte.
Essa perspectiva de um PT forte, doutrinariamente definido, com o respaldo da
esquerda católica, vai de encontro aos
planos do grupo que detém o Poder a
partir de 1964. A economia é de mercado,
o sistema é capitalista, ou neocapitalista,
como o desejava o ex-Presidente Geisel, e
presuntivamente democrático-liberal, como sonha o General Figueiredo. Assim
sendo, a estratégia aprovada é manter sob
controle a desenvoltura do PT, permitindo-lhe crescer apenas ao ponto de não
provocar confrontos e crises políticoinstitucionais incontornáveis, que possam
expor a face autoritária do regime.
Independente do julgamento do STM,
Lula tem poucas possibilidades de ser
candidato. Outra fonte de Governo concordou com as informações que lhe foram
colocadas, fazendo apenas uma ressalva:
"Não sei
quando será oportuno podar o
Lula. Depois das eleições será um grande
risco."
Há gente de prestígio na periferia do
Palácio do Planalto ainda defendendo a
tese de minar as ambições de Montoro
com a utilização da candidatura de Lula.
Mesmo porque seria tarefa espinhosa a
tentativa de esvaziar eleitoralmente o PT.
Como segurar o Lula em campanha pelo
país, angariando simpatias na condição de
vítima do Governo? A indagação é do
mesmo integrante do Conselho Político do
Governo, e é ele mesmo quem responde.
Só se o prenderem, mas aí então é que a
coisa piora.
Logo, esse participante do Conselho
Político da Presidência da República acha
que a idéia de impedir a candidatura de
Lula foi bem avaliada, pois do contrário
não seria dominante. Ele está certo de que
o presidente do PT, nas viagens ao exterior, tem conseguido não só estímulos dos
liberais norte-americanos e europeus. Teria recebido promessas de auxílio financeiro, e não só dos social-democratas, mas
também dos líbios. Recentemente, conforme o mesmo informante, a Polícia Federal
chegou a interceptar uma entrada ilegal de
dólares no país, destinada a fins eleitorais,
porém recusou-se a dizer para quem e
quando, fato que, segundo insinuou, podera determinar maior rigor no policiamento das entradas de recursos financeiros
do exterior.
Conhecidos detalhes da tentativa de
cassação branca de Lula, resta ponderar
na prática a sua eficiência política para o
projeto de aperfeiçoamento do regime
'
pela via eleitoral.
Para o Governo, segundo as fontes
aqui ouvidas, o PMDB implodirá depois
de 15 de novembro É uma frente que se
esfacelará na disputa de interesses pessoais
e de grupos O PT, com a sustentação da
Igreja, vai em frente, superando divergências internas É bem diferente
^

POLÍTICA/NACIONAL

Prioridades na reforma
constitucional dividem
as lideranças do PDS

Representante do Papa
exalta união da Igreja
São Paulo — A união dos jesuítas,
independente da politica dos paises e a
importância do trabalho da Igreja em
concordância com o Papa, foram os
principais assuntos tratados pelo padre
Giusepe Pittau, um dos representantes
de João Paulo II na Ordem dos Jesuítas,
aos noviços do Centro Inaciano, em
Campinas. Em sua visita, não recomendou nenhuma mudança à atividade dos
jesuítas no Brasil.
As informações foram dadas, ontem,
pelo padre Theodoro Peters, Reitor do
Colégio São Luís, que acompanhou o
Padre Pittau em sua escala em São

1NG

Paulo, onde conheceu, na quarta-feira, o
noviciado dos jesuítas, em Campinas, e
visitou as instalações do Colégio São
Luis. Hoje. às 8h30min, o Padre Pittau
inaugura o Seminário de Filosofia e
Teologia, em Belo Horizonte, objetivo
principal de sua vinda ao Brasil.
Quanto à atuação politica dos jesuitas, o Padre Pittau, segundo o Reitor do
Colégio São Luiz, afirmou que ela deve
normalmente, enquanto
prosseguir
"educação e formação". Mas o Padre
não deve indicar em qual Partido o
povo deve votar, mostrando somente as
qualidades e defeitos de cada Partido.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

ESCRITÓRIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO — ETA

AVISO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° 01/82 — UFPB
Meu nome
é Maestrina TrombonovicK
Pra mim. oufro piso é de dar do Formipiso resiste de sol a sol e suas piacas se encaixam por musica. E o que
me deixa mais locada équenãopago
uma nota por isso
FORMIPISOno Centro
DIVILAM-Rua General Caldwel. 181 185
Tel: 224-2424

TORNE SEU
DESEJO
REAUDADE
NA ILHA DA
FiUBASIA.
j_f;--_a||
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diverOBJETO: — Aquisição de equipamentos
"Campus
sos de laboratório destinado ao
II" da Universidade Federal da Paraiba na
Cidade de Campina Grande.
DATA E LOCAL: — Dia 18 de maio de 1982. às
15:00 horas no Escritório Técnico Administrativo, localizado no Campus Universitário
de João Pessoa, no prédio da Prefeitura
Universitária.
EDITAL DE INFORMAÇÕES: — Os interessados
poderão obter o Edital, bem como maiores
informações, no Escritório Técnico Administrativo, até o dia 14 de maio de 1982.
FINANCIAMENTO: — A presente Licitação será
realizada com recursos provenientes do
Contrato de Empréstimo n° 327/OC-BR,
celebrado em 23 de fevereiro de 1977
entre a República Federativa do Brasil e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID e executado pela FINEP.
João Pessoa. 14 de abril de 1982.
Reginaldo Fernandes de Carvalho
Presidente da Comissão de Licitação.
(P
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Porto Alegre — O Presidente da Assembléia Lègislativa gaúcha, Depútado Rospide Neto
(PMDB), enviou ontem oÇcio à Superintendência
Regional da Policia Fedpral, devolvendo a intimação para que o Deputado
Gabriel Mallma n/i
(PMDB) — enquadrado na
Lei de Segurança Nacional
pela Procuradoria Militar,
por ofensas ao Presidente
da República em discurso
da tribuna no ano passado
— fosse depor. Alegou que
a intimaçâo violava o Código Penal Militar (Artigo
350), já que o deputado deveria ser convidado, escolhendo o local, dia e hor,a
para o seu depoimento. Segunda-feira será encaminhada à Procuradoria da
República do Rio Grande
do Sul uma representação,
por abuso de autoridade,
contra o Delegado do
DOPS federal, Nilton Pereira, autor da ordem de
intimaçâo. i
(

Tancredo evita
falar de Itamar
Belo Horizonte — O Senador Tancredo Neves pédiu ontem, durante reunião com as bancadas federal e estadual do extinto
PP mineiro, prudência
com declarações e tomadas de posição sobre a decisão do Senador Itamar
Franco, publicada na imprensa, de não ter mais
compromissos com o novo
PMDB depois do acordo
com o PP. Em entrevista,
Tancredo negou-se a comentar a possibilidade de
saída de Itamar e do exdeputado José Aparecido
do PMDB, afirmando: "Esta é uma hipótese injuriosa
e uma indignidade pessoal
à lealdade partidária."
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Instalação, montagem e frete grátis
Lançamento Linea 90: acabamento
em cerejeira, sucupira e pinho.
CERTIFICADO D£ GARANTIA
DE QUALIDADE DE 6 MESES.

ESPECIAL
Todos os domingos

devolve
intimáção da PF

Entrega imediata
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Carlos Marchi
Brasília — Duas linhas estão claramente delineadas na cúpula do PDS, defendendo prioridades diferentes para a reforma constitucional que as principais lideranças do Partido governista começaram a
pregar esta semana. Estas duas linhas são polarizadas pelo lider na Câmara, Cantídio Sampaio, e pelo
Presidente da Câmara, Nelson Marchezan.
Sampaio reiterou ontem que defende a prioridade para a ampliação do quorum das emendas constitucionais (de maioria absoluta — 211 votos na Camara e 34 no Senado — para dois-terços) e Marchezan
insistiu em demonstrar interesse prioritário na restituição das prerrogativas parlamentares.
Cantidio Sampaio disse ontem que a sua posição
tem respaldo em uma forte corrente do PDS. Admitiu
que essa corrente pensa no resultado eleitoral de
novembro, com a possibilidade de que as oposições
elejam a maioria da Câmara. Por isso, quer criar um
mecanismo que impeça às oposições, com uma maioria eventual na Câmara, aprovarem emendas ou
reformas constitucionais à sua vontade.
A tese, segundo o lider pedessista, é a de que as
oposições podem, eventualmente, conquistar maioria
ou uma representação significativa na Câmara, o que
lhes daria boas possibilidades de aprovar emendas
constitucionais com o atual quorum de maioria simpies. Essas emendas poderiam ser bloqueadas no
Senado, onde o PDS, mesmo sofrendo uma séria
derrota em novembro, como hipótese, continuará em
maioria.
Mas o PDS, continua o líder, nâo quer correr esse
risco. Prefere fazer uma reforma mais ampla agora,
implantando os dois-terços e dificultando futuras
reformas. Ou seja, as reformas constitucionais ficarão
difíceis para o PDS, mas impossíveis para as oposições, pois se os dois-terços seráo praticamente inalcançáveis na Câmara, serão literalmente inviáveis no
Senado, com a bancada governista em maioria.
Cantídio aceita que as alterações agora pretendidas sejam negociadas com as oposições, conduzindo
em seu bojo outras modificações reclamadas pelos
oposicionistas, como a ampliação das imunidades
parlamentares, as prerrogativas do Parlamento e até
mesmo o decurso de prazo, que defende pessoalmente.
Nelson Marchezan quer que a devolução das
prerrogativas do Congresso seja o carro-chefe da
reforma pretendida pelos líderes pedessistas. Disse
ontem que "pelo menos as prerrogativas precisam ser
votadas este ano".
Sampaio revelou ontem que acredita ser possível
preparar, negociar e apresentar a reforma até junho,
para votã-la em esforço concentrado em um espaço
de duas semanas. Fora disso, considera irrealista o
projeto de levar um grande número de deputados ao
Congresso em um ano eleitoral.

ARMÁRIO EMBUTIDO VOGUE

(

VEJA NOS CLASSIFICADOS

JORNAL DO BRASIL

sem compromisso
\TELEVOGUE 256-5150 ^•J™***™'™****

Me chamo
Arrepio Penteado
Fico embaraçado quando enconlto
oufro piso Formipiso nâo sollaos fios.
nào quebra e dispensa tratamentos
especiais Formipiso e pra quem usa
acabeça

Super Centro de
ARMÁRIOS EMBUTIDOS

FORMIPISOna Penha
CASTROMIL ¦ Rua Eng » Luiz
GastâO 40.-A.T_l 391-5703

Urna empresa Móveis Práticos
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CAMPO 0CADON0
DE ESPORTES DO
JORNAL DO BRASIL

Agora você tem
contato diário com
a melhor seleção de
todas as Copas.
O novo Caderno de
Esportes do Jornal do
Brasil.
Uma seleção das
melhores notícias,
das melhores fotos,
das melhores entrevistas e
dos melhores comentários
sobre a participação brasileira
nos gramados da Espanha.
E onde você fica também sabendo
de tudo sobre as outras seleções:
treinamentos, escalações,
problemas, opiniões.
Para levar a Copa até você, o
Caderno de Esportes conta com
outra seleção.
Esta, então, de fazer inveja a
qualquer um.

Tem João Saldanha, Sandra
Moreyra, OldemárioTouguinhó,
Carlos Eduardo Novaes e até Pele,
imagine.
,
Mas nem só de Copa vive o
Caderno de Esportes.
Tem ainda a coluna do José Inácio
Werneck, falando sobre corrida e
esportes amadores.
E uma seção chamada Por Onde
Anda, que traz de volta craques
do passado, contando suas
antigas histórias

Belém — O Secretário
Executivo do Projeto Carajás, Nestor Jost, disse
ontem que já está sendo
solucionado o impasse
criado entre a Companhia
Vale do Rio Doce e os índios Gaviões da Reserva
de Mãe Maria, no interior
do Pará; no território indigena deverá passar, numa
extensão de aproximadamente 15 km, a ferrovia
ligando a Serra dos Carajás ao Porto de Itaqui, no
Maranhão, para escoamento do minério de ferro
destinado à exportação.
"Não há nenhum risco de
se retardar o cronograma
da obra por causa deles"
(dos índios), afirmou Nestor Jost. Para permitir a
passagem da ferrovia dentro de sua reserva, os índios Gaviões estão exigindo uma indenização no valor de Cr$ 46 milhões.

Aureliano quer
ex-PSD em Minas

freguês JORNAL DO BRASIL
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Salvador — Agentes da
Policia Federal, alguns armados de metralhadoras,
desalojaram na madrugada de ontem cerca de 300
estudantes que tinham
ocupado desde quartafeira o prédio da reitoria da
Universidade Federal da
Bahia, em protesto contra
o reitor Luiz Fernando Macedo Costa, que não atendeu a reivindicação de
manter os preços antigos
das refeições no restaurante universitário. O reitor
decidira cumprir a portaria do MEC, que estabeleceu os novos preços de refeições: Cr$ 30 para os cárentes e Cr$ 130 para os
não carentes. Expulsos da
reitoria, os estudantes tentaram sair em passeata,
mas foram impedidos por
uma tropa de choque da
Polícia Militar, que os fez
recuar para o campus.

Ferrovia cortará
reserva indígena

e realidades atuais.
Se você quiser saber por onde
anda o seu craque, é só escrever e
pedir.
O Caderno de Esportes chega hoje
com a bola cheinha de novidades.
E chega amanhã também.
E depois de amanhã. E depois...
e depois...
Impossível você não
virar

VOCÊ TEM TUDO
PARA TOAR FREGUÊS
DE CADERNO. ^ ^^m^

Federais invadem
reitoria na BA

I

Belo Horizonte — O Vice-Presidente Aureliano
Chaves disse ontem em
Araxá, onde participou de
inauguração de um anel
ferroviário com o Governador Francelino Pereira e o
Ministro Eliseu Resende,
que a solução que for dada
ao processo sucessório mineiro pelo governador terá
o seu pleno apoio.
Aureliano revelou que
no processo sucessório mineiro não houve abandono
de teses, ao referir-se à tese
que defende a escolha de
um candidato da corrente
do ex-PSD para candidato
ao Governo de Minas. "Esta é uma tese minha. É um
ponto-de-vista que defendi" — afirmou.

O DISCO AVISA
Não pague mais caro, veja
Tv
diariamente as nossas promoções. -

O caminho certo.
pau

sábado, 17/4/82
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Im tema de amor
em harmonia com a vida.
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Hotel Residência
Av.Sernambetiba,4700,Barra da Tijuca.

Em frente a praia 9 varandas, salão,
111
1 ou 2 quartos com suite e to^
Assim é
os serviços de um hotel de
Barrabella:
altíssimo luxo.
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Área construída: 112.31 M2
Área construída:
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82.08 M2
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Financiamento direto
em 97 meses sem
comprovação de renda
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QUARTO

I Preçodesde s CrS5.321.938,00
50.000.00
CrS
Sinal :
: CrS 275.000,00
Escritura
41.024,00
Mensalidade: CrS
no
incluída
preço)
(Garagem
UPC = CrS 1.683,14 - 2!1 Trim./82 |
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Preçodesde : CrS7.303.204,00
50.000,00
Sinal :
CrS
: CrS 400.000,00
Escritura
56.133,00
Mensalidade: CrS
(Garagem incluída no preço)
UPC = CrS 1.683.14 - 2? Trim./82
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Está surgindo na Barra da
Tijuca o melhor empreendimento imobiliário de todos^
os tempos; aquele que você
tanto esperava: Barrabella.
Para marcar a comemoração de seus 21 anos, a
Construtora Santa Isabel
solicitou aos arquitetos Edison Musa e Edmundo Musa
um projeto para se transformar em grande notícia.
Pois Barrabella é assim,
um imponente acontecimento arquitetônico que
reúne todas as condições
de conforto, lazer e serviços, que há muito você
procurava.
Para facilitar sua vida,
para morar bem, para revenda posterior ou para
renda, um apartamento em
Barrabella é uma oportunidade rara de um excelente
negócio.

Agora imagine
o status de um
hotel cinco
estrelas.
Em harmonia com o que
de mais sofisticado existe
na hotelaria internacional.
Barrabella será servido
por uma estrutura de lazer
incomum. Room-service
24 horas por dia. American-bar, restaurante,
drugstore, quadra de tênis,
piscina (adulto e infantil),
saunas (seca e a vapor)
centro de fisioterapia e ginástica, central
telefônica (PABX) na portaria com ramais em todos
os apartamentos e locais de
lazer. Sistema privativo de
TV (Canal Barrabella),
salão de Festas/Convenções
um mundo de atrações
constantes, um lugar para
viver com intensidade.

Kate Lyra e CarlM Lyra

IVSas você só
pagará pelos
serviços que utilizar.
Neste ponto, Barrabella
será diferente de todos os
hotéis residências que você
conhece ou já ouviu falar.
Morando em Barrabella
você terá apenas o condomínio simples de um edifício
comum, e só pagará custos
extras pelos serviços que
realmente utilizar. Com a
vantagem de pagar só no
final do mês.
Os moradores de Barrabella terão direito ao
Credi- Barrabella, para
utilizar serviços fora do
condomínio. Basta assinar
a nota e pronto, no final do
mês você paga apenas pelo
conforto extra que tiver utilizado. Afinal, quem não
quer morar bem com a privacidade de um aparta-'
mento, com o conforto de
um hotel e pagando-o mesmo que antes?

1 ou 2 quartos
em harmonia
com a sua preferência de espaço.

Barrabella está localizado
em centro de terreno e todos os seus apartamentos
são de frente com vista
total da praia. Seu primeiro
andar está localizado a aitura de um 4.° andar desses
prédios comuns. 0 padrão
de acabamento é de aitíssimo luxo. E a grande
novidade é a administração
da estrutura de serviços
feita por uma empresa de
apurado know-how hoteleiro.
Antes de entregar Barrabella para você, a Santa
Isabel terá o cuidado de
deixar tudo inteiramente
pronto, funcionando a tempo e a hora.

Planejamento, Assessoria ê Vendas:
CRECI 1 725

<ÍL FUTURA
EMPREENDIMENTOS

Propriedade, Incorporação e Construção:

1CONSTRUTOR

A qualidade que você exige —

BÍ-LL

iBEL 8.

SÁ

IMOBILIÁRIOS

— 0 passo certo em imóveis —
Av. Bartolomeu Mitre, 254 - Leblon.

Tel.: 259-0096 • 259-0196 • 259-0397 • 259-3796

CORRETORES NO LOCAL DAS 9 ÀS 22 HORAS.
Associados AJJEMl.
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Lysâneas pretende reduzir mordomias e dar às favelas
Se o candidato do PT, Lysâneas Maciei, for eleito governador do Estado do
Rio, a prioridade de sua administração
será mudar a orientação dos investimentos
públicos. Como exemplo da má destinação
de verbas oficiais, ele citou o fato de que as
favelas recebem 1,2% do orçamento munio gabinete do Prefeito fica
cipal, enquanto "gastar
em mordomias."
com 1,7% para
Além de defender a aplicação do orçamento público com objetivos sociais, Lysâneas Maciel refutou no programa Debates
DO BRASIL, a acusada RÁDIO JORNAL"divisionista",
feita por
ção de que o PT é
setores da Oposição que pregam a unidade. Segundo o candidato, seu Partido é o
que oferece maior espaço para a participaçào popular.

Cynthia Brito

tomar qualquer decisão sem antes ouvir as
bases. "A proposta do PT é a inversão de
mão, pretende corrigir distorções profündas de uma sociedade."
Quanto à sua saída do PDT, o cândidato explicou ter tomado esta decisão porque
no PT há mais espaço para a participação
"A nível de retórica, todos os
popular.
Partidos dizem que sâo populares, até socialistas." Mas, no Rio de Janeiro, o único
Partido que ele considera também de oposição é o PDT.
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Redirecionar verbas

I

H

/'Inversão de mão"

Para reforçar sua afirmação de que as
verbas oficiais são mal distribuídas, Lysâneas Maciel citou alguns exemplos da realidade Fluminense para provar a falta de
investimentos em áreas carentes, geralmente da periferia urbana.

Nos 15 minutos iniciais do programa,
Lysâneas Maciel fez considerações gerais
sobre o PT e lembrou que o presidente
nacional do Partido, Luis Inácio da Silva,
Lula, seria julgado ontem com mais 10
sindicalistas, todos processados com base
na Lei de Segurança Nacional pela participação na greve do ABC em 1980.

O movimento migratório para as cidades, segundo ele, é responsável por dois
terços do crescimento anual do número de
habitantes. Um terço da população do Estado vive em 309 favelas e na área metropolitana, que compreende 12 municípios,
apenas 43% das casas tém rede de água e
30% contam com redes de esgoto, acrescentou.

Lysâneas comentou também que, há
dois dias, o Presidente Figueiredo fez proúltima
nunciamento estendendo, "pela
vez", as mãos às oposições. "Ele deveria
estender às mãos vazias de casuísmos,
Pavazias da Lei de Segurança Nacional."
"o
julga. ra ele, o julgamento do STM foi
_ mento da abertura politica".
Às primeiras perguntas de ouvintes,
- interessados em saber se o PT não seria
uma forma de "acirrar os ânimos" e provo"lutas de classes", Lysâneas Maciel
i car
afirmou
que seu Partido é radical porque
;¦
tem um compromisso com a mudança.
Salientou, porém, não pretender a ruptura
"abrupta e total do esquema vigente. Isto
: seria esquerdismo."
Explicou também não se tratar de Partido classista — "está aberto a todas as
classes, inclusive à burguesia; mas todos
nele deverão assimilar as perspectivas da
classe oprimida." Diversas vezes falou sobre o comportamento do Partido de não
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Ao dividir a cidade em regiões, o candidato afirmou que nem mesmo as mais
privilegiadas têm atendimento ideal. Disse
que há rede de água em 89,3% das casas da
Zona Sul e rede de esgoto em 87,2% delas
— todas estas residências são de moradores que recebem até quase três salários
mínimos (2,7 salários mínimos), o que significa 58,6% da população da área.
Já na região que o candidato classificou de "suburbana", nas casas em que os
proprietários recebem a mesma faixa salarial de até 2,7 salários mínimos — o que
abrange 74,8% da população — 84,2% têm
água encanada e só 50,3% tèm rede de
esgoto. Na Zona Oeste — faixa salarial de
até 2,7 salários mínimos, abrangendo
81,5% dos moradores — há 79,8% das casas
com rede de água e só 7,8% com rede de
esgoto.
Depois de apresentar estes dados estatísticos, o candidato salientou que a Zona
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Sul e a Barra da Tijuca receberam 86% dos
investimentos em esgoto na última administração, restando apenas 13,8% para a
periferia. Só um conjunto habitacional da
Barra da Tijuca recebeu 19% da verba
destinada à água, segundo Lysâneas Maciei.
Além de criticar a aplicação das verbas
públicas nestas obras, Lysâneas falou da
impossibilidade de seu partido continuar
com a política atual do uso do solo urbano:
"Há um milhão de lotes desocupados no
Rio que poderão ser taxados progressivamente." Citou relatório do ProcuradorGeral do Ministério da Fazenda, Siderato
Queiroz, onde se lê que, nos Estados do Rio
de Janeiro e São Paulo, 26 mil brasileiros
receberam Cr$ 426 bilhões "Éem 1980 e pagajusto que ao
ram 2,4%; de impostos.
mesmo tempo um trabalhador que ganha
Cr$ 92 mil por ano pague 5% de impostos?"
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Lysâneas diz que o PT está aberto a todas as classes

Favorecimento
o seu
O PT também pretende, se eleito
"favores
Governador, investigar quais os
fiscais que estabelecimentos comerciais readmitiu no
cebem" do Estado. Lysâneas
"um tal Napoleão
programa de ontem que
mais
Duarte" vai ser um dos deputados
"E sabem
votados na próxima eleição.
por
quê? Ele é filho do dono das Casas da
Banha e faz campanha riquíssima." O candidato assegurou que são prestados favores "a estes grandes supermercados com
dinheiro do povo".
Para evitar "a drenagem do salário do
trabalhador", que, segundo Lysâneas Maciei, tem 20% consumidos em jogos como o
do bicho, corridas de cavalos e loteria
esportiva, ele pretende debater com a po"o
que é e o que não é lazer. Jogo
pulação
do bicho não é lazer. É crime organizado. É
mais uma ilusão". Ele é o único dos candidatos contrário à sua legalização.
Outra das propostas do PT é redefinir
a função do policial, que "atualmente criminaliza o pobre e não reprime o crime".
Segundo Lysâneas, uma das causas do
"desabusado
poder da poliproblema ê o
cia." Ele pretende, se eleito, nomear o
"Caso
contrário
secretário de Segurança:
teremos aqui dois governos, o federal e o
estadual."

0 que prometem os que pretendem governar o Rio
Emílio lbrahim

Miro Teixeira
Policiamento — Nomear um delegado
de polícia para a Secretaria de Segurança
Pública, um coronel PM para comandar a
corporação e um oficial-bombeiro para
chefiar o Corpo de Bombeiros são as promessas de Miro Teixeira para o setor de
segurança pública. Além disso, pretende
ampliar o efetivo policial, modernizar seus
equipamentos e restabelecer a confiança
da população na ação policial.
Social — Não removerá nenhuma faveIa. Vai cadastrar as existentes, com o objetivo de reloteá-la para garantir a propriedade do lote ao favelado. Vai procurar
soluções de urbanização compatíveis com
a realidade das favelas e abrir linhas de
créditos especiais para financiar a compra
de materiais de construção para os favelados. Pensa em criar um código de edificações específico para as favelas.
Abastecimento — Estimular o pequeno
e médio produtores com uma política agropecuária que facilite a criação de cooperativas de produtores, para eliminar a figura
do atravessador e baratear os custos dos
alimentos. Do lado do consumidor, estimular a criação de cooperativas para comprar
diretamente dos produtores.
Lazer — Criação da Secretaria Estadual
de Esportes, construção de praças de esportes nos municípios e auxilio aos clubes
para a construção de estádios.
Saúde — Programa de assistência alimentar às crianças desde a gestação, passando pelo período pré-escolar e escolar.
Economia — Desenvolvimento integrado da economia do Estado, respeitando as
peculiaridades regionais de modo a aumentar a oferta de empregos e melhorar a
qualidade de vida. Estímulos à pequena e
média indústrias, ao comércio e à criação
de um corredor de exportação pelo Rio de
Janeiro.
Funcionalismo — Apoio aos movimentos dos servidores públicos, médicos e professores no sentido da valorização profissional e melhor remuneração.
Política — Estímulo às associações de
moradores e de entidades representativas
da sociedade para estabelecer um elo de
ligação entre elas e o Governo na busca de
soluções para os problemas existentes.

Serviços Públicos — Aumentar o
abastecimento de água para a Zona Sul
do Rio, com a construção de uma nova
adutora "em estreita colaboração com o
Governo federal", no valor de Cr$ 12
bilhóes, e melhorar a infra-estrutura de
serviços públicos na Região dos Lagos
são as promessas do candidato Emílio
lbrahim para o setor.
Agricultura — Uma "revolução na
lavoura" é o que promete para o campo,
com uma participação mais ativa nas
linhas de crédito federais, além de um
programa de assistência global para o
agricultor.
Transportes — Construção de um
terminal hidroviário em Magé, para integrar o transporte rodoviário e maritimo. O terminal servirá para passageiros
e cargas e terá, entre outras finalidades,
a de facilitar o acesso ao Rio, contribuindo para descongestionar o seu centro urbano.
Cultura — Construção de uma grande biblioteca pública no Centro do Rio,
com melhores condições de acesso e uso
do que as existentes na Biblioteca Nacional.
Economia — Criação de um centro
industrial metropolitano na Baixada
Fluminense para melhorar o mercado
de trabalho na região, incrementando o
seu desenvolvimento e "prevenindo a
marginalidade".
Social — As favelas existentes nâo
serão removidas mas haverá vigilância
e fiscalização para evitar o surgimento
de outras. O Governo estadual ajudará
na melhoria da infra-estrutura das favelas.
Funcionalismo — Vai lutar junto às
autoridades federais para diminuir a
distancia entre os vencimentos dos servidores federais e os dos estaduais.
Politica — Dará o máximo de representatividade às associações de bairro e
de profissionais, cuja atividade o candidato considera fundamental "por interpretar os anseios da coletividade".
Lazer — Dará todo o apoio para a
construção de um ou dois estádios de
futebol de porte médio, com capacidade
para cerca de 70 mil pessoas, num subúrbio do Rio ou em um município
periférico, como Nova Iguaçu.

Leonel Brizola

Sandra Cavalcanti

Lysâneas Maciel

O candidato do PDT à sucessão do
Governador Chagas Freitas fez poucas
promessas. Pelo menos concretamente ou
em relação a problemas específicos do Estado. O ex-Governador Leonel Brizola, em
duas horas, alinhavou um conjunto de
idéias de conteúdo basicamente político
que, se levadas à conta de promessas,
podem ser agrupadas da seguinte forma:

Tratará das favelas como casos isolados.
Segundo ela, algumas poderão ser urbanizadas e outras, como a da Maré, são inviáveis — precisam de remoçáo. "Essa história de dizer que o favelado é contra sair da
favela é um engodo", afirmou.
Será favorável ao direito de greve, lnclusive para o funcionalismo público — "desde que o seu patrão cometa um erro, como
empresário privado".
Se eleita, não promoverá a estatização
"entre nós, foi um desastre".
porque isto,

do Estado
O candidato do PT ao Governo
"com a mudança"
assumiu compromisso
que dependerá, sobretudo, de duas quêstoes básicas: o redirecionamento do orçamento estadual priorizando áreas carentes
e a decisão sobre questões prioritárias só
depois de consultar as bases.
Vai rever o Sistema de taxação e impôstos que serão cobrados levando em conta a
renda do cidadão.
Desapropriará áreas de favelas e entregará títulos de propriedade aos moradores.
A urbanização deverá ser feita em regime
de mutirão.
Estimulará organizações de movimentos populares, que teráo mais espaço nas
decisões do Governo.
Reprimirá o crime organizado, como o
jogo do bicho, que o candidato não pretende regulamentar dentro dos moldes atuais.
Considera "perda de tempo" a prisão de
anotadores de jogo.
Será contrário à censura, que, segundo
ele, "sufoca a inteligência e nivela por
baixo."
Defenderá a descriminalização do aborto e, por entender o homossexualismo como uma opção, é contra a sua discriminação.
Nomeará seu Secretário de Segurança,
se eleito, e criará mais postos policiais.
Prometeu encarar a violência urbana como
um problema social e não só de repressão
policial.
Fará sugestões, por intermédio de projetos a serem encaminhados ao Legislativo,
visando maiores garantias aos presos.
— Destruirá arquivos e fichas do Departamento de Polícia Política e Social.

Prometeu dar o melhor do seu trabalho
para resolver as dificuldades que o Rio tem
com as favelas, com a violência e com a
alimentação. Sobre o que faria, se eleito,
para reduzir a preocupação do carioca com
a alimentação disse, em linhas gerais, que,
diante da falta de feijão, por exemplo, não
basta esperar que ele apareça: é preciso
buscá-lo onde estiver. Citou, entáo, cidades da Europa e da América Latina que sào
dotadas de extensos cinturões verdes.
Prometeu colocar toda a sua experiência
administrativa para encontrar solução para o problema da educação. Referiu-se às
escolas que construiu no Rio Grande do
Sul: abriu 600 mil vagas.
Prometeu criar um sistema de tributação interna segundo o qual os contribuintes que tiverem maior renda pagarão mais.
De passagem, falou na eliminação do Imposto sobre Serviços (IS).
Prometeu reunir todas as forças criativas do Estado para debater e encontrar as
soluções dos mais diversos problemas que
afligirem a população. Para isso, prometeu
também que, no seu Governo, o Rio de
Janeiro viverá um dos seus períodos de
maior criatividade.
Prometeu (e esta foi uma promessa concreta) criar uma Caixa Econômica EstaGoverdual, a exemplo do que fez quando"impedir
nador do Rio Grande do Sul, para
que os recursos gerados pelo trabalho, pelo
suor do povo" deste Estado sejam levados
para outro lugar. A Caixa caberia também
administrar o jogo do bicho legalizado.
Prometeu (também concretamente) eliminar a escuta de telefones que existiria no
Estado e, como fez no Sul. queimar as
fichas arquivadas do DOPS. reabrir o Centro Estadual de Professores e conceder o
13° salário aos funcionários públicos.

Reabrirá o Centro Estadual de Professores (CEP) que está fechado e "com seu
pedido de registro engavetado na Vara de
Registros Públicos por determinação do
Governador Chagas Freitas".
Aumentará a produtividade da pecuária
no Estado com melhores assistências técnica e sanitária. Segundo ela, seria possível
aumentar o rebanho bovino, que hoje é de
milhão 800 mil para 3 milhões 600 mil.
Transferirá os Cr$ 182 bilhóes de gastos
anuais do Estado na compra de gêneros
alimentícios de outros Estados para os
municípios fluminenses — que deverão ser
os cinturões verdes de abastecimento.
Não discriminará a mulher, os homossexuais e os negros. Disse, porém, ser contra
o movimento feminista ou outra organização do gênero porque nâo gosta de dividir
as pessoas em categorias.
Será favorável à censura feita pelo povo
"esta é a melhor censura". Disse
porque
também que não assistiria ao filme "Prá
Frente Brasil", mesmo que não tivesse sido
censurado.
Reajustará proventos na mesma proporção dos vencimentos, tanto para funcionarios püblicos da ativa como para aposentados, como manda a Constituição Estadual.
Se náo tiver dinheiro, "tem que inventar".
Melhorará o entrosamento entre as Policias Civil e Militar, visando a maior repressão ao crime e a prevenção da violência
urbana. Disse ser favorável à pena de morte para traficantes de drogas e estupradores de menores.

Incentivará a cultura, para o que, segundo o candidato, já existe um projete sendo
elaborado.
Será favorável ao direito de greve (como
seria de esperar) e reabrirá o CEP — Centro
Estadual de Professores.
Adotará concursos públicos para o
preenchimento de vagas em órgãos oficiais
e reajustara salários de acordo com a taxa
de inflação.
r^
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CleideYáconis
éachefona.
Ninho da Serpente
É mais do que uma novela.
É o aguçado espírito de
observação de Jorge
Andrade, retratando,
um pedaço aqui, um
pedaço au, as melhores
íamíBas da classe
dominante.

6 bilhões de cruzeiros.
Uma herança que transforma
a vida de 25 pessoas.

o advogadOj
Jucá de Oliveira é coisas,
outras "
_: que, entre "apenas
¦= ofereceu
10
de
cruzeiros
por
milhões
um atestado de óbito.

Beatriz SegaJlé a
filha que se julga
com.mais direito
à herança do que I
sua própria mae.

&

fl.

Supervisão:
Antônio Abujamra
Direção:
Henrique Martins.

'25 astros e estrelas com você.
Kito Junqueira é o tipo do sedutor que
sabe que um simples olhar resolve quase
tudo, principalmente com as mulheres.
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STM transfere processo de Lula para Justiça Comum
G. Campisto -____„.._ — Por
D-,„m,_,mtasatxpS
nove votos a três
Brasília
— votaram contra o General Reynaldo Mello de Almeida, o Brigadeiro Geraldo Peixoto e o Almirante
Sampaio Fernandes — o Superior
Tribunal Militar considerou-se inCompetente para julgar Luis Inácio
da Silva. Lula, e 10 líderes sindicais
enquadrados na Lei de Segurança
por promover greve ilegal em 1980.
Lula passou a ter a condição de
4í
í
primário, sem nenhum impedimento para concorrer ao Governo de'
g)
X
Sào Paulo.
A decisáo — proferida depois de
oito horas de julgamento — firma,
segundo um ministro, a jurisprudència de que greve é assunto da
Justiça Comum e não da militar.
Ele explicou que agora a questão é
saber se o crime de que 11 foram
acusados já prescreveu. Pela Lei de
Greve, a pena é de seis meses a um
ano de reclusão, além de multa, e a
prescrição só ocorre em quatro
anos.
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se localiza na área

Brasília — O Major José
Ferreira dos Anjos, da Policia Militar de Pernambuco, está preso desde anteontem na Secretaria de
Segurança Pública do Estado, como o principal suspeito de ter assassinado
em Recife, no dia 3 de março, o Procurador da República Pedro Jorge de Melo
e Silva, que denunciou o
chamado escândalo da
mandioca. A informação
foi passada por telefone
por um procurador da República que acompanha
em Recife o desfecho do
caso.
Acusado de ser um dos
beneficiados com o desvio
de recursos da agência do
Banco do Brasil no municipio pernambucano de
Floresta, o Major vendeu
há dois meses um Chevette modelo Hatch, cor beje,
ao advogado Gil Rodrigues. Um chevette com essas mesmas caracteristicas conduziu o assassino
do Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva. A Policia Federal apreendeu e
está desde anteontem submetendo â perícia técnica
um chevette desse mesmo
modelo.
Além do Major, foram
presas anteontem mais nove pessoas, cujos nomes a
Secretaria de Segurança
Pública mantinha em sigilo até ontem à noite. Um
número impreciso dessas
pessoas foi liberada ontem, ao longo do dia, segundo informou por telefone o procurador da República. Esse procurador
adiantou que está convencido "de que, agora, a policia está mais perto do que
nunca" de esclarecer em
definitivo a morte de Pedro Jorge de Melo e Silva.

A. Carlos
inocenta

filho

Salvador — O Governador Antônio Carlos Magalhães negou ontem que o
seu filho, Luis Eduardo
Magalhães, vice-líder do
Governo na Assembléia
Legislativa da Bahia, tenha agredido o Deputado
Almir Araújo (PMDB),
mas acrescentou: "Se Luís
Eduardo tivesse dado o soco me daria muita satisfaçào, pois ele merece".
O Governador declarou
que o Deputado oposicionista merecia ter apanha"vai
do do seu filho porque
muito lá em casa, pede para entrar no PDS e, na tribuna. lè uns papeis que
fazem para ele contra o
Governo". Antônio Carlos
Magalhães revelou que
nào aceitou o ingresso de
Almir Araújo porque no
PDS nào tem lugar para
ele. Almir foi a principal
vítima dos incidentes na
Assembléia Legislativa.
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Rio Maria

O julgamento começou pouco
antes das 15h, depois de uma hora
de debates, quando foi acatada a
opinião do Ministro Jorge Romeiro
de que o Tribunal deveria julgar o
mérito das acusações e não as quêstoes técnicas. Até antão estavam
em discussão as preliminares apre-

Invasores de terras
matam um e ferem 24 em
fazenda no Sul do Pará

Major PM
é preso
em Recife

l-
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acusação
incompetènram,
ram. da tribuna, que a acusação
nela defesa: incompetènsentadas pela
nào poderia usar um documento ao
cia da Justiça Militar e inépcia da
denúncia. A palavra final foi do
qual a defesa não tivera acesso anterior. e Pertence chegou a dizer
Ministro Dilermando Gomes Monteiro, que acompanhou as ponderaque o documento, como apócrifo,
Romeiro.
de
poderia ter sido redigido até pelo
ções
procurador.
Idibal Piveta, o primeiro advogado a falar, argumentou que o
Gravatas
processo se baseou na reprodução
de gravações de assembléias de
Os acusados quase foram impevozes não identificaoperários, com
"não
de assistir ao julgamento pordidos
em
aceita
qualquer
das, prova
que estavam sem gravata, exigida
lugar do mundo". Falaram ainda os
pelo Tribunal. A situação foi resoladvogados Iberè Bandeira de Melo,
vida por Maria José Ferreira, que
Sepúlveda Pertence, Eduardo
chegou com as gravatas às
Greenhalg e Heleno Fragoso, que
14hl0min. Fora do prédio, havia
os
de
afirmação
que
a
reiteram
viaturas policiais e cerca de
cinco
acusados realizaram uma greve pada PM. O estudante
15
soldados
cífica, sem conteúdo político.
Marcus Vinícius da Lima Souza, da
o
intervalo
o
para
Encerrado
Universidade de Brasília, e Heleno
lanche, período em que o Ministro
José da Silva Neto, do diretório
de
da Aeronáutica, Délio Jardim
regional do PT, que estavam afiMatos, conversou reservadamente
xando cartazes a favor de Lula,
com o presidente do STM, Brigaforam presos.
o
revelar
sem
Cintra,
Faber
deiro
Em Sào Paulo, promovida por
motivo da visita, o procurador geral
da Justiça Militar, Milton Menezes
militantes do PT, uma passeata
da Costa Filho, iniciou a acusação
com cerca de 500 pessoas, segundo
sustentando que a "abalou
greve promovio secretário particular de Lula, Alticonsideda pelos acusados
no Dantas, percorreu as principais
ravelmente a expressão econômica
ruas da cidade no final da tarde,
do poder nacional".
quando ainda nào era conhecido o
O procurador tentou demonsresultado do julgamento, protestrar o caráter político da greve
tando contra a Lei de Segurança
apresentando um documento sem
Nacional e pedindo a absolvição de
assinatura. Os advogados Idibal PiLula.
veta e Sepúlveda Pertence alega-
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Belém — A Fazenda Santa Cruz, próxima ao
povoado de Xinguara, em Conceição 4o Araguaia,
Sul do Para, foi invadida na madrugada de ontem por
um grupo de 24 lavradores, todos armados, depois de
rápido tiroteio: um homem morreu e 24 foram feridos.
A informação foi obtida, por telefone, no destacamento policial de Conceição e fornecida por uma pessoa
que disse ser o subcomandante, mas não quis fomecer o nome.
De acordo com o mesmo informante, os empregados que náo participaram da luta — não foi possível
apurar quantos — fugiram durante o tiroteio e esconderam-se na densa floresta que, disse o informante,
circunda a propriedade. A Fazenda Santa Cruz — que
— localiza-se a 8 quilòmepertence a Alipio Cardoso
tros de Xinguara e a 500 quilômetros de Conceição do
Araguaia.

,_. _ _—__..___.-._.-._.—

Comunicação
As informações sobre o conflito — afirmou a
pessoa que disse ser subcomandante do destacamento — são muito imprecisas em conseqüência da
dificuldade de comunicação. Não foi possível apurar
a identidade do morto nem dos feridos e tampouco se
eram invasores ou empregados da fazenda.
Pelo telefone, o informante disse que o gerente da
fazenda — cujo nome também recusou-se a fornecer
— conseguiu escapar e chegou a Xinguara pela
manhã para relatar o ataque. Soube-se apenas que a
invasão teria sido comandada pelos lavradores Benjamim Pimenta e Anibal Patrocínio Moraes. Esses
lavradores são citados em ofício do Grupo Executivo
de Terras do Araguaia e Tocantis — GETAT — em
Brasília, como participantes de outras invasões nessa
área. a partir de 1979.
Já foi enviado de Conceição do Araguaia um
grupo de 30 soldados para Xinguara, mas até o início
da noite de ontem nâo havia novas informações sobre
a chegada dos soldados. Os posseiros, disse o informante do destacamento, explicando ter sido informado pelo rádio de Xinguara, continuavam na fazenda.

GETAT confirma que a
terra é do fazendeiro
Brasília — Ofício do Coordenador do Grupo
Executivo de Terras Araguaia-Tocantins em Marabá.
Luis Edmundo Pinto de Souza e Melo, encaminhado
no dia 6 passado ao Presidente do Getat, íris Pedro
de Oliveira, informa que a Juiza Ruth Nazaré do
Couto Gurjão havia concedido, a 4 de fevereiro,
mandado de manutenção de posse da gleba Cabeceira do Rio Maria, com 2.109 hectares, em favor do
fazendeiro Alipio Cardoso de Oliveira. Esta área
estava ocupada desde 1974.
Em virtude da presença de posseiros na área, o
informações oficiais do GEfazendeiro — segundo"abriu
mão" de 1.600 hectares
TAT em Brasília —
para que pudessem ser titulados, a fim de regularizar
—
a terra para estes posseiros. Foi na área que restou
ocorreu
—
ontem
fazendeiro
ao
que
509 hectares
invasão e luta entre posseiros e seus empregados.
Ofício
Nesse oficio, o Coordenador do GETAT em Marabá historia os requerimentos encaminhados pelo fazendeiro Alipio Cardoso de Oliveira, desde 1977,
quando conseguiu do INCRA uma autorização de
ocupação da área, devidamente arrecadada e incorporada ao patrimônio da União, conforme a Portaria
N° 1129/77.
A área — diz ainda o oficio — está topográficamente demarcada, contendo no processo de regularização, planta, memorial descritivo e laudo de avaliaa ocorrer a partir de
çáo. As invasões começaram
1979. tendo como invasores — mencionados no oficio
do GETAT — Benjamin Flauzino Pimenta e Anibal
Patronicio Moraes.
As invasões foram contestadas administrativa e
judicialmente pelo fazendeiro, através de duas ações
de manutenção de posse, sendo que na última foi
concedido mandado "eliminar de manutenção contra
outros".
estes dois posseiros
O mandado foi cumprido, de acordo com o Getat.
mas os posseiros retornaram à regiáo. Quanto à
no caso — explica o Coordeparticipação do GETAT
"foi no sentido de remanejá-los
nador de Marabá —
para outra área. em virtude da sentença judicial. Da
primeira vez, os posseiros mudaram de propósito, por
influência de terceiros. Da segunda, o posseiros demonstraram total falta de interesse, nâo comparecendo a reunião marcada na sede da subunidade deste
orgâo".

Conflitos na área do
Araguaia são muitos
Mesmo com a distribuição de 11 mil títulos e 4 mil
autorizações de assentamentos dentro de uma área
superior a 2 milhões de hectares, o Grupo Executivo
de Terras Araguaia-Tocantins náo conseguiu, desde a
sua criação, há dois anos. eliminar os conflitos fundiarios nessa regiáo que ainda vive o fantasma das
guerrilhas do Partido Comunista do Brasil dos anos
70.
Essa região do Sul do Pará mantém uma intensa
movimentação migratória em função dos garimpos
existentes aos longo da chamada Estrada do Ouro.
entre os municípios de Conceição do Araguaia e
Marabá, onde esta situada a Serra Pelada, passando
pelas cidades de Redenção. Rio Maria e Xinguara.
Essa movimentação, principalmente de maranhenses do Sudoeste e goianos do Norte do Estado,
esta ligada lambem ao Projeto Carajás, no Norte do
Para. Com isso. os projetos agropecuários da região
sentiram a ausência de braços, e empresários do Sul
do pais investiram no setor, empregando tecnologia
sofisticada

No Botafogo mais nobre
3 quartos. O melhor.
Brunet pertinho de tudo de bom que a
Um excelente apartamento com a qualidade com
34m de fachada, todo
delerreno,
zona sul tem num edifício em centro
clube
um
de
privativo.
ajardinado e o lazer
Cobal e supermercados. O metrô fica ali
2 varandas, 2 salões, 3 quartos,
pertinho.
2 garagens e dependências completas
Lazer de um clube privativo.
A planta é ampla com uma divisão
Uma completa infra-estrutura de lazer foi
funcional e inteligente. Acabamento de.alto
Piscinas, sauna,
e
criada
alumínio
para o seu conforto.
nivel, vidro fume, esquadria de
salão de
de
rinque
cooper,
de
patinação,
pista
Elevador
privativo
decorados.
para
azulejos
com
arborizada
uma
de
além
festas,
isto
tudo
pracinha
andar,
apenas 2 apartamentos por
com
e
madeira
de
bancos
playground
com a perfeição Brunet.
brinquedos.
Uma rua tranqüila em Botafogo
Condições incomparáveis:
mais chegado para a Lagoa
Sinal: 921.250,00
Venha morar numa rua estritamente
Visite
residencial, pequena, arborizada e muitona
Mensais fixas durante
hoje mesmo
esta
você
Aqui
tranqüila.
praticamente
44.875,00
construção:
a
ou
Leblon
Ipanema,
de
o local.
Lagoa e a 5 minutos
concedido
.
Copacabana.
Financiamento já
,,
A sua volta, os melhores colégios, comercio,
de 5000 UPCs

<

Você ainda pode escolher uma cobertura duplex de 4 quartos

Rua Desembargador Burle,73.
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POLÍTICA

sábado, 17/4/88

Em Niterói, o Presidente Figueiredo sentiu o cheiro do povo e aspirou
, ainda mais a democracia Ele vai para as ruas. subir em palanques e deitar o verbo à sua maneira. Pelo entusiasmo popular, o povo gostou das
palavras do Presidente: elas rescendem a gente que diz o que sente.
Só a Oposição ingênua ou destrambelhada não reconhece que a participação do Presidente da República na
campanha eleitoral éfato positivo para o processo de abertura, política. O
engajamento eleitoral do homem que
bancou e fia até agora o processo de
abertura significa que suas promessas
são para valer.
Seu empenho em ganhar as eleições mostra, no mínimo, que as eleiçóes sào favas contadas. Serão realizadas. E os resultados respeitados.

Miro abre
debate
na TV Globo

TUDO COMEÇOU COM MAQUIAVEL

informe JB
Boas palavras

JORNAL DO BRASIL

desenvolverá o tema Cultura e Capitalismo.
Com a participação de Marcilio
Marques Moreira. José Guilherme
Merquior. Celso Lafer e Roberto

Schwartz.

Não desvincula
A alguns íntimos, o Ministro AbiAckel confidencia que o Governo está
estudando uma fórmula para beneficiar os pequenos Partidos. Mas nâo
deverá ser a desvinculação-janista. A
justificativa é de que a desvinculação,
agora, só beneficiaria o infrator, isto é,
os Partidos que não se esforçaram
para fundar diretórios municipais.
Mais: a desvinculação-janista pode
beneficiar o PTB em São Paulo e no
Rio. mas dificultará os esforços do
Governador Antônio Carlos Magalhães para eleger o Sr Clériston Andrade na Bahia.

O Presidente da República demonstra assim que esta disposto a fazer
deste pais uma democracia, a evitar
traumas, e alongar a grande vereda
da abertura política.
Na reunião que manteve, ainda em
Niterói, com líderes do PDS fluminense. o Presidente pediu moderação de
linguagem aos candidatos do seu Partido. Recomendou que não aceitassem
provocações e que dissessem toda a
verdade ao povo.
Reconheceu que o Governo tinha
cometido alguns erros por excesso de
confiança — e que esses erros não
podem ser escondidos Sugeriu que os
candidatos deveriam procurar, junto
ao povo. no contato com o povo. alter
nativas validas para corrigir os erros
Ao final da reuniào o Presidente
Figueiredo fez uni pedido aos correugionarios: nào radicalizem.

Rumo à Copa

CONFERÊNCIAS NO BRASIL
19/20/22/23 DE ABRIL
às 19:00 horas
NO HOTEL GLORIA
Cr$ 4.000,00
Cr$ 2.000,00 — estudantes
Inscrições pelo tel: 252-7822 ou na
Livraria MURO. Rua Visconde de
Pirajá 82/S/solo tel.: 227-3868

O júri que indicou Antônio Carlos
Jobim para o Prêmio Shell de música
popular brasileira de 1982 mo valor de
Cr$ 700 mil, com direito a diploma e
troféu) sugeriu que, como reparação
ao maestro, o concerto de entrega se
realize no mesmo Maracanãzinho, onde ele e Chico Buarque de Holanda
levaram a maior vaia de suas vidas,
em um Festival da Canção.
A Shell aprovou a idéia e o concerto
está marcado para agosto.

FEDERAÇÃO ISRAELITA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
realizará um ato cívico junto
ao MONUMENTO NACIONAL
AOS MORTOS DA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL 2a feira,
(P
dia 19, às 10:00 hs.

O prêmio Shell de música erudita
mo mesmo valon coube a Francisco
Mignone Para comemorá-lo, realizase, em novembro, concerto no qual
será apresentado pela primeira vez o
seu Maracatu do Chico Rei, na forma
integral, com Orquestra Sinfônica e o
coro do Teatro Municipal.

O vice-líder do PDS na Câmara,
Deputado potiguar Carlos Alberto, há
cerca de dois meses, quando voltava
de Belo Horizonte para Brasília, com
mulher e filhos, teve seu carro abalroado por trás por um caminhão. Ele,
mulher e filhos saíram feridos. O caminhão sumiu nos grandes espaços do
Planalto.

Giulite Coutinho viaja hoje para a
Espanha, convencido de que Tele estarã. na próxima semana na Toca da
Raposa, dirigindo os preparativos da
Seleção.
E também convencido de que. durante a Copa, em pleno veráo europeu,
Telê não tomará nem um gole de horchata — refresco feito com coquinhos
de palmeira, muito popular na Espanha e que se serve geladissimo.

Sofisticação
O Ministro Delfim Neto sofisticou
tanto seu esquema de fuga ao assédio
de pedintes públicos e privados que.
terça-feira, quando embarcava para
Londres, apareceu subitamente dentro do avião, sem passar pela sala VIP
Na sala VIP. vários pedintes publicos e privados o esperavam ansiosos,
esperançosos e endividados

Caçador de esmeraldas
Na visita que fez ao garimpo de
esmeraldas em Saiua Teresmha de
Goiás. 0 Ministro Oesat Cais depois de
atender a uma sene de pedidos dos
garimpeiros foi surpreendido poi um
pedido
— Excelência me permita deixe
eu dar um abraço nesse malandro

Na ocasião, a perícia constatou que
o carro do Deputado tinha sido mesmo
abalroado.
Ontem, o Deputado Carlos Alberto
e o Presidente da Câmara, Nelson Marchezan, foram surpreendidos com pedido da polícia ao Supremo Tribunal
Federal para processar a vítima do
abalroamento.
Surpreso e irritado, o Sr Nelson
Machezan telefonou ao Ministro AbiAckel solicitando providências para
pôr fim ao absurdo.
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ALERGOLOGIA (ALERGIA)
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Clínica DR. ISAAC A. FERENHOF (crM ^

Vember~' òflUe' Hiiropean Àeujçmy "f Mlerguhsy and Çlhikaljmmimologí
TRATAMENTO DE ALERGIA INFANTIL E ADULTO
ASMA. BRONQUITE
PElf. ALIMENTAÇÃO INSEIOS (PICADAI
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA CÒM COMPUTADOR _
- Tel 521-2695 pbx
COPA-' Av Copacabana, 1052"gr. 805
pbx
MÉIER: R. Dias da Cruz 128 gr. 506 — Tel. 289-9595
Hor_.no diatiamento das 14 ôs 20 ns
CARDIOLOGIA

INSTITUTO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA

#

Check-up • Laboratório • Ecocardiografia
Eletrocardiograma com Prova de Esforço (Ergometna)
Internações • Centro de Tratamento Intensivo
TEL.: 247-6000
Ipanema
RUA CANING, 16
I>1\ h Mim

Dir

Kmv

Wilson R________jj__ - CRM

l)r

-Wf

pronto socorro cardiológico

lZE//~Ej/3dJ

Exercício exploratório
O Presidente da Câmara. Nelson
Marchezan, esclarece que nâo há, até
agora, nenhuma base política do Palacio do Planalto sustentando a tese da
Constituinte no fim desta legislatura.
Mas poderá haver, com o passar do
tempo.
Justifica o Deputado Marchezan
que o PDS está fazendo um exercício
exploratório no intuito de abrir espaço para conversações no futuro Nesse
espaço cabem negociações sobre a
devolução dt prerrogativas ao Congresso E simbólico
— E preciso atravessar a rua, com
urn espaço criaao para o dialogo

ATEND/DOMICIUAR

MÉDICAS

O candidato do PMDB
ao Governo do Estado do
Rio, Miro Teixeira, ganhou
o sorteio realizado ontem
pela TV Globo, às 16h. e
vai abrir o debate que travara. terça-feira, no programa Sem Censura, com
a candidata do PTB. Sandra Cavalcanti. O sorteio
foi assistido pelos dois debatedores, pelos diretores
de telejornalismo da emissora. Armando Nogueira e
Alice Maria, e pelos jornalistas Chico Santa Rita e
Luis Fernando Mercadante.
Com o sorteio, a TV Globo encerrou os preparativos básicos para o debate.
Os candidatos acertaram
algumas regras. Ficou decidido. por exemplo, que
Sandra abrirá os debates
sobre temas de interesse
local e a exposição final,
falando depois de Miro na
parte dedicada aos temas
nacionais e na apresentação do programa. Miro
abrirá e encerrará o Sem
Censura da próxima terçafeira, iniciará a discussão
dos temas nacionais e falará depois de Sandra na
parte em que entrarem em
discussão assuntos relacionados com a administração estadual.

Em memória dos heróis que
tombaram no Gueto de
Varsóvia. Em memória dos 6
milhões de judeus levados
para os fornos crematórios.
Em memória dos pracinhas
da FEB (Força Expedicionária
Brasileira) Criminosamente
sacrificados pelos nazistas, a

Prêmios

Absurdo

Terça-feira, o Embaixador do Brasil em Madri. Lauro Escorei, abrirá os
salões do casarão da Calle Fernando,
ei Santo. 6. para recepcionar o Presidente da CBF. Giulite Coutinho. Já
estão convidados para una copa de
vino as autoridades da Real Federação Espanhola de Futebol e do Real
Comitê Organizador da Copa Mundial/82.

LUCIANO
GRUPPI

rua dona mariana 219 botafogo
tels 246 6060 e 286 4242

OPINIÕES
— O jogo democrático
tem que ser limpo, claro e
aberto — disse Sandra Cavalcanti, depois do sorteio
em que perdeu para Miro o
direito de abrir e encerrar
o programa. O debate, para a candidata do PTB,
"coloca a campanha em aito nivel e é uma conquista
política e do público".
Para Miro. o Sem Censura entre ele e Sandra terá
como ângulo mais importante "o de estabelecer o
contraditório dentro de
um alto nível". O cândidato do PMDB destacou que
"a abertura
política é uma
conquista na qual foi muito presente o papel da imprensa". Tanto Miro como
Sandra lembraram o recente trabalho da Rádio
JORNAL DO BRASIL,
que, no seu programa Debates, abriu, de segundafeira a ontem, espaço para
que os cinco candidatos ao
Governo fluminense debatessem suas idéias e revêlassem os seus planos.
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O ex-Governador fluminense Geremias Fontes — •¦
ocupou o cargo de 1967 a 1971 — antecipou, ontem, ao
JORNAL DO BRASIL que nào aceitará o apelo do . >.
Presidente João Figueiredo, refletindo pedido de parlamentares do PDS, para ser o companheiro de chapa - do engenheiro Emílio lbrahim. candidato do Partido à
sucessão de Chagas Freitas.
do antigo
De sua casa em Niterói, o ex-Governador
"e curtindo", segundo
Estado do Rio. de 49 anos,
afirmou por telefone, o nascimento do seu terceiro
neto. considerou definitiva a decisão de abandonar a
politica. Pastor da Igreja Plesbiteriana de São Gonçalo. Geremias, desde 1971, quando passou o Governo
fluminense a Raymundo Padilha-, divide o seu tempo
entre um velho escritório de advocacia e uma obra
social para recuperação de jovens toxicômanos que
criou e dirige no município de Niterói.

Honrado
"muito honraGeremias Fontes disse que se sentia
do" com a lembrança do seu nome para o cargo de
Vice-Governador, levada ao Presidente João Figueiredo, na última quarta-feira, pelo Deputado Léo Simões.
Esclareceu que muitos lideres do PDS haviam tentado,
antes, demovè-lo da decisão de não voltar à politica
ativa, mas acabaram-se rendendo aos seus argumentos
"ajudando
de que se julga mais útil, no momento,
^
da paz". )."
os
caminhos
reencontrar
jovens que precisam
de
escritório
de
Jósias Ávila Júnior, companheiro
'
Geremias, seu cunhado e secretário particular nos
tempos de Governo, informou que ele mesmo tentou
algumas vezes, ao longo da década de 70, demover o
ex-Governador da idéia de não retornar à vida pública.
Josias. que foi Deputado estadual em duas legislaturas
e se prepara para disputar mais uma vez, em 15 de
novembro, cadeira na Assembléia do Estado, acha que
seria um bom vice para
o cunhado, se aceitasse,
Emílio. Mas observou: "É preciso entender as razões
que o levaram a se afastar bastante jovem da política.
E o Presidente Figueiredo as compreenderá". ,,.,

Estaca zero
Com a recusa antecipada de Geremias ao prometido apelo que o Presidente da República lhe faria, a
situação do PDS fluminense volta à estaca zero tanto
para a definição do companheiro de chapa do cândidato a governador como para o preenchimento das três
sublegendas de senador.
A escolha do vice de Emílio voltará a se situar
dentro da bancada federal,do PDS, mas .quase todos os
parlamentares, já consultados em oportunidades diferentes, não querem aceitar o cargo. Para o Senador, o
único candidato acertado é o ex-Vice-Governador João •
Batista da Costa, embora o ex-Deputado Tenório „
Cavalcanti admita lutar por outra das sublegendas
restantes. O ex-Chanceler Afonso Arinos foi convidado ,
a ser candidato pelo próprio Senador Amaral Peixoto e i
ficou de responder depois e o mesmo aconteceu com o
Deputado Federal Célio Borja.

Alexandre promete apoio
a Lobão caso seu nome
una o PDS do Maranhão

Brasília — O Senador Alexandre Costa, um dos
postulantes a candidato do PDS ao Governo do Maranhão, revelou no início da noite de ontem ter entregue
a um de seus concorrentes, Deputado Edison Lobão,
uma carta em que anuncia sua disposição de vir a
apoiá-lo, caso Lobão obtenha o apoio expresso do
Senador José Sarney, do Governador João Castelo e
do Deputado Luiz Rocha.
Alexandre.Costa desautorizou a versão divulgada
pelo Deputado Edison Lobão durante à tarde, segundo
a qual simplesmente abandonara a disputa para apoialo. Na carta, cuja integra o Senador não quis divulgar,
"documento intimo", ele autoriza o
por considerá-la
Deputado Edison Lobão a exibi-la a fim de obter o
apoiamento dos líderes políticos mencionados.

Reuniões

(G@C CLÍNICA GALDINO CAMPOS
" 255-9966 AV. COPACABANA, 492 — Tel. :
.CLINICA DE REPOUSO

Geremias não aceitará
apelo de Figueiredo e
Emílio continua sem vice

Sou Caslor
Trindade. Se querem
me vender outro piso. viro bicho Formipiso esla sempre no ponlo e
aguenlaqualquer liatida ComFormipiso. eu bolo banca
TÕTfiWWSÕem Niterói
ORNATU^ RuadaConcfliçao. 136
Tel,: 722-2589

Na carta, o Senador ressalva que não quer ser o
motivo de desavenças ou de intrigas dentro do quadro'
politico do Partido governista do Maranhão. O outro
candidato a candidato. Deputado Luiz Rocha, mante-¦"
ve demorado encontro ontem à tarde, com o Senador
Alexandre Costa.
Tranqüilo, no gabinete do Senador Luiz Rocha leu
em voz alta os principais trechos da carta, afirmando
maiaque se Lobão conquistar o apoio dos politicos "Isto
é
nhenses citados ele também deixa a disputa.
uma empresa. Só entra quem tem capital Se ele
(Lobão) tem, que o exiba" — afirmou.

IMUNOLOGIA (VACINASI.

Hoje. César Cais vai ser hornena
geado por mais de 1 mil caminhoneiros em Sâo Bernardo do Campo E fica
sabendo, ao lei esta nota que seu
automóvel será parado no meio da
estrada por um piquete de canunhoneiros e ele levado para uma jamanta,
em cima da qual adentrara a concentração

Debates
Uma noite de debates na próxima
terça teira ná TV Globo no programa
Sem Censura Sandra Cavalcanti e
Miro Teixeira discutem os proDiemas
do Rio e do pais cada uni tentando
convencei o eleitorado cte que e o
melhoi candidato
Enquanto isto na TV Bandeirantes. o programa Critico e Autocrítica

Quarta geração
Ao saltar do automóvel na Alameda Sâo Boaventura, em Niterói, o Presidente Joáo Figueiredo saudou efusi
vãmente o menino Bento do Amaral
Peixoto Moreira Franco — filho do
Prefeito Wellington Moreira Franco,
neto do Senado) Amara) Peixoto e
bisnetc do Presidente Getúlio Vargas
- Õi Bento como vai9 Ja e a quarta geração começando a fazei política,
hem''

/
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LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS

Clínico
<__> Laboratório
Magarão • Protásio

exames de rotina e especializados
"Rua
Tel. 240-9499 PBV
México, 98. 9" andar
CENTRO
Tei 571 ^'48
TIJUCA
Rua tien. Roca. 778 607
Tel. 390 3863
Esti cio Portela, 107 40:5
MADUREIRA
'ei 399 601*
Av Armando Lombardi. 800228
BaRRA
NEUROLOGIA (SISTEMA NERVOSO);

Teurologia • psiquiatria • toniatria
eletroenref a log raf ia

Bento nove anos havia manifesta
(.elina e Weiiiugton
do ao:- pais
sua vontade de conhecei o Presidente
da Republica

Lance-livre
• Surgiu, ontem, em São Paulo um
candidato alternativo para evitar dissidència no PDS paulista que ira à
convenção com dois fortes candidatos
Reinaldo dt Barros e Laudo Natel
Trata-se do Preleito Antônio Duarte
Nogueira, de Ribeirão Preto o maior
município do Estado
A Biblioteca Nacional inaugura, segunria-feira as I7h, exposição sobre o
centenário (It nascimento «• a ohra de
.Monteiro Lobato Na inauguração, faiam o Secretario de Eduvaçao Arnal
do Niskier e o acadêmico Antônio
Houaiss.
O Mirustro da Agricultura Aniauri
Stabile visitou ontem amapotecado
Ministério dos Transportes considerada uma das mais detalhadas e atualizadas de Brasília Foi identificar áreas
de produção, regiões castigadas por
problemas climáticos e pontos de dificuldade para transportar a produção.
O Sr Amauri Stabile pretende copiar o
que o Ministério dos Transportes jâ
faz Mas vai movar com um sistema de
superposições, que com um so mapa
dê resposta a perguntas sobre qual
quei assunto ligado a agncultura
Ontem, durante a sua visita as
obras do Projeto Kio o Ministro Mario Andréa'**» recebeu unia boa notlcia durante a noite choveu bastante
no Rio Orande do Norte Os açudes e
nos voltaram u enchei dinilüiiindo
os estragos causados |iela seca prolongada

TRÍPI ICE - SARAMPO - CAXUMBA
RUBEOIA - SABIN - IMUNOGI.OBULINAS
ANTI-ALÉRGICAS - ANTI-HERPÉTICAS
BCG — PKU —T4
PRONTO SOCORRO CONTRA A RAIVA
Tijuca K Cd« de Bonfim, 297/801 Tel: 2«#1346
Ipanema- R Vnc. de Pirajá 111.41 -< lei 227-9938

fcg

Será inaugurado no dia 27. às 21h.
no Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno o 2° Salão de Humor de Niterói E uma promoção da Fundação
Atividades Culturais de Niterói
A cidade gaúcha de Dom Pedrito
vai sei beneficiada com o Projeto
Cura do BNH É a cidade natal do exPresidente Mediei
Dua.s rariaaoes Dibliograficas foram
incorporadas ao acervo ü<> Arquivo
Público ae Pernambuco doadas pelo
publicitário Marco Aurélio de ftieanta
ra Historias de Portugal Restaurado,
de L Luis Meneses e Informação Geral da Capitania de Pernambuco edi
tados no século XVlli
Hoje, em Belo Horizonte, novas reunioes para definição do nome do candidato do POS a sucessão estadual.
Desta vez com a paiticipaçáo do VicePresidente Aureliano Chaves, do Ministro lbrahim Abi Ackel e do Governador Francelino Pereira.
A Riotui esta preparando o Pavi
lhao de Sao Cnstovao para que ele
volte a ser uni local para as mais
variadas exposições Todo o material
existente no Pavilhão esta sendo removido para doi.1- galpões no Caju
O Deputado Nelson Marchezan, Presidente da Câmara, redecorou seu gabliieir com um enorme mapa-múndi,
que ocupa toda uma parede Presente
do Ctiete do dabinete Militat General Danilo Venturini.

psicologia-logopedia audiometria
oftalmologia eletromiografia
otorrinolaringologia-ortopedia

canos ba<;eiai

rua sâo Irancisco xavier. 150

cffntca neuioíogcí!

tel.; 284-5222 pbx

OFTALMOLOGIA (OLHOSI

CLÍNICA fi CIRURGIA DE OLHOS
Equipe do Prof. Luiz Eurico Ferreira icrm 13401

CHECK-UP OCULAR . juTRA-50M • LASER • LENTES DE CONTATO
MICROCIRORGlA • MODERNA CIRURGIA DA CATARATA
'RANSP: ANTE. MIOPIA. VITRtO. ETC

Av

Copacabana, 1052 - 4o and. Tel. 521-1044
Emergências Chamados peto BIP 916. lei 246-4180

I [*°{

INSTITUTO BRASILEIRO DE
OFTALMOLOGIA

cl»w.a e cirurgia de olhos — lenfes de contato
'UUl.A H (:onde oe Bonfin, 370 S 301 2 — Tel 258-4341
I MAUURblR." Eslracw do Portela. 99 S 508 9 - Tel 390-9560
I Vli_tt ISABhi H visl de Santa Isabel. 167 — Tel 208-2849
1-ulEHüt'Ni lAt Chamadas peto BIP 916 - Tel. 246-4180
- -'.ORTOPEDIA (OSSOS E ARTICULAÇÕES)

CORTREL
Clinico Ortopedica Leblon
Dn

DR

ISO ARKAOER

ACIDENTES • FRATURAS • RAIOS X

^ÊWtàlaVftuJg^
Veja nos Cadernos de Classificados algumas das
nossas melhores ofertas.
Imóveis novos e usados com financiamento em
15 anos.

OIA E NOITE

274-9595 e 274-6644
Ataulto de ^aiva 658'2°
PEDIATRIA (CLIN. DE CRIANÇAS!

ean /ii caffiMES* gastroenterologia
IgBsIaSafiiHBi» PEDIMRICA
Ouenvai» üc aparetno digestivo na infância
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Favelados da Maré vão receber novas casas em junho
Celina Cortes

Em visita ontem ao Projeto
Rio. o Ministro do Interior. Mário Andreazza, ouviu do gerente
do Projeto, Gustavo Heck, a garantia de que as 1 mil 491 casas
para onde seráo transferidos os
moradores das palafltas da favela da Maré serão entregues dia
25 dejunho. O presidente do
BNH, José Lopes, fez uma exposição sobrç o andamento das
obras.
Apesar da lama. o Ministro e
sua comitiva percorreram a pé
uma futura quadra, entrando em
duas casas ainda em construção.
De acordo com José Lopes, o
BNH já investiu cerca de CrS 11
bilhões no Projeto, que futuramente beneficiará 10 mil moradores. Assim que os favelados se
mudarem.o ONOS iniciará o
aterro da área ocupada pelos
barracos.

Professores
fazem prova
amanhã às 8h

Com 18 mil 880 cândidatos inscritos, a Fundação
Escola do Serviço Público
— FESP — realiza, amanhâ. a primeira parte da
prova do Concurso Público para o Magistério Municipal — Professor IV — do
Rio de Janeiro. A prova
constará de questões objetivas. A segunda parte (redação) será dia 2 de maio.
A prova de amanhã começa às 8 horas, dura quatro e terá questões de Lingua Portuguesa, Fundamentos da Educação, Matemática, Estrutura e Funcionamento do Ensino do
Io grau. Ciências Físicas e
Biológicas e Estudos Sociais. A prova valerá 100
pontos — 80 das questões
objetivas e 20 da redação.
Será considerado habilitado quem obtiver 60 pontos
ou mais.

Área consolidada
O Ministro chegou ao pavilhão do aterro do Projeto Rio às
llh5min. Era aguardado por
aproximadamente 80 pessoas.
'os
Entre
presentes, estavam os
presidentes do BNH, da Caixa
Econômica Federal, Gil Macieira, da Light. Luís Oswaldo Aranha. o diretor-geral do DNOS,
José Reinaldo Carneiro Tavares,
¦
o secretário especial da Regiáo
da
Sudeste, João Carlos Nobre
Veiga, o candidato do PDS ao
Governo do Estado do Rio, Emilio Ibrahim, e o vice-presidente
do PDS no Rio, Deputado Leo
Simões, além de representantes
das associações de moradores
das favelas que serão beneficiadas pelo Projeto.
Antes de entrar no pavilhão,
Manoelino Silva, o Manolo, presidente da Associação de Moradores da favela da Maré, interpelou o Ministro, queixando-se que
até agora nào foi executada
qualquer obra na área consolidada da Maré. Reclamou, ainda,
do valâo da Rua 17 de Fevereiro,
limite entre a Baixa do Sapateiro e a Maré, "cuja verba de Cr$
700 milhões para drenagem e
canaiizaçâo foi liberada há dois
meses, mas até agora nada foi
feito". Apressado, Andreazza
disse que tomaria as providèncias que Gustavo Heck, durante
sua exposição, confirmou já estarem autorizadas.

COM ANTECEDÊNCIA
Os candidatos devem
comparecer aos locais das
provas com cartão de inscrição, documento de identidade. lápis preto n° 2 ou
6B. caneta esferográfica
azul ou preta. Nào será
permitido uso de máquina
de calcular. Só fazem a redaçào no dia 2 de maio os
que obtiverem nota igual
ou superior a 50 pontos na
prova de amanhã.
A FESP lembra que os
candidatos devem comparecer aos locais da prova
com uma hora de antecedência. Os que fizerem prova na Universidade Gama
Filho devem chegar às
6h30min devido ao grande
número de candidatos nesse núcleo. O candidato náo
poderá fazer a prova em
outro local que nâo o especificado no cartào de ins;
crição.
São os seguintes os locais das provas: Escola
Municipal Cícero Dias (Av.
Atlântica, 1976); Colégio
Pedro Álvares Cabral (República do Peru, 104); Colégio Infante Dom Henrique (Belfort Roxo, 433);
Associação Educacional
Veiga de Almeida dbituruna, 108); Instituto de Educação (Mariz e Barros,
273); Centro Federal de
Educação Tecnológica
Celso Sukow, da Fonseca
(General Canabarro, 485);
Universidade Gama Filho
(Rua Manoel Vitorino,
379); Sociedade Madeira
de Ley (Somleyi — (Avenida Lusitânia, 169 — Penha
Circular); Colégio Estadual Heitor Lira (Rua
Cuba. 320); Escola Municipai Souza Carneiro (Rua
Califórnia. 255); Escola
Conde de Agrolongo (Rua
Conde de Agrolongo),
1.246); Colégio de Aplicaçáo Paulo Gissoni (Avenida Santa Cruz. 1.655); Faculdade Simonsen (Rua
Ibitiúva. 151 — Padre Miguel); Ginásio Afonso Celso iRua Engenheiro Trindade. 299 — Campo Grandei; Colégio Campo Grande (Rua Olinda EUis. 45);
Instituto de Educação Sarah Kubitschek (Avenida
Manoel Caldeira de Alvarenga. 1.203 — Campo
Grande).

Andamento das obras
o primeiro a falar foi José
Lopes, que fez uma rápida expo. sição sobre o BNH, se detendo
mais sobre o Projeto Rio, o
maior do Banco. Citou nove
ações já executadas: plano geral
de ocupação e detalhamento da

Luiz Carlos

área prioritária; projetos de macro e micro drenagem; de energia e iluminação: de saneamento
básico; de abastecimento dágua; de preparo da titulação a
ser conferida aos beneficiários
do programa; construção da
quadra experimental — que serviu de modelo para que os moradores, escolhessem suas futuras
casas; aterro das obras complementarçs do setor Pinheiros; e
dragagem, diques, aterro e cais
de saneamento.
Entre as ações em execução,
enumerou a construção de unidades embriões, da subadutora
de Magé, e o aterro e obras complementares do setor missões.
Segundo ele, ficam faltando,
apenas a distribuição de títulos:
construção das estações de tratamento de esgotos da Alegria e
VigárioGeral — que fazem parte
do programa de despoluiçáo da
Baia de Guanabara; execução
do aterro de 35 hectares na área
palafitada; execução da infraestrutura da área consolidada;
implantação de equipamentos
comunitários; construção de habitações na área aterrada do setor Pinheiro (para cerca de 7 mil
200 habitantes); e, finalmente,
comercialização dos lotes comerciais e industriais, o que vai
contribuir para a viabilização
econômica do Projeto.
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Reforma nas
associações
Após uma projeção de slides
de aspectos anteriores e atuais
da área do Projeto, Gustavo
Heck anunciou que o BNH programou as reformas das sedes
das associações de moradores
do Timbau, Baixa do Sapateiro,
Magé, Nova Holanda, Rubens
Vaz e Parque Uniáo, entregues
aos respectivos presidentes pelas autoridades presentes, entre
elas o próprio Ministro. Heck
destacou ainda a participação
das comunidades das favelas no
desenvolvimento do Projeto
Rio.
A reniâo terminou com um
pronunciamento de Andreazza,
de elogios ao Projeto e de campanha política pelo PDS, concluído às 12hl5min. Após dar
entrevistas, o Ministro entrou
num ônibus, e, acompanhado de
numerosa comitiva, enfrentou a
lama da área aterrada para visitar as obras de construção das
casas. Entrou no modelo n° 1, de
cerca de 44 m2 e dois pavimentos
— ainda em construção. Da janela, posou para fotografias. Mais
adiante entrou em outra casa do
. mesmo modelo, já coberta com o
telhado de amianto. A visita terminou às 13h.

O Ministro Mário Andreazza inspecionou as obras do Projeto Rio

Ministro confia no eleitorado do Rio
— O Estado do Rio está evoluindo de
um sentimento tradicionalmente oposicionista para o apoio e reconhecimento da
grande obra realizada pelo Governo federal
— disse ontem o Ministro Mário Andreazza,
durante visita ao Projeto Rio, justificando a
afirmação com o que viu no comício do PDS
realizado na quinta-feira, em Niterói.
A declaração, feita na chegada, em entrevista coletiva, foi repetida por Andreazza
para a platéia de aproximadamente 80 pessoas que ouviam a exposição sobre o Projeto
Rio. "Este sentimento tem que mudar. Precisamos empunhar a bandeira do PDS sem
timidez, com coragem e determinação",
acrecentou o Ministro do Interior.

Salto no escuro
Animado com a mudança que diz ter
percebido no eleitorado fluminense, Andreazza acentuou que "o sentimento de oposição não deve ser voltado contra ninguém,
mas a favor do Governo federal. O PDS é a
legenda que oferece as melhores garantias.
Sabemos qual será o futuro se a nossa legenda vencer, pois os caminhos são seguros e
conhecidos. Os outros Partidos ainda repre-

sentam um salto no escuro e o povo já
começa a reconhecer este aspecto".
Andreazza referiu-se ainda ao apoio dado ao Governo do Estado, embora seja de
oposição "e o PMDB ainda acolha os elementos mais radicais da esquerda no pais".
Não obstante, a população do Rio
jamais foi privada do apoio do Governo
federal. Este sentimento de oposição tem
que mudar, porque o PDS é a bandeira que
procura obter o bem-estar do povo, melhorar
suas condições de vida — afirmou em tom
exaltado, com a respiração ofegante.
O Ministro explicou que a escolha de
Emílio Ibrahim (quando o nome foi citado
recebeu aplausos) para candidato do PDS
ao Governo foi conseqüência do amor do exSecretário de Obras pelo Rio:
Todo o trabalho de Emílio Ibrahim
foi realizado porque ele adora o Rio, sem
nenhuma vinculação política.
Andreazza disse acreditar na correção
das pesquisas de opinião que apontam a
vantagem da Oposição na preferência do
eleitorado fluminense, mas aposta que em
dois meses o PDS terá condições de inverter
a situação:
É um esforço que faremos. Com o
tempo veremos os resultados.

As 20 famílias, das 38
despejadas da Vila Mesquita, na Rua Ipiranga, em
Laranjeiras, que ainda náo
se mudaram porque não
tèm para onde ir. deverào
ser transferidas para casas
da Cehab, a partir da próxima segunda-feira. A informação é do Prefeito Júlio Coutinho. após se reunir com o presidente das
Associações de Moradores
do Estado do Rio de Janeiro, e o vice-presidente da
Associação de Moradores e
Amigos Laranjeiras, Nilton de Souza.
A interferência do Prefeito para a obtenção de moradias da Cehab começou
na terça-feira, quando um
grupo de moradores foi ao
Palácio da Cidade pedir a
prorrogação por mais 60
dias do prazo para sair da
vila e ajuda para conseguir
casa própria. Após cônsultar a Cehab, Júlio Coutinho mandou dizer às familias que o problema havia
sido solucionado. A decisào sobre o local da transferência será dada semana
que vem.
D Nair Nogueira, uma
das mais antigas moradoras da vila, que futuramente dará lugar à Via Paralela, mora no local há mais
de 55 anos, com a mãe de
79 anos e a irmã. Muito
nervosa, ela notou que até
os animais estão apreensivos:
— Temos-muito carinho
até pelos bichos daqui. Veja os dois gaios da D Hilda,
que não descem mais do
telhado nem para comer.
Eles sentem que serão despejados como nós — disse.
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Sou Ala
Horta Se querem me
vender outro piso, eu viro a mesa For ¦
mipiso nunca deixa a sala virar uma
salada E so passar um paninho e
pronto Formipiso nao e sopa. E piso
pra xuxu
FORMIPISOem Botafogo
CYZON - Larqo dos Leões. 35
Tel.: 266-7642

ÚÜBRH
Sou
Feiisbe^o Pacote Se me1
empurram outro piso. laço oposição
radical So Formipiso cumpre todas
as promessas nao queima, nao descola e nem arranha Formipiso e o
piso da maioria
FORMIPISOem Campo Grande
Ot-AROID-CAMPOGRAND- Av
Cof-TiodcMoto 25")i61 71T.I 394-1254

TORNESEU
DESEJO
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NA ILHA DA
FANTASIA.

0 novo pick-up que carrega 600 kg de carga com o
máximo conforto e economia.
O Pick-up Ford Pampa inaugura
uma nova tendência na industria
automobilística brasileira. Porque e
o primeiro pick-up que consegue
combinar torça, resistência
e espaço com contorto, estilo e
economia. Com a máxima eficiência.
E e isso. justamente, que torna
o Ford Pampa diferente de tudo
o que você conhece.

independente, com barra
estabilizadora e molas helicoidais
reforçadas. Suspensão traseira
de eixo rigido. com feixe de molas
semi-elípticas. exclusiva em
sua classe, alem de amortecedores
hidráulicos de dupla ação.
Com toda essa resistência, e
com a força do motor Ford 1.6. nas
versões a álcool e a gasolina, o Ford

Um pick-up que merece
esse nome.
Para merecer o nome de
pick-up. o Ford Pampa teve que
enfrentar os mais rigorosos testes .
de força, resistência e durabilidade.
Os mesmos testes que a Ford
usa para sua linha de pick-ups.
E para ser aprovado, toda a estrutura do Ford Pampa foi especialmente
dimensionada
Suspensão dianteira

VEJA NOS CLASSIFICADOS

SUPERPROTECÁO ^2 FORD

Se você quiser, o Pick-up Forcí Pampa pode vir
com a Superproteçao Ford o plano de extensão
de serviço que prolege o veiculo mesmo após a
garantia cie fabrica

Pampa está preparado para levar
até 600 quilos de carga com muita
segurança: em qualquer terreno.
Seu filtro de ar para
serviço pesado garante também
maior durabilidade do motor.
Uma demonstração de conforto j
e segurança.
O Pick-up Ford Pampa é muito
mais que força e resistência. Ele tem
o estilo moderno, a beleza de linhas
e o conforto de um automóvel.
Tem bancos macios e anatômicos.
Painel moderno e funcional.
Ventilação total na cabine. Luz direcional para iluminação da caçamba
Tampa da caçamba removível.
Grade protetora do vidro traseiro.
E oferece ainda a segurança dos
pneus radiais com cintas de aço ede
pedil alto. do para-bnsa laminado,
da coluna de direção retrátil
Va ao Distribuidor Ford e concorra a um
Pick-up Ford Pampa

e do cinto inercial de três pontos.
Com tudo isso, um pick-up
econômico.
Para dar um feliz arremate a
tantas qualidades, o Ford Pampa
ainda tem a vantagem de ser muito
econômico. Carregado, ele faz
até 10.5 km/l com o motor a gasolina e até 8,5 km/l com o motor

a álcool. E seu tanque de 76 litros
garante a autonomia máxima de ate
798 km (gasolina) ou 646
km (álcool).
Se você precisa de um pick-up
de briga mas náo quer abrir máo
do conforto e da economia, venha
conhecer o Ford Pampa no seu
Distribuidor Ford. Você vai sentir o
prazer de ter um pick-up
diferente de todos quantos você
conheceu até hoje.

FORD PAMPA

Alguns dos itens acima sao opcionais Solicitede
seu Distribuidor Ford um catalogo explicativo

8

ü

Io caderno

?

CIDADE

sábado, 17/4/88

JORNAL DO BRASIL
Delfim Vieira

D Eugênio encomenda corpo
de D Amélia e urna é
trasladada para mausoléu
mortais da Princesa

Diante da urna com os restos
Maria Amélia, desde ontem confiados à guarda dos
frades do Convento de Santo antônio, o Cardeal D
Eugênio Sales recordou a crença da Igreja na vida
depois da morte, afirmando ser essa a. única forma de
superar a "transitoriedade das glórias deste mundo".
A urna, que chegou de Portugal no dia 7, acompanhando a de D Amélia (mãe da Princesa e segunda
mulher de D Pedro I), veio anteontem para o Convento de Santo Antônio. Aqui, o corpo da Princesa, há
128 anos, foi encomendado ontem por D Eugênio, na
igreja, e depois levado até o mausoléu, onde já
repousam outros cinco membros da Família Imperial.
do Coronel Amilcar FerraSOBRIEDADE
ri Alves e do Capitão-deA cerimônia de enco- Mar-e-Guerra Mattoso
mendação e traslado defi- Maia Fortes.que foram resnitivo do caixão com os pectivamente pelo 3o Corestos mortais da Princesa mar e o Io Distrito Naval.
para o mausoléu, a 50 me- Também se fizeram repretros atrás da igreja, foi só- sentar o Governador Chabria e não durou mais que gas Freitas, (pelo Capitão
45 minutos. A uma, coloca- Lúcio Miranda Ribeiro), e
da no chão em frente ao a Imperial Irmandade de
altar, náo tinha nenhuma Nossa Senhora da Glória
bandeira por cima. Por de- do Outeiro (Sr. Luis Edtrás dela, apenas um pe- mundo Paes).
Estavam presentes o Coqueno manto roxo de seda,
com dois desenhos grava- mandante do I Exército,
dos a ouro e prata: a coroa General Heitor Luis Goimperial e as iniciais entre- mes de Almeida; o Cônsul
laçadas do nome Maria de Portugal no Rio de JaAmélia. De cada lado da neiro, Jorge de Freitas; o
presidente da Federação
urna, duas tochas acesas.
A nota de solenidade e das Associações Portugueelegância ficou mais por sas e Luso-Brasileiras, Anconta da Família Imperial, tônio Gomes da Costa: o
representada nos primei- presidente e o viceros bancos da frente: o presidente do Instituto
Príncipe D Pedro de Or- Histórico e Geográfico
leans e Bragança (tetrane- Brasileiro, professores Peto de D Pedro II e suas dro Calmon e Américo Jairmãs D Isabel, Condessa cobina Lacombe.
O Coral Madrigal Vox,
de Paris, vestida de branco
e um véu cinza na cabeça, do Conservatório BrasileiKye D Tereza Cristina, vesti- ro de Música, cantou o do
da de preto; D Francisco rie de uma das missas
(filho do Príncipe D Pedro) Padre Maurício, Lacrimoe D Antônio (filho de D sa, da Missa de Réquiem
Pedro Henrique); e ainda a de Mozart, e Aleluia, de
jovem Catherine, neta da Haendel.
Depois da cerimônia na
Condessa de Paris.
Outra nota de distinção igreja, formou-se pequeno
foi dada também pelos oi- cortejo até o mausoléu.
to soldados do Primeiro Apesar de pesar 240 quilos,
Batalhão de Guardas do I a uma (feita de carvalho e
Exército, que ladeavam a contendo outro de chumuma, vestidos com o uni- bo) foi facilmente conduziforme usado durante o I da por oito homens das
Reinado (calça branca, ja- três Forças Armadas até o
leco azul-escuro e capacete mausoléu. Aqui, Dom Eucom penacho verde). Re- gênio incensou e aspergiu
presentando também a com água benta a urna da
Marinha e a Aeronáutica, Princesa Maria Amélia,
alguns soldados ficaram apoiada sobre quatro esfejunto às grades da Igreja, ras meio achatadas de pevoltados para o povo, além dra preta.

Dom Hélder vai à Itália
com Walesa,
para receber,
"Artesão da Paz"
prêmio
D Hélder Cama-

O Arcebispo de Olinda e Recife,
ra, seguiu ontem para Turim, na Itália, onde foi
receber o prêmio Artesão da Paz oferecido pelo Servi—
ço Missionário da Juventude. O outro premiado
são dois a cada ano — foi o líder sindical polonês Lech
Walesa. D. Hélder disse que encaminhará o valor do
prêmio (40 mil dólares) ao Papa João Paulo II, para
que sejam aplicados na Polônia.
De passagem pelo Rio — onde batizou na igreja
Imaculada Conceição o filho de uma amiga, Maria do
Socorro Barbosa de Oliveira — D Hélder falou sobre a
"até
crise das Falklands —
que ponto interesses
petrolíferos nâo estão contribuindo para o conflito?"
— sobre as cartilhas da Arquidiocese do Rio e sobre o
Ano Internacional da Pessoa Idosa.
D Hélder também se reOPRESSÃO
feriu ao julgamento de lidemonstrou
Hélder
D.
deres sindicais do ABC —
alegria pela indicação de "os regimes e sistemas são
seu nome para o prêmio extremos que se tocam" —
Artesão da Paz, por "ter
quando disse ter que prescontribuído para criar um tar "muita atenção", pois
resódio,
mais
mundo sem
não sabe se está-se falando
pirável". Sobre sua deci- da Polônia ou do Brasil,
são de doar o dinheiro â "de Lech Walesa ou de
Polônia, D Hélder disse Lula".
que o objetivo é lembrar
— Quantas vezes capitainjustiça
que a opressão, a "não
sâo lismo e comunismo exere o sofrimento
monopólios da margem di- cem métodos muito próreita mas também da mar- ximos?
gem esquerda".
Quanto às cartilhas lanAo mencionar a crise das çadas pela Arquidiocese
ilhas Falklands, D Hélder do Rio, disse: "A Igreja
contou que assistiu ao de- nào pode deixar de se intebate de quinta-feira à noite ressar pelos partidos polina TV Globo sobre o pro- ticos. As cartilhas vèm ajublema e disse concordar dar nossos leigos a examicom a opinião de que a nar os programas e as atiArgentina tem direitos so- tudes das pessoas para
bre as ilhas, mas a forma
haja o voto consciente,
de exercer esse direito que
"não foi a mais apro- desde que se respeite a
consciência de cada um".
priada".

Cedae assenta canos em
Anchieta para moradores
há 16 anos
que reclamam
começou as obras de assentamento de

A Cedae
um distribuidor de água nas Ruas Piratininga e
Projetadas A e B. no loteamento Jucá Fernandes, em
Anchieta. A Associação de Moradores — que há 16
anos vêm reclamando por nâo terem água em suas
casas — tinha marcado para ontem, às 14_i, um
protesto em frente da Cedae, mas apenas uma pessoa
compareceu.
Georgina da Silva Calixto (Rua São Luís. favela
do Caminho do Bernardo) dizia que tinha ido até à
Cedae para dar apoio ao movimento de protesto. Com
mais oito pessoas da família, mora há dois anos, sem
luz, sem água, sem esgoto.
a participar do protesto.
UMA SEMANA
Esperou em vão ate as 16h.
A Cedae informou que as
Lata na cabeça. E assim
obras de assentamento de
marido
e
seu
Georgina
que
distribuição começaram
conseguem água, apanhaquarta-feira, dia 14. e que
vizida em casa de uma
talvez por essa razão os
nha. a quatro quarteirões moradores
tivessem desisdo lugar onde moram. Car- tido do
Serão asregam 24 latas por dia. pa- sentadosprotesto
510 metros de tura encher dois galões ifora bus de PVC de 60 milimeas duas latas que ficam tros.
atender as 52
sempre de reserva e umas casas para
do loteamento. A covasilhas com água para be- locação dos tubos deverá
ben. Georgina nao tem ficar pronta em uma seemprego e estava disposta mana.
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Na varanda do dispensaria em Botafogo, Irmã Zoé não sabe se terá o terreno doado mas questionado

Estado doou aos pobres
terreno que é do metrô
Luiz Fernando Gomes

O Departamento de Patrimônio
Imobiliário do Estado, em despacho
assinado pelo Governador Chagas
Freitas e publicado no Diário Oficial
em 25 de setembro do ano passado,
doou ao Dispensário de Pobres da
Imaculada Conceição uma área de 871
metros quadrados na esquina de ruas
Marquês de Olinda e Muniz Barreto,
em Botafogo. Passados sete meses, o
terreno ainda nâo foi liberado porque,
segundo o presidente do Metrô, Carlos
Teóphilo, pertence ao patrimônio da
Companhia , portanto, náo podia ser
doado pelo Estado.
A carta que os colaboradores de
Imã Zoé Jabour — responsável pelo
Dispensário — foram impedidos de
entregar ao Presidente Figueiredo, durante a visita ao Hospital dos Servidores do Estado, continha dramático
apelo da religiosa para que a Presidencia da República intercedesse junto ao
Governo do Estado para a liberação
do terreno. O diretor de Patrimônio do
Estado, Ivã Villar, não foi encontrado
ontem em seu gabinete e a Secretaria
"nada
Estadual de Transporte disse
ter a declarar sobre o assunto".

Luta antiga
A luta da Irmã Zoé para a construção de um centro de assistência aos
pobres começou em 1977, quando a
Companhia do Metropolitano desapropriou grande parte do terreno da
Congregação de São Vicente de Paula,
na Rua Marquês de Olinda. Na solenidade de inauguração da Rua Muniz
Barreto, tempos depois, os colaboradores do Dispensário reinvindicaram,
do então presidente Noel de Almeida,
uma área em forma triangular, do lado
direito, com 871 metros quatrados. O
assunto — garantiu Noel — seria estudado "com carinho".
Mais tarde, quando assumiu, o novo presidente do Metrô, Carlos Teóphilo, chegou a oferecer ao Dispensario, segundo Irmã Zoé, qualquer terreno na área de Botafogo, inclusive um,
nas proximidades da Rua Farani, espaço destinado a uma praça. Com a
transformação da Companhia do Metropolitano em empresa de economia
mista, "começou um verdadeiro jogo
de empurra entre o patrimônio do Estado e a Companhia", afirma a religiosa.
— Eles diziam que nâo haveria problemas, que todos apoiavam integralmente nossa reivindicação. Mas a luta
continua até hoje. Parece que existe
gente com medo de pobres, achando

que eles devem ser afastados para
local distante. Nós, ao contrário, e
todos os nossos colaboradores, acreditamos na recuperação destas pessoas
— concluiu.

Doação sem posse
Em setembro de 1981, por interferència do Secretário Estadual de Justiça, Desembargador Vicente Faria
Coelho — a quem é subordinado o
Departamento de Patrimônio do Estado — o Governador Chagas Freitas
despachou favoravelmente o processo
E-06/12.778/79, cedendo ao dispensário
a utilização por 10 anos, renováveis, da
área reivindicada pela religiosa. Mas o
terreno nunca chegou a ser liberado
diretor de Patriporque — segundo o"depende
de uma ¦
mônio Ivã Villar —
permuta entre o Estado e o Metrô, já
encaminhada pelas autoridades responsáveis".
e, de
Ivâ Villar não foi encontrado
"só volta na
acordo com a secretária,
segunda-feira". Segundo o presidente
do Metrô, Carlos Teóphilo — que afirma desconhecer o despacho do Governador — a doação do terreno jamais
seria possível sem a participação e o
de
consentimento do Departamento
"única
Patrimônio da Companhia,
proprietária da área, como mostram
as escrituras lavradas no Registro Geral de Imóveis". Teóphilo admite entretanto negociar o terreno com o Estado, através de uma permuta, ou com
o próprio dispensário dos pobres caso
tenha interesse pela compra.
— Vejo com muita simpatia a obra
social de Irmã Zoé. Mas, como presidente do metrô, não posso dispor dos
bens da Companhia sem levar em consideraçào os nossos interesses. Este é
um problema que deve ser resolvido
em participação comum, de todas as
partes envolvidas. Até agora, nada foi
negociado com o Estado, sobre uma
possível permuta.
No terreno da Rua Marquês de
Olinda, Irmã Zoé pretende construir
um centro de assistência social para os
pobres. O prédio, com três andares,
teria entre outras dependências um
gabinete odontológico, consultório
médico, carpintaria, refeitório, capela,
sala de reuniões e salas de aulas para
cursos de culinária, corte e costura e
profissionalizantes. O projeto foi feito
gratuitamente pelo engenheiro Mário
Roberto e Cr$ 5 milhões já foram arrecadados para as obras, em doações e
promoções, e estão aplicados em open
market à espera da liberação da área.

REBOCADO R

A Secretária Municipal de Educação, Lucy Vereza, acertou ontem, em encontro com o Secretário
Municipal de Obras, Renato de Almeida, que a Escola Municipal Pedro Lessa será reconstruída. Em maio
haverá a concorrência, e em junho começam as obras,
garantiu Lucy Vereza, que já recebeu vários pedidos
da comissão de mães de alunos da escola.
A Escola Pedro Lessa foi danificada em 26 de
setembro de 1979 pela explosão de uma bomba em
sua varanda. Condenada pelos peritos do Exército,
DGIE e Instituto Carlos Éboli, a velha casa que
abrigava a escola foi demolida e os alunos tèm aulas,
desde entáo, em salas alugadas do colégio Luso
Carioca, da rede da SUAM, em Bonsucesso. O terreno
da escola está tomado por tufos enormes de capim,
muito entulho e os moradores das redondezas têm
medo de passar por ali à noite.

Miolo de Bonsucesso
A Escola Pedro Lessa ficava na Rua Adail, em
Bonsucesso. As crianças matriculadas moravam a
As mães lutam por sua reconspoucos quarteirões.
truçâo, já que "era a mais central das escolas públicas, exatamente no miolo de Bonsucesso". D Darcy
Rodrigues da Silva, que tem a filha Vera Lúcia, de 9
anos, estudando na terceira série do primeiro grau
(antigo primário), é uma delas.
da obrigação de
Atualmente as mães reclamam
"Gasto mais de Cr$ 2 mil
andar um trecho de ônibus.
de passagem por mês porque tenho dois filhos na
escola", disse D Loraine Pizzano da Mota Amadeu,
mãe de Renata (7 anos) e Sandro (9 anos), estudando
na segunda e terceira séries da Pedro Lessa.

PííiOU

Casco de aço, 27.47m de comprimento

CINCO EMBARCAÇÕES
MURILO CHAVES,. Leiloeiro autorizado pelo ARSENAL
DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO, venderá em Leilão
dia 29/4, às 14 hs., na Ilha do Mocangué (acesso pela Ponte
Rio-Niterói) as embarcações e às 15.30 hs., no Arsenal
de Marinha do Rio de Janeiro, Edifício 06 (Pátio da Fundição) os demais bens. Infs. Tels. (021) 222-4382 e 224-1430,
Rio de Janeiro — RJ.
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Sou Arnaldo ¦
Gallo Outro piuso
me deixa chocado Pormiptuso deixa
a casa sempre mais clara Perto de
Formipiuso os oulros piusos sào
pinlo
FORMIPISO no Centro
MARCOVAN • Rua Sao José 76 80
Tel 232-6643

banespa
Banco do Estado de São Paulo S A

COMPANHIA ABERTA

TORNE SEU
DESEJO
REALIDADE
NA ILHA DA
FANTA!

A distância maior, aliada à falta de segurança das
crianças — as mães criticam a facilidade de entrar e
sair da SUAM, pois o prédio onde funciona a escola é
alcançado pelas mesmas portas usadas por estudantes dos cursos universitários, sem vigilância para os
pequeninos — sáo as principais preocupações. Já
foram várias vezes procurar o Prefeito da Cidade
(Israel Klabin uma vez, e Júlio Coutinho duas), e a
Secretária de Educação do município, Lucy Vereza,
"que
já nem nos recebe mais, de tanto que fomos a
seu gabinete", acrescenta D Maria da Glória Cândido
Villas Boas, que tem o filho La Fontaine Alexandrino,
de 7 anos, estudando na escola.
As máes lembram que as crianças estão estudando "provisoriamente" no Colégio Luso Carioca há
três anos, e que as promessas de que a escola seria
reconstruída vèm sendo repetidas a cada ano.
— Nós não podemos reclamar da Suam, que não
tem nada a ver com o caso. Mas o prédio onde
funciona a escola não foi projetado para abrigar
crianças pequenas — garante D Maria Zeni Duarte
Almeida, mãe de Anderson Christian, de oito anos,
estudante da 3a série.

Lista de perigos
As mães enumeram o que elas acreditam ser os
filhos pequenos: náo há
perigos que cercam seus"que
como vigiar as crianças,
podem se misturar aos
rapazes e moças e entrar e sair da Suam a hora que
quiserem, porque os portões sâo abertos", disse D
Maria Zeni; as janelas das salas dos andares mais
altos (a 3a série tem aulas no 3o andar) são baixas e
muito amplas, e "teve professora que já pegou várias
crianças completamente debruçadas para fora, com
perigo de cair", segundo D Carmem Andrade, mãe de
Eduardo, de 8 anos, da terceira série: e as professoras
nâo podem pendurar nada nas paredes, um mural,
um mapa, nada, porque a Suam não deixa", acrescenta D Mareia da Conceição Correia da Silva, mãe de
Fábia, de 7 anos, aluna da Pedro Lessa.
Para evitar que as crianças escapem à vigilância
das professoras, foram criadas regras rígidas para os
alunos: nào há recreio no pátio (as crianças comem
suas merendas na sala de aula); nào são permitidas
idas ao banheiro ou ao bebedouro (localizados no
andar térreo, próximo às saídas, e utilizados também
pelos estudantes universitários); e a merenda é geralmente fria (sanduíche de presuntada é o mais frequente), porque as merendeiras não tèm cozinha para
fazer as refeições quentes.
"Isso é muito ruim
para as crianças carentes" —
completou D Maria da Glória Cândido Vilas Boas.

MINISTÉRIO DA INDUSTRIA

CGC 61411633/0001-87

E DO COMÉRCIO

AVISO AOS ACIONISTAS

INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E MEDIDAS

Comunicamos que estaremos, a partir de 19 do
corrente, procedendo à substituição dos atuais títulos
de ações preferenciais ao portador, em virtude de se
terem esgotado seus cupões. Para isso deverão dirigirse a qualquer de nossas agências, munidos dos títulos,
onde receberão um comprovante, que será o mstrumento hábil a retirada dos novos, dentro do prazo de 15
dias. no mesmo local de entrega. Referido comprovante
será válido para negociação em Bolsa, pelos mesmos
15 dias.
Os títulos antigos continuarão a ser negociados
nas Bolsas de Valores, paralelamente cornos novos, ate
o dia 31 05 82. quando somente os novos serão admitidos para negociação.
São Paulo. 16 de abril de 1982.
José Vasconcelos de Alencar
Presidente em exercício

Para que as reivindicações do funcionalismo público estadual — paridade
para os aposentados, antecipaçáo do enquadramérito definitivo no Plano de
Classificação de Cargos,
marcado para novembro, e
o reajuste salarial de 140%,
entre outras — possam ser
apreciadas em conjunto
pelo Governo e representantes da categoria, as
duas partes tiveram, ótitem, a primeira reunião.
Dia 23, às lOh, haverá novo
encontro, de que participará o Secretário Estadual
de Planejamento, Waldir
Garcia.
Para que todo o funcionalismo saiba o que foi discutido, e também para
propor discussões, será
realizada assembléia-geral
dia 22, às 18h, no Clube
Municipal. Em documento
encaminhado dia 25 àe[
março ao Governador
Chagas Freitas, também
foram pedidos a concessão,
do 13° salário (emenda
constitucional neste sentido será votada no Congres-,
so, dia 29 de abril), reajuste
semestral e piso de dois e
meio salários mínimos.

Escola de Bonsucesso que
foi danificada por bomba
em 79 será reconstruída

EX-REBOCADOR PASSO DA PÁTRIA

Casco de madeira, 1B.30m de comprimento.
E ainda máquinas e equipamentos diversos.

Servidor sé
reúne por
benefícios

EDITAL
A Comissão de Licitação torna público,
que fará realizar a licitação abaixo indicada, à Praça Maua n° 7-13° andar sala
1306, onde poderão ser obtidas cópias
do Edital e demais informações:
HORA
DIA
OBJETO
TOMADA DE PREÇOS
n°5 82 Aquisição de Produtos
Químicos p tratamento
115 82
d'agua
10:00
Rio de Janeiro, 16 abrilde 1982
(A.) Luiz Fernando Tini
Presidente da Comissão
de Licitação
(P

VEJA NOS CLASSIFICADOS

O DIÁLOGO
O Secretário Estadual
de Planejamento, Waldir
Garcia, disse que as reuniões com representantes
dos funcionários se tornarão uma rotina e que uma
de suas vantagens é a possibilidade de a classe saber
até que ponto o orçamento
do Estado pode atender a
seus pedidos. Como as seis
reivindicações apresentadas ao Governador Chagas
Freitas dependem da disponibilidade de recursos flnanceiros afirmou estar
sendo feito o levantamento de Informações que demonstrarão a viabilidade;
?
ou não, de atendê-las.
"reunião
Qualificou de
de trabalho" sem caráter
conclusivo o contato què
manteve ontem e disse
que, na próxima,.terá mafi
elementos para aprofun=
dar a discussão. O port*
voz dos funcionários e présidente do Centro Estadual dos Professores, Godofredo Pinto, informou
que cada categoria procurara o secretário a que está
subordinado para tratar
das suas reivindicações específicas e que será tentada audiência com o Secretário Estadual de Administração, Mauro Dias.
Dia 22. haverá a asserribléia-gera do funcionalismo quando serão discutidas reivindicações — como
a recomposição ainda este
ano de 62,67%, por se considerar que os 77,33 concèdidos foram insuficientes
— e também os contatqs
mantidos com autorida.des. Amanhã, às 15h, n§
Clube Municipal, os pro,fessores terão uma assem^
bléia. No próximo dia 20,
às 15h, o Círculo Policial
Brasileiro promovera uma
assembléia de policiais ativos e aposentados, na sua
sede, à Rua Sete de Setembro, 141, 1" andar.

Bolsistas
de hospitais
param greve
boi-

A greve dos médicos
sistas dos hospitais do Rio
de Janeiro terminou ontem, depois de quase uma
semana de paralisação.
Pela manhã, eles receberam a notícia de que o pagamento dos três meses —
janeiro, fevereiro e março
— de salários atrasados
havia sido liberado e voltaram ao trabalho.
Ontem à noite, em reuniâo no Sindicato dos Medicos, os bolsistas decidiram criar uma comissão
permanente para prosseguir na discussão sobre as
condições de trabalho e
evitar que haja represálias
contra os líderes do movimento reivindicatório. Os
médicos bolsistas ganham
Cr$ 18 mil por mès e receberam, ontem, Cr$ 54 mil.

Detran fará
renovação no
R. Comprido
O Detran sobre rodas
que atende ao público na
Zona Norte estará na próxima semana — de 19 a 23
abril — na Praça Condessa
Paulo de Frontin, no Rio
Comprido, no horário de
19h às 23h. Na Zonal Sul,
no mesmo horário, o ònibus que renova carteira de
habilitação, categoria
amador, estará na Praça
Nossa Senhora da Paz, em
Ipanema.
Os documentos exigidos
para renovação da carteira
de habilitação são a carteira vencida, carteira de
identidade e um Darj. pago em qualquer agencia
bancaria, no valor de Cr$
1.050.

INTERNACIONAL

JORNAL DO BRASIL

Luta entre bandos rivais
da Camorra de Nápoles
faz mais três vítimas
Nápoles — Os corpos de três jovens, todos
aparentemente na faixa dos 20 anos, foram encontrados carbonizados dentro de um carro,
perto de Caserta, a uns 40 quilômetros de Nãpoles. Os mortos foram executados a tiros de
pistola e fuzil e só depois postos no carro, que foi
incendiado, informou a policia, que considerou o
crime mais uma etapa da guerra entre bandos
rivais da máfia local, a Camorra.
Este crime se seguiu ao assassírúo a tiros de
três mulheres em SanfAntimo, bairro da periferia de Nápoles, registrado quinta-feira pela policia. As três foram identificadas como mãe, mulher e irmã de Matteo di Mattia, considerado o
braço-direito de Raffaele Cutolo, chefe da Nova
Camorra Organizada, preso em Ascoli Piceno,
Itália Central. Matteo di Mattia, que desapareceu, estaria preparando sua vingança.

ITAP S.A. EMBALAGENS
C.G.C. 61.149.084/0001-14
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

Moscou — O médico
pessoal do Presidente da
Uniào Soviética, Leonid
Brejnev, disse a um cientista estrangeiro, membro de um grupo que visita o país. que o lider soviético pode ter sofrido
um derrame. O cardiologista Yevgeny Chazov,
que também e Vice-Ministro da Saúde, confirmou assim informação
antes desmentida oficialmente, o que ocorrera,
aliás, pela primeira vez
na União Soviética.
O cardiologista Chazov,
explicou ao cientista,
que nào foi identificado
pela agência UPI, que

não tinha sido feito um
diagnóstico absoluto de
derrame e que a doença
do idoso lider soviético
(75 anos) pode ter sido
um simples caso de extrema exaustão, versão
sustentada pelo Kremlin. O Presidente Brejnev, segundo a UPI. teria
sido visto na Páscoa, indo de automóvel ao centro de Moscou. Desde 24
de março, quando ofereceu à China a reabertura
de negociações sobre
questões de fronteira, em
discurso na Ásia Central,
Brejnev não é visto em
público.
Tashkent, URSS, 24/3/82
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S3o convocados os senhores acionistas desta Sociedade,
para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinána. as 16.00 (dezesseis) horas do dia 30 (trmtal de abril de
1982, na sede social ã Avenida Marechal Mário Guedes n° 77,
nesta Capital de Sào Paulo, a fim de discutirem e deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) — Exame, discussão e votação do relatório da administraçào, balanço patrimonial, demonstrações de resultados e
parecer dos auditores independentes, relativos ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 1981.
Deliberação sobre distribuição de dividendos e destina21
ção do lucro liquido remanescente.
31- Aprovação da correção da expressão monetária do capital
social, sua capitalização e conseqüente alteração dos
Estatutos Sociais, com referência ao capital social.
4)
Eleição dos membros do Conselho de Administração.
Fixação da remuneração dos membros do Conselho de
5)
Administração e da Diretoria.
Outros assuntos de interesse da Sociedade.
São Paulo. 13 de abril de 1982.
Jacques Siekierski
(P
Presidente do Conselho de Administração
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Chicago — Quase toda a população
do Estado de Michigan — 9 milhões 200
mil pessoas — foi contaminada por um
produto químico cancerígeno, o PBB.
misturado por erro em 1973 aos alimentos para animais de fazendas, indicou
estudo do Instituto de Pesquisa Medica Mount Sinai, de Nova Iorque, publicado na revista da American Association.
O PBB — Bifenil Polibrominizado —é usado para transformar o plástico em
matéria náo inflamável e foi misturado
no lugar de um produto destinado a
enriquecer os alimentos animais. Só
nove meses depois os animais, como
vacas, galinhas e outros, começaram a
morrer aos milhares.
Engano

O engano foi descoberto apenas em
1974, depois que o efeito de cerca de
uma tonelada do PBB havia provocado
a falência de vários fazendeiros. Duas
companhias, a Michigan Chemical e a
Farm Bureau Services, reconheceram
a culpa e foram condenadas a pagar
multa de 4 mil dólares.
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1) Apreciação do Relatório Anual e das Demonstrações
Financeiras do exercicio de 1981;
2) Preenchimento de vaga no Conselho Consultivo;
3) Fixação da Remuneração dos Administradores;
4) Aprovação da Correção Monetária do Capital (Art. 167
da lei 6404/76). com a conseqüente alteração do Artiqo 5o do Estatuto Social, sem modificação do numero de ações representativas do capital social;
5) Outros assuntos de interesse social.
Os titulares de ações ao portador deverão provar o depó«ito de suas ações na sede social da Companhia, em qualquer
de seus escritórios ou em estabelecimentos bancários do país,
até 3 dias antes da data da realização da Assembléia Geral.
Belo Homonte, 14 de abril de 1982
O Conselho de Administração
Henrique Guatimosim - Presidente
Paulo Gonzaga • Vice-Presidente
Hans Schlacher ¦ Conselheiro
François Moven - Conselheiro
Mário de Assis Ribeiro de Oliveira - Secretário

Moscou — As autoridades soviéticas, numa medida sem precedentes, nomearam dois colaboradores diretos do chefe do Comitè para a Segurança do
Estado, o KGB (polícia politicá), Yuri Andropov. O
Pravda citou ontem Georgy K. Tsinev, de 74 anos,
como primeiro-vice-presidente do KGB, que substituiu Semoyon Tsvigun,
morto em janeiro.
Tsinev teria sido designado no mès passado, mas
foi tido como demitido logo após, dia 4 deste mès,
quando o jornal do Exercito soviético, Estrela Vermelha, indicou Viktor M.
Chebrikov eomo primeirovice-presidente do KGB.
Segundo diplomatas ocidentais, nunca dois altos
funcionários foram designados até então para o
mesmo posto. Um observador não identificado pela

agência AP comentou que
"não sabemos bem
qual é
a situação".
Pela segunda vez em menos de três semanas, o judeu soviético Mikhail Tsivin, de 18 anos, foi preso na
Praça Vermelha, quando
realizava manifestação de
protesto contra a decisão
das autoridades soviéticas
de não deixarem que ele
emigre para Israel. No primeiro protesto, Tsivin passou 10 dias preso, mas logo
após ser libertado pela polícia voltou a se manifestar.
Na cidade sulina de Rostov, um tribunal militar
condenou ã morte, pena já
executada, dois soviéticos
culpados de "colaboração
com o inimigo", durante a
II Guerra Mundial, anunciou o jornal Estrela Vermelha. S. Ikaev e P. Dartchiev integraram uma sessão especial da Gestapo.

Polícia polonesa
dispersa protesto

APELO AOS AMIGOS
Excelentíssimas Senhoras!
Excelentíssimos Senhores!
Distintos Amigos!
Desde anos celebramos a Festa Nacional da Polônia. 3 DE MAIO. como símbolo dos
sentimentos democráticos e patrióticos de povo polonês.
Festeiavamos na nossa casa. no Ministério das Relações Religiosas, Educação e Cultura do
Governo Polonês no Exílio em Londres, num baluarte da Polônia Livre. Sempre tínhamos os
mesmos ideais e o mesmo espirito ativo, de render homenagem às bandeiras polono-brasileiras.
Este ano pedimos encarecidamente de comparecer em massa, para exprimir a simpatia para
com o povo polonês, que sofre sob a lei marcial, imposto pelo governo tltere, dirigido pela Rússia
Soviética Cada manifestação contra o cerceamento das liberdades e escravidão retumbará em todas
as almas, provocando uma violenta condenação dos inimigos da paz!
Seia nossa amizade um propulsor glorioso da espontânea defesa da tradição polonesa, da
ilimitada propaganda dos valores culturais e religiosos da Nação Polonesa. Essa propaganda de tudo
o que e polonês torna-se também um dever cristão. Assim talvez possamos despertar a consciência
do mundo em prol da Polônia Livre. Talvez consigamos incitar para... não as palavras de consolo, mas
para os atos capazes de transformar um sonho em realidade.
Urge dirigir-nos urna pergunta, se a maravilhosa língua de Joaquim Nabuco e seus imortais
versos virassem um quadro fatídico'.

Varsóvia — A polícia
dispersou ontem, na Praça
Victória, no centro de Var• sóvia, cerca de 500 poloneses que realizavam uma
homenagem a nove mineiros mortos em incidentes
com forças policiais e militares na mina de Wujek,
em Katowice, dia 16 de dezembro, três dias após a
decretação da lei marcial
na Polônia. Os manifestam
tes colocaram flores na
cruz, no centro da praça,
que marca a primeira visita do Papa João Paulo II à
Polônia, em 1979.

"Entretanto

os Polacos nâo trepidam
Em, nas lanças agudas dos inimigos.
Morte de bravos ir buscar, pujantes.
Nâo lhes assusta o cadafalso erguido.
Nem da morte o cortejo os intimida.
As geladas campinas da Sibéria.
Onde mil infelizes se lamentam,
Onde chora a mulher seu caro esposo.
Onde o filho pranteia o pai ausente,
Os peados grilhões, fortes cadeias,
De seus cansados membros — opressores "

GBRRR

Nào' Gritemos pela justiçai Entremos nas fileiras dos defensores da Polônia Imortal'
Falemos e lembremos a todos a tragédia da POLÔNIA Guardemos na nossa memória esse
"Mihi
hodie. tibi eras! II
provérbio latino.
Ministro das Relações Religiosas, Educação e Cultura do Governo Polonês no Exílio
em Londres;
(ass) General Dr Kazimierz de Vautour-Sienkiewicz.
Rio de Janeiro, dia 5 de abril de 1982.
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Eu sou Anísio
Buldoquo Quando
querem me empurrar oulro piso eu
lico mordido Formipiso e o umco que
não arranha, nem solta peto Formipiso e piso pra cachorro
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NA ZONA SUL
ÉCOMA
AUTOBRÁS.

Venha conhecer os novos
Deí Rey, Belina e Landau.

Chefe da KGB tem 2
assessores diretos

S.A. MINERAÇÃO DA TRINDADE

O estudo, publicado agora, recomenda que a população de Michigan
proceda a consultas médicas periódicas. Nas analises de sangue e amostra
de tecidos cutâneos, retirados de 1 mil
700 pessoas, os médicos constataram,
em 97^r dos casos, a presença do PBB
no organismo. "O PBB permaneceria
nas pessoas para sempre", disse Mary
Wolff. autora do artigo.
A contaminação ocorreu principalmente pela ingestão de leite, manteiga,
queijo, ovos e carnes. Mas os trabalhadores das fazendas, que se submeteram
a uma grande exposição ao PBB, existente na alimentação dos animais, receberam tratamento médico por sofrerem lesões cutâneas e distúrbios nervosos.
No editorial do jornal da Faculdade
de Medicina Hahnemann, na FiladélBa. Dean Roberts afirmou que os efeitos retardados em potencial do PBB
acumulado no corpo humano sâo motivos de preocupação. ¦ especialmente
porque as cobaias de laboratório, que
receberam doses semelhantes do produto, desenvolveram tumores cancengenos.

**

Brejnev não aparece em.público há 23 dias

Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 26 de
abril, ás 1500 horas, na sede social, á Avenida Carandaí, 1115
13° andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:
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Médico confirma que Pó cancerígeno contaminou
Brejnev pode ter
por erro mais de 9 milhões
sofrido um derrame

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Aberta
17.179 391/0001 66
SANUTRI CGCn?
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convocação

sábado,
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1° caderno

Pirata mata
450 mil
vietnamitas
Genebra — O Comitê Internacional Contra a Pirataria iCICP) denunciou
que cerca de 450 mil refugiados vietnamitas foram
assassinados por piratas
ou se afogaram no Mar da
China e no Golfo de Siáo,
desde 1975. Cerca de 750
mil boat people puderam
chegar à costa.
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Meu nome p
Geraldina Galera r'co
toda torcida quando vf>|0 outro piv>
So FormipiSO nào marca com saUo
alto E com Formipiso nào tem c$r*
basta passai um paninho
FORMIPISOem Sào Cristóvão
SOPI50S • flua Sao Januano 91R
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Agora, a Ford e a Autobrás
estão juntas para lhe oferecer
mais comodidade, mais
facilidade e mais
vantagens na escolha do
1 seu Del Rey, Corcel,'
Belina ou Landau.
A Autobrás é a melhor
opção em revendedor Ford
da Zona Sul. E tem a mais
completa e especializada
oGána Ford.
Venha ver e comprove.

auTOBRas
O melhor negócio Ford da Zona Sul.
Rua General Góis Monteiro, 125Botafogo (entre a Rua da Passagem e o
Canecâo). Tels.: 295-4882 e 295-5444.
Diariamente até às 20:00 horas.
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De quinta a terça-feira, o
Cupom da Copa é publicado no
JORNAL DO BRASIL.
Nunca às quartas-feiras,
dia do sorteio.
Hoje, ele está publicado na
Revista do Domingo elo
JORNAL DO BRASIL
Basta responder a
pergunta do cupom, preencher
com o seu nome e endereço e
depositar na urna de qualquer
agência de classificados do
JORNAL DO BRASIL ou na
Caixa Econômica, até 18:00hs
da terça-feira, para concorrer a
um Chevette por semana.
Um Chevette Hatch por

semana, inteiramente grátis.
E para responder a
pergunta com segurança, fique
de olho nas dicas do programa
Espanha 82 - Gols da Copa, que
vai ao ar de segunda a
sexta-feira às 21:25 e aos
sábados às21:30, na

I

Bandeirantes Canal 7 - Rio e nas
páginas de esporte do JORNAL
DO BRASIL diariamente.
Não perca o Cupom
da Copa. Amanhã na
Revista do Domingo.
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JORNAL DO BRASIL

FORMIPISOem Ipanema
FORMIPISOHEVESTIMENTOS-Rua
v.fí d.'Piraia48?-slqa208-Tel 2949394

Inauguração
lèmoíabjade '^^ÃlN^J
departamentos
HW W \i ^üeabru,
que vale por
Em Niterôi,ao lado dos barcasS da manhã.
um shoppwg.
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Uma Luz
Tudo indica que se deve à mediação intensiva
exercida pelo Secretário de Estado Alexander Haig
a primeira possibilidade surgida na crise das ilhas
Falklands de evitar-se, ao menos, o confronto
imediato que já parecia inevitável.
Depois de muitas horas de conversa com o
Chanceler argentino Nicanor Costa Mendez, Haig
— segundo informações ainda oficiosas — teria
encontrado uma fórmula de entendimento provisório que seria a da administração conjunta das ilhas,
envolvendo não apenas Inglaterra e Argentina como
também países neutros e as Nações Unidas.
Esta fórmula provisória deixaria ainda pendente a questão crítica da soberania; mas esta talvez
possa ser resolvida um pouco mais tarde. O essen-

ciai, por enquanto, era evitar o choque cada vez
mais próximo entre forças armadas que prosseguiam em manobras bélicas.
0 tempo que assim se ganha talvez sirva para
proporcionar aos argentinos um entendimento mais
completo da crise armada pelo sen ato agressivo —
crise que, levada às suas últimas conseqüências,
traria prejuízos irreparáveis a todo o continente, e
levaria a Argentina, provavelmente, aos momento»
mais sombrios da sua história.
Alertas essas perspectivas, já não
fácil afirmar que o Secretário Haig estava
çando o seu tempo num ir e vir quase
evitar uma guerra é uma proeza que está
qualquer elogio.

será tão
desperdifrenético:
acima de

Debate Aberto
Está aberta a campanha dos candidatos à
sucessão estadual. A RÁDIO JORNAL DO BRASIL
apresentou, em seqüência de debates especiais, os
cinco nomes selecionados pelos Partidos como contribuição pioneira à fase eleitoral a que passa a
evolução política brasileira.
O extraordinário grau de interesse demonstrado pelo público é um dado de alta significação
política: identifica um forte desejo de participação
por parte da sociedade. Os candidatos poderão não
ter correspondido às expectativas dos eleitores
nessa primeira apresentação, mas é compreensível
depois de um longo período de 16 anos decorridos
desde a última eleição direta para o Governo do
Estado.
A culpa pelo despreparo dos candidatos para
esse tipo de teste recai, em primeiro lugar, na longa
A
privação da escolha direta por parte dos eleitores.
falta de objetividade, com uma única exceção,
mostrada pelos candidatos em relação aos problemas que mais diretamer.'.e sensibilizam a população
é, no entanto, uma deficiência política que não pode
ser debitada apenas ao regime.
Os candidatos — com a mesma exceção —
refletem a persistência de uma atitude política que
já deveria ter cedido a um novo padrão de relacionamento eleitoral: idéias não são abstrações. Idéias
e convicções servem para animar programas concretos de Governo. Lm candidato não se apresenta
apenas com um diagnóstico político e sim com um
programa em que aponta os remédios. A atitude
oposicionista habitual, que se sustenta numa visão
ideológica mas não é capaz de libertar-se das
fórmulas convencionais, torna-se mais vulnerável
quando pretende servir de base a uma candidatura.
A série especial de debates promovida pela
RÁDIO JORNAL DO BRASIL com os cinco candidatos que se preparam para a prova eleitoral
mostrou pouco apreço pela objetividade política. Os
eleitores não escondem a frustração que a persistência do comportamento antigo lhes provocou.
A campanha está nas preliminares, mas ainda
assim o indício foi decepcionante — com a exceção
de apenas um candidato. Em compensação, o sentido crítico dos eleitores mostra um nível mais alto de
exigência como o lado mais positivo na nova etapa
da democratização política. Dispõem os candidatos
de tempo suficiente para se ajustarem às exigências
da sociedade e competirem no nível de qualidade.
Não basta a candidatos pretenderem utilizar o
potencial oposicionista que sempre aflora nas eleições do Rio de Janeiro. O aproveitamento dessa
tendência sempre favoreceu a utilização de padrões
demagógicos como solução mais fácil. Os debates
organizados pela RÁDIO JORNAL DO BRASIL
revelaram cautela por parte dos candidatos, pelo
menos na oferta de soluções fáceis. Se não houve
maior objetividade política, também não houve o
exercício desenfreado da demagogia.

Predominou o tom elevado e de respeito pelo
adversário: a fronteira entre o ataque político e a
ofensa pessoal não foi violada. E, pelo menos, um
bom indício. O tom elevado marcou a abertura da
campanha em que duas candidaturas se apresentaram num perfil discretamente socialista, porque
sem a bagagem eleitoral que a condição ideológica
lhes pediria; e outro candidatos confessou-se pessoalmente inclinado à convicção socialista, com
ressalva de que a candidatura não iria corresponder
às exigências de suas idéias. Foi a concessão mai»
fácil observada nos debates preliminares.
Mais do que as diferenças, que a evolução da
campanha eleitoral se incumbirá de aprofundar,
conta no entanto uma estranha e anômala coincidência, por sinal bastante significativa da herança
do arbítrio: os cinco candidatos à sucessão estadual
identificaram-se com uma atitude de desrespeito
favoráveis à greve de
pela lei. Todos se declararam
servidores públicos.
Não se tratou de uma questão de princípio e
convicção pessoal, mas de compromisso político:
cada um se comprometeu em admitir, como Governador, a greve no âmbito dos serviços públicos. A
democracia é não só o regime da lei, como principalmente do respeito à lei acima de qualquer outra
consideração social, econômica ou política.
A um governante não cabe discutir se uma lei
é mais ou menos justa, e sim garantir a vigência da
lei como norma social suprema. Os cinco candidatos
a Governador do Estado do Rio confundiram lamentavelmente uma questão de princípio com um
compromisso eleitoral, c não fizeram a indispensável distinção, tyie sejam favoráveis — como cidadãos ou políticos — ao direito de greve dos servidores, é uma posição discutível mas que não causa
dano ao sentimento legal. Como candidatos a Governador, no entanto, não poderiam se declarar favoráveis à violação de uma norma federal que está
muito acima de seu poder político alterar. Além do
mais, a proibição de greve para os servidores
houve a proibição.
públicos não data de 64: sempre
O Brasil não chegará a ser uma democracia
via
do desrespeito à lei, principalmente quando
pela
governantes se disponham a ser omissos ou coniventes com o não cumprimento das normas jurídicas.
Pelo contrário, o Brasil só poderá distanciar-se da
aspiração suprema de viver sob a lei, ao abrigo de
desmandos ou do arbítrio da autoridade, se faltar o
sentimento prioritário da responsabilidade pelo
cumprimento das normas sob as quais teremos que
evoluir, social e politicamente.
Por essa falha devem-se culpar mais a fraqueza e a contradição de um maldefinido sentimento
democrático do que propriamente o prolongado
período de arbítrio. E uma pena que a experiência
não tenha ensinado a todos que o caminho do
respeito à lei é o mais curto para se chegar à
democracia.

História Repetida
História se repete cansativamente, pelo
no
menos
que di/. respeito à falta de clareza de
certas alianças ideológicas. Éden Pastore, o Comandante Zero que se celebrizou na luta armada contra
o Governo Somoza. rompeu um silêncio de 10
meses. Desde que saiu do cargo de vice-Ministro da
Defesa da Nicarágua e deixou o país, Pastore devia
A

uma explicação política.
Concretizou-a na acusação de que os atuais
dirigentes da Nicarágua transformaram o país em
"base soviética na América ('entrai" e no apelo à
população para que derrube do Poder os usurpadores da idéia revolucionária sandinista. Aconteceu o
que era previsível: o lado oculto do movimento se
apossou dos instrumentos de Poder e expulsou os
que acreditaram possível conciliar idéias reformistas com a ideologia marxista. Desde Cuba ninguém
pode mais iludir-se com a desigual aliança política
em que os comunistas sejam participantes.
A proposta de depor os usurpadores da revoluçâo sandinista vai comprovar as dificuldades para
desalojar a máquina ideológica beneficiada por uma
falsa identidade política. O diagnóstico do que
aconteceu à Nicarágua, embora sem qualquer originalidade, mostra o risco a que se expõem as nações
não desenvolvidas. Por não serem desenvolvidas
economicamente, a ideologia é utilizada como merradoria para suprir a carência de idéias no debate
político. A ideologia é exatamente a manipulação de
fórmulas que pretendem substituir as idéias e o
esforço de pensar. Slogans, porém, não substituem
idéias: no máximo enchem cabeças vazias.
A lula contra a ditadura Somoza não conseetlill mais do «pie reunir, sob uma frente ampla.
correntes que acabaram «••mio enganada- por uma
hábil manipulação ideológica. Mas em pouco tempo.

derrubada a ditadura, os vencedores se deslocaram
capazes de
para o extremo oposto: não foram
desembocai!e
acabaram
construir uma democracia
do numa ditadura de esquerda.
De esquerda ou de direita, nenhuma ditadura
o engano fatal da
prepara uma democracia. Este é
tomada do poder pela força. Lm país sem tradição
democrática e sem solidez econômica é presa fácil
uma ditapara a manipulação ideológica. Demolir
construir
um
de
obrigação
dura não implica a
em
economia
uma
Mesmo
regime socialista.
porque
atraso náo oferece boa base para uma experiência
náo
que. mesmo onde há antecedentes razoáveis,
costuma dar certo.
A França está experimentando mais uma vez
adotar um sistema de produção socialista para
resolver dificuldades econômicas. Apesar do nível
alio de seus homens e dirigentes, apesar do nível
cultural, a França náo está registrando êxitos em
sua experiência. Os países da América do Sul e da
América Central, por sua vez. não resistem à
tentação do socialismo, mesmo sem terem sido
capazes de realizar satisfatoriamente o capitalismo.
Acabam resvalando no sentido de ditaduras (pie.
para conseguirem se manter, deixam-se dominar
pelo militarismo. E nisso aliás não estão inovando,
— ai niáo Soviética — ao
porque do primeiro
último exemplo, a Polônia, pode variar o grau de
comprometimento do regime pelo controle militar,
mas a fórmula continua a ser a mesma.
A Nicarágua está apenas recomeçando, contra
de esquerda, a lula contra uma
dominação
a
ditadura que não acabou com a queda de Somoza. K
uma pequena lição, mas de valor universal, embora
— como as outras semelhantes — incapaz de
ensinar com eficiência didática.
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Cartas
Universidades
A crise universitária no Brasil demonstra principalmente que a formação
nas nossas universidades não está sendo
muito adequada. Não no que se refere à
qualidade do ensino, mas aos assuntos
incluídos nos currículos, cuidando quase
só de matérias especializadas, deixando
de lado os problemas e os assuntos com
caráter profissional. Inadequada também quantç ao volume dos profissionais
formados — devido à Imensa demanda
— em desequilíbrio com a formação no
nível médio, indispensável para apoio
dos universitários.
Ao contrário do que muitos Imaginam, o profissional de nivel médio, em
todas as áreas, tem posição bem definida, socialmente prestigiada, e praticamente as mesmas possibilidades financeiras do universitário. Dispõe de mercado muito mais amplo e diversificado,
inclusive no estrangeiro, onde atuam
empresas brasileiras, empresas multinacionais, e organismos internacionais,
que já se contam às dezenas. O mercado
internacional exige, entretanto, conhecimento de outras línguas — uma falha do
ensino no Brasil — tanto na área da
tecnologia, quanto nas demais. Há enorme demanda de profissionais no nivel
médio, sendo ela a menos atingida pelo
desemprego na atual crise que atinge
principalmente os dois extremos — altos
dirigentes e mão-de-obra nào especializada. A formação no nivel médio ainda é
muito insuficiente no Brasil e em vários
outros países. Benjamin B. Fraenkel —
Rio de Janeiro.

as duas grandes potências — a Comunista e a Capitalista.
Lamentavelmente, certas manifestaçôes argentinas fazem lembrar Peron,
Franco e Salazar, a trilogia ibéricolatino-americana, profundamente racistas, colonialistas e desumanas. Principalmente racistas, numa onda e ciclone
que preocupa os negros brasileiros e
alguns estrangeiros por aqui residentes,
conforme foi manifestado em recente
reunião de apoio ao Museu AfroBrasileiro, da Bahia, pelo grupo de
apoio a essa iniciativa, enriquecimento
do seu acervo e fortalecimento dos seus
grupos de pesquisas, estudos e proteção
à vastíssima população de sangue negro.
Mário Alves Nogueira — Rio de Janeiro.

Vítima de tortura

Nominalmente citada na coluna do
Sr Marcos Sâ Corrêa (JB, 2/4/82), sintome na obrigação de apor alguns esclarecimentos aos seus comentários.
1. A qualificação de antiga terrorista
nào me mortifica, porque terroristas
maiores foram os que me torturaram e
me mantiveram em cárcere privado, violando a Constituição, o Código Penal e o
Código Civil, que asseguram, respectivaA questão das ilhas
mente, o respeito à incolumldade do
Tempos passados, afirmou-se "que
que a
prisioneiro e o seu direito a prisão em
"história se repete", outras vezes
a
local adequado.
2. Não tentei identificar meus torturahistória se repete em ciclos de 30 anos";
dores, nem foi tentativa bisonha de proNào resta a menor dúvida, qualquer que
cessar judicialmente meus carcereiros e
seja o direito, de que a Argentina é
interrogadores a ação declaratória por
agressora e a Inglaterra a agredida. Ponmim proposta contra Mario Lodders,
to pacífico, que nâo admite dúvidas, e
proprietário da casa em que estive seque impede a Argentina de recorrer a
tratados, quaisquer que sejam.
qüestrada e em que fui torturada.
3. A ação declaratória não foi impediAnalisando o problema sob outros
militares,
da pela nota dos ministros"metemos
aspectos, e em casos idênticos, a colônia
a
nem eu ou meus advogados
inglesa das Malvinas, segundo a tradiviola no saco", como disse, anteriormenção e as soluções da ONU, tornar-se-ia
te, o mesmo colunista.
independente, embora a Argentina e a
4. A opinião dos ministros militares é
Inglaterra se obrigassem a proteger, a
respeitável, como a de qualquer cidadão,
auxiliar e a colaborar no desenvolvimenmas o certo é que, na oportunidade,
to e na prosperidade das ilhas. Essa seria
"sangrava na veia da saúde", porque o
a solução lógica, racional, humana e até
recurso regular ao Judiciário não pode
para obstacular hegemonias, prepotênser considerado ato de revanchismo,
cias e ditaduras de qualquer natureza, e
nem de descrédito das Forças Armadas,
particularmente que o bloco comunista,
como ficou bem explicado, em ocasião
em geral, e a Rússia, em particular,
viessem meter cunhas e criar pontos de
própria, pelo Almirante Bierrenbach.
5. Assim, a ação judicial, destinada,
abastecimento e controle do Cone Sul,
limitada e deliberadamente, à declaradominando o Atlântico Sul, conforme
çáo da responsabilidade do proprietário
seus projetos através dos cubanos, domida casa de Petrópolis pelo ato ilícito do
nando Angola, importante litoral estracárcere privado, nào ficou em tentativa
tegico deste Atlântico, e às portas da
frustrada, nem eu ou meus advogados
racista e colonialista África do Sul.
entramos em pânico com a expedição
Revendo outros acontecimentos
daquela nota. Tal ação prosseguiu e teve
idênticos, e principalmente tratados,
lembramos o caso de Goa, Damào e Diu . julgamento desfavorável, do que recorremos, estando agora em fase de recurso
portuguesas, na Índia, que os indianos
extraordinário. Se a nota visou a intimiinvadiram e ocuparam violentamente,
dar. não fomos atingidos pela intimipassando a população portuguesa pelas
dação.
armas, enquanto a Inglaterra se negava
6. Pretendo, por intermédio de meus
a cumprir o tratado anglo-luso de vários
advogados, exigir reparação pelos atos
séculos, indo em auxílio dos portugueses
ilícitos danosos de que fui vítima. Está
e ratificando a ocupação dos territórios
nas mãos do Judiciário dar ou não o que
portugueses da índia, com quatro sécureclamei ou reclamo. Não poderia contilos de existência e bandeira lusa.
nuar a considerar-me boa brasileira se
Outro golpe idêntico vibrou a própria
faltasse ao dever cívico de postular conInglaterra na aliada portuguesa, em 1890
— com o famoso ultimatum e a esquadra
tra os atentados à Constituição e às leis
inglesa ameaçando bombardear Portudo país, ainda quando, como vitima, eu
ingal, e dessa forma ocupando e roubando
pareça estar defendendo apenas um
"terroteresse pessoal, até porque o meu
os vastos territórios africanos que ligarismo" não legitimava o terrorismo instivam Angola a Moçambique e hoje constucionalizado, hostil ao Estado de Ditituem parte importante, e rica, da vastireito.
dâo bôer da África do Sul.
Se a açào declaratória esteve em carTratados, direito internacional e mataz hã um ano — tendo assumido as
ritimo, humanismo, racismo e antiproporções de fato político da maior
racismo, colonialismo .e anticolorelevância — foi, na opinião de muitos,
nialismo, se resumem simplesmente em
em função das notas ministeriais que
força armada, poderio econômico e financeiro. Tudo o mais nâo tem valor
provocou. Os mesmos critérios servem,
em seguida, para tirá-la de cartaz. A
nem importância, é rasgado e queimado,
açào é desqualificada como bisonha, o
como Hitler e Mussolini praticaram e
tema como perdido, a tentativa como
continuam praticando todas as grandes
soterrada. As notas ministeriais é que
potências, na partilha do mundo entre

assumem, por sua vez, o lugar de condutores do processo político, a elas sendo
atribuída a faculdade de intimidar não
só a mim, mas todo o país. Os episódios e
circunstâncias ganham o estatuto de
fatos hostóricos; seus personagens, o de
agentes capazes de modificar de forma
decisiva o rumo dos acontecimentos;
devidamente isolados, fatos e agentes
passam a manter entre si relações de
causa e efeito. A tarefa de inscrevê-los
num processo mais amplo, de que nào
sào certamente as únicas evidências, fica, pois, adiada. Inès Etienne Romeu —
São Paulo (SP).

Biblioteconomia
Agradecendo a notícia publicada no
JORNAL DO BRASIL, Io Cad. de
12/03/1982. pàg. 5: Biblioteconomia comemora seu dia com protesto pelo favoritismo empregatício, vimos esclarecer,
que a Sra Cibele Nunes Pereira, diretora
do Departamento de Documentação do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, que afirmou ser a denúncia uma
calúnia, nào é bacharel em Biblioteconomia/Documentaçào, conseqüentemente
não possui registro neste Conselho.
Quanto à Sra Elenita dos Santos Lourenço, superintendente de Documentação da Secretaria Municipal de Administração do Rio de Janeiro, que alegou já
ter sido o assunto discutido, informamos
desconhecer as conclusões dessa discussào, pois a aludida secretaria ainda não
respondeu aos ofícios do CRB-7.
Entretanto, houve por parte do CRB7 um equivoco, visto que o Sr Cléber
Mourão Carvalho, diretor geral do Departamento Geral de Documentação da
Secretaria Estadual da Justiça do Rio de
Janeiro, que exercia o cargo ilegalmente,
foi recentemente substituído pelo Sr Heraldo Gomes, que também ocupa ilegalmente o cargo. Subrodinadas a essa diretorta geral, apuramos estarem os Senhores Orlando Bessa, diretor da Divisão de
Divulgação e, Hugo Leal, diretor da Divisão de Normas do Sistema de Documentação, ilegalmente em seus cargos.
As autoridades, tanto do serviço público como do serviço privado, tèm de
respeitar a legislação profissional vigente. Com referência aos cargos em comissào ou de confiança na área de Biblioteconomia e Documentação, o CRB-7 recebeu recentemente mais um Parecer da
Assessoria Jurídica do Ministério do
Trabalho, enfatizando serem os mesmos
privativos dos Bibliotecários Documentalistas. Nereida Salazar Bergo de Lacerda, presidente do CRB-7 — Rio de
Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publicação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legível e endereço que permita confirmação
prévia.

Correções
O JORNAL DO BRASIL errou, na
edição de quinta-feira, ao afirmar que o
Ministro Ibrahim Abi-Ackel informara
que o Governo iria propor a desvinculação de votos, parcial e temporária, para
beneficiar os pequenos Partidos. Na
verdade, o Ministro disse que, autorizado pelo Governo, preparou um projeto
mas que, antes de enviá-lo ao Presidente da República, iria submetê-lo ao presidente do PDS, Senador José Sarney.
¦

¦

¦

O JORNAL DO BRASIL errou também, na edição de ontem, ao transmitir
ao Senador Jarbas Passarinho — e acolher sua reação — informação segundo a
qual o Ministro da Justiça anunciara,
na véspera, o envio ao Congresso de
mensagem do Presidente da República
propondo a desvinculação de votos.
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O bem público
e a pornografia
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Coisas da política

Política, um exercício
da inteligência

Dom Eugênio de Araújo Sales
Cardeal-Areebispo do Rio de Janeiro

algumas semanas do solene
pronunciamento do Primeiro MaAPÓS
gistrado desta Nação contra a pornografla, já se pode fazer uma avaliação,
diante dos comentários surgidos. Pareceme
que a parte negativa, aliás minoritária, da reação é oriunda de três fontes
principais. Sâo as seguintes: a adesão
pessoal à própria imoralidade, que é atacada; a confusão entre o conceito de
liberdade e libertinagem; e o preconceito
de ordem politico-partidária.
Primeiro, todo indivíduo corrompido,
facilmente se opõe a tudo o que possa
criar obstáculos à corrupção em que vive.
O viciado em tóxico ou na jogatina aspira
a uma legislação que suprima os óbices à
concretização de seus desvios. Outros,
embora pervertidos interiormente, buscam aparentar diante do próximo uma
atitude aceitável, segundo os padrões reinantes. Atinge-os fortemente toda ameaça de romper os véus, sob os quais se
encobre uma triste realidade. Neste plano
também se incluem os fatores do mal, os
comerciantes da sordidez, aproveitadores
dos vícios que destroem os valores, sustentáculos de toda sociedade bem organizada.
Creio ser óbvio, até aos cegos — tèm a
audição — que uma onda pornográfica
cresce assustadoramente em nosso meio.
Mesmo aceitando-se a afirmativa de essa
vaga ser universal, em nada diminui sua
gravidade. O usuário da podridão é compelido a defender-se, pois o discurso presidencial constitui um perigo. Toca seu
bolso ou prejudica o sistema de vida que
ofende os ditames da sã consciência e
viola os Mandamentos de Deus.
Em segundo lugar, vèm os que não
percebem ser o uso de um direito próprio
uma injustiça, se fere o do seu semelhante. Ninguém pode se permitir — contra os
preceitos da lei natural e divina — praticar abusivamente atos atentatórios à moral. Jamais lhe é facultado exigir que
outrem sofra com esse modo de agir que
adota. Ser livre não autoriza invadir o
terreno alheio. No momento em que esses
limites desaparecem, surge a desordem,
prejudicial à coletividade. Por isso, existe, na própria estrutura social, um governo. São Paulo escreveu, advertindo que
não é em vão que a autoridade possui
uma espada: "As autoridades inspiram
temor, náo porém a quem pratica o bem,
e sim a quem faz o mal! (...) se fizeres o
mal, teme, porque náo é sem razão que
leva a espada: é ministro de Deus, para
fazer justiça e para exercer a ira contra
aquele que pratica o mal" (Rm 13,3-4).
Todas as vezes em que ela é usada, os que
seguem por esses desvios se sentem injustiçados e gritam que são vítimas. Falam
erradamente, em nome da liberdade,
quando são eles mesmos que a agridem.
Haverá alguém que ouse acobertar sob a
égide da "liberdade de imprensa" publicações como a que circulou em nossa
Cidade, revelando a mais sórdida forma
de degenerescência vivida sob o alvará do
último carnaval? Ou mesmo á difusão,
nos meios de comunicação social, de taras sexuais pelo simples fato de serem
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uma realidade? Com esse falacioso raclocinio chegaremos rapidamente ao caos.
Os primeiros sacrificados são as crianças,
sempre ávidas do que desperta a curiosidade. Entretanto, o mundo da pornografia hoje envolve todos: velhos, adultos,
jovens e, em especial, a Familia.
Impugnar a pornografia nào é favor
que faz o Chefe do Estado, mas o exercicio de um dever que lhe é próprio. Caso
contrário, é fautor de negligência no
cumprimento da missão outorgada por
Deus. Nós devemos lutar pelo direito à
verdadeira autonomia na manifestação
de idéias, essencial à vida política e sociai, mas nâo pela sua contrafação.
A seguir, vêm aquelas que raciocinam
conforme opções partidárias. Pelejar pela
vitória de sua agremiação política é licito,
razoável, normal. Entretanto, tudo interpretar à luz dessa postura é incorrer em
grave erro.
Foram questionados os objetivos do
pronunciamento. Destinar-se-iam a outros alvos.
Não me compete julgar as intenções.
Aliás, gostaria que todos os políticos
aprovassem projetos realistas, eficazes,
corajosos, para o desenvolvimento integral desta Nação, mesmo que fossem movidos por questões partidárias.
Interesso-me pelas realizações concretas, justas, oportunas e nâo pelos Partidos de onde se originaram, pois todos tèm
o dever de servir ao bem comum.
Evidentemente, além dessas três posições, há outras, inclusive algumas justas.
Entre estas, lembro a insistência em nào
se fixar no combate à pornografia mas
ampliá-lo, na erradicação de outros males, até mais perniciosos. Isso, contudo,
nào diminui o mérito de defender a mora-

lidade.
Há vários métodos para alcançar esse
objetivo. Uns sâo melhores, mais adaptados à época, outros menos eficientes. Injusto, a pretexto do modo de fazer, criticar a denúncia feita.
Nessa variedade de aspectos sobre o
mesmo assunto emerge uma exigência,
sem a qual o bem procurado vem a constituir um notável prejuízo à sociedade.
Refiro-me à nào execução do que foi
decidido. Após seu anúncio, constava da
de TV um filme
programação de um canal "pornochanchada linha assim chamada
da". Sei do poder da "máfia" que, aqui
como em toda parte, inclui o jogo, o
tóxico e outros vícios, hoje entrelaçados e
tecnicamente organizados. Pergunto se
já adquiriu tamanha força em nosso pais
para afrontar dessa maneira a fala presidencial. E cito esse fato, apenas como um
exemplo. Há outros.
Uma decisào é importante; mais ainda, sua execução. Alegro-me com o discurso do Primeiro Magistrado, contra a
imoralidade. Espero que realmente produza efeito, com a ajuda de todas as
camadas sociais. Peço a Deus que os bons
propósitos para deter a desenfreada imoralidade alcancem resultados. Desse êxito depende, em parte considerável, a estrutura moral, responsável por um futuro
promissor de nosso Brasil.

I

lUm problema com 200 anos

Acílio Lara Resende
reira é um fato político sem qualquer objetivo. Mas ele está levando a especulações e
discussões infindáveis pelo que pode provocar. em toda sua aparência ingênua, de desdobramentos profundamente excitantes.
Já se percebeu, tanto no PDS quanto no
PMDB, que o importante mesmo não é o fato
político das eleições de 15 de novembro, mas
o que ele vai possibilitar de desdobramentos.
Isto é, o que realmente interessa ao jogo é o
objetivo final — a sucessão presidencial. É
evidente que o 15 de novembro deste ano é
importante. Mas ele é importante como meio
e não como fim.
As eleições diretas para governador, que,
ao lado da anistia, sáo os dois principais itens
da abertura política iniciada no Governo Geisei e que se vai consolidando no do Presidente
Figueiredo, trouxeram ao povo montanhês
uma grande expectativa e ao meio político
intensa excitação. E essa excitação cresceu a
partir do instante em que se começou a falar
em nome do consenso. Na verdade, esta foi a
melhor estratégia para se fazer a primeira
triagem. Pois, como se sabe, nada menos do
que 17 nomes estavam lançados e todos eles
com títulos e atributos expostos ao aplauso ou
à execração pública.
Todavia, ninguém saberá explicar o que
seja "candidato do consenso". A propósito,
nem mesmo os dicionários registram o termo
com o sentido que lhe têm dado alguns
políticos. Caldas Aulete, por exemplo, diz o
seguinte:
— Consenso s., m. — consentimento,
anuência. Ninguém jamais teve o consenso
geral, há que se contentar com o da maioria.
O que leva, entáo, ao consenso é a
disputa. E, mesmo assim, nada impedirá, em
qualquer disputa, que algumas feridas fiquem
abertas ou que algumas frustrações permaneçam.
É possível, portanto, que a estratégia do
consenso já tenha chegado a bom termo: ela
conseguiu reduzir de 17 para quatro os pretendentes: Bias Fortes, Eliseu Resende, Mauricio Campos e Murilo Badaró.
Os dois Partidos — o de oposição e o de
da
indicavista,
o
adiamento
À primeira
— chegam, assim, à reta final. O
ção sitie die pelo Governador Francelino Pe- Governo

grande a dificuldade para o exercício
da profissão de jornalista em Minas,
E em matéria então de jornalismo político, a dificuldade cresce de tamanho e leva os
profissionais de jornais locais, por exemplo, à
incrível e dura tarefa diária de escreverem
sobre o nada.
E não vai aqui critica a esse ou aquele
político mineiro. O fato político em Minas,
venha de onde vier, é extremamente sinuoso.
Pois nem sempre o que interessa é o fato e,
sim. como dizia o ex-Deputado José Maria de
Alkimim, a sua versão. Foi confiado nisso — à
— que o
parte, claro, suas qualidades pessoais
a
levou
o
Congresso
Bocaiúva
mineiro de
aceitar a renúncia de Jânio Quadros (no seu
dizer, "um ato unilateral", que não poderia
ser objeto de exame pelo Congresso...) e
chegou, afinal, a Vice-Presidente da República.
Quer dizer, política em Minas é muito
mais um exercício da inteligência do que
qualquer outra coisa. Nada melhor, no fim de
noite, do que especular sobre o que vai
acontecer nos dias subseqüentes. Sobretudo
porque essa especulação pode gerar fatos sem
importância, mas que proporcionarão desdobramentos muito importantes.
Pois é difícil distinguir entre mineiro e
político, tal a integração de ambos os conceitos.
A peleja em torno da indicação de um só
nome do PDS ao Governo do Estado transformou-se quase que numa verdadeira eleição.
Não se pergunta mais "quem será o candidato
do PDS". Pergunta-se "quem governará Minas depois de Francelino". E é possível que as
marchas e contramarchas dessa indicação surtam efeito positivo e até desloquem a atenção
do eleitorado de oposição, hoje já um pouco
receoso da vitória certa, tendo em vista as
dificuldades quase insuperáveis dentro do
PMDB e, ainda, a disposição dos pequenos
Partidos de indicarem, se bem que de maneira
simbólica, nomes que disputarão, também, o
cargo de Governador.

primeiro resolveu, anteontem, apesar de pronunciamentos vigorosos de deputados que
acusaram o Senador Tancredo Neves de anogame, o problema do Vice. Deve ser mesmo o
Deputado Hélio Garcia, um ex-udenista da
confiança do candidato ex-pessedista a governador. que, obviamente, antevê claramente
os desdobramentos que certamente ocorrerão
logo após o 15 de novembro e durante os anos
de" 83 e 84. O segundo terá que decidir no
correr deste mês ou, no máximo, até 15 de
maio. E essa decisão deverá partir do seu
principal coordenador — o Governador Francelino Pereira.
Sobre o coordenador natural do PDS, há
duas versões: a primeira considera que ele se
fechou demasiadamente e, hoje, um tanto
inseguro, está sem condições de se firmar em
torno de um só nome, que teria o apoio do
maior eleitor da Convenção, que é ele próprio. A segunda o define como um exímio
articulador político. Apesar de ex-udenista,
ostenta estratégias e táticas semelhantes às de
Juscelino e Benedito Valadares, dos quais
procurou herdar alguns dos atributos pessoais. E, assim, vai conduzindo o processo de
maneira a não permitir um perigoso racha.
Ele sabe que ganha na Convenção. E sabe que
a dúvida não é ganhar na Convenção, mas
ganhar as eleições. E que, no fundo, principalmente agora, talvez náo interesse apenas
um só nome, mas um. dois ou três, que sejam
de peso e possam disputar a indicação na
Convenção — o estuário natural e democrático da escolha.
Conclui-se, finalmente, que quem acreditou num só nome antes da Convenção corre o
grande risco de vê-la transformada num grande Tribunal Democrático, de onde surgirá o
nome daquele que disputará pelo PDS o
Governo de Minas, com a menor margem
de cicatrizes e frustrações, uma vez
possível
"ninguém
jamais teve o consenso geral,
que
há que se contentar com o da maioria".
Acílio tara Resende é chefe da Sucursal do JORNAL
DO BRASIL em Belo Horizonte.

Consulte aqui os canais
competentes.

James Reston

The New York Times

perigos da disputa entre a Inglaterra e a Argentina sobre a
OS soberania das Ilhas Falkland no
Atlântico -Sul não devem ser minimizados.
O Governo inglês despachou navios de
guerra para as Ilhas Fakland. Unidades
navais argentinas foram enviadas para as
águas adjacentes e forças armadas desembarcadas em vários pontos.
Eu náo escrevi os parágrafos acima.
Eles foram redigidos pelo exSubsecretário de Estado Sunner Welles
no Washington Post, há mais de 34 anos,
no dia 2 de março de 1948. Como se vê, o
problema continua.
Se um dos lados resolver exigir o que o
outro resolver recusar, a disputa só pode
ser determinada por arbitramento, e entre potências que não têm um superior
comum, náo há outro árbitro senão a
espada.
Também não escrevi isso. Foi escrito
pelo Dr Samuel Johnson em 1771, num
folheto intitulado Pensamento sobre as
últimas negociações com respeito às
Ilhas Falkland. James Boswell descreveu
este folheto como um esforço "para persuadir a nação (britânica) de que era mais
prudente e louvável tolerar que a questão
de direito continuasse pendente do que
envolver nosso país em outra guerra".
Agora, 211 anos depois, Margaret
Thatcher, Primeira-Ministra inglesa, obviamente não está "persuadida" de que
"deve tolerar
que a questão de direito
continue pendente". Nesse ponto ela pode ter razão, e obviamente tem o direito
do seu lado, mas o Dr Johnson tem uma
observação: este problema deve ser soluciònado, senão por diplomacia entre Londres e Buenos Aires, então por mediação
ou arbitramento e não pela guerra.
Muita gente em Washington, como o
Dr Johnson, tem seus próprios "pensamentos sobre as últimas negociações com
respeito às Ilhas Falkland". Um deles é
que o objetivo da diplomacia é exatamente evitar concentrações militares ou navais como essas de agora ao largo das
Falkland. O outro é que, embora confrontos entre inimigos naturais sejam inevitáveis, sâo intoleráveis guerras entre aliados naturais, como Inglaterra e Argentina.
Um terceiro pensamento é que, se aliados naturais não podem chegar a um
acordo depois de mais de 200 anos, a
paciência nào é uma virtude e, portanto,
ou a guerra ou o arbitramento é inevitável.
É isso que o exausto Secretário de
Estado, Alexander Haig, voando entre
Londres e Buenos Aires, com perigo para
sua saúde, vem tentando argumentar.
Aqui em Washington, acredita-se que seu

oferecimento de mediação ou arbitramento terá êxito, no final das contas.
Há evidentemente espaço para negociaçâo e acordo nessa luta. Os ingleses
nâo vâo aceitar que a Argentina possa
expulsá-los das Falkland pela força das
armas e compeli-los a abandonar sua
gente, que quer principalmente ficar em
paz mas preferiria ser inglesa.
Por outro lado, a Argentina não vai ser
retirada de ilhas ao largo de sua costa
pelo que restou da Marinha britânica e
concordou em negociar qualquer coisa —
direitos sobre petróleo, direitos de pesca,
etc. —, contanto que fundamentalmente
lhe seja assegurada a soberania sobre as
Falkland.
A palavra critica e a esperança de
acordo repousam nessa palavra "fundamentalmente". Se a Argentina exigir soberania sobre as ilhas agora, os ingleses
obviamente recusarão e haverá guerra.
Se a Argentina aceitar uma pausa para
reflexão, um acordo de administração
internacional das ilhas, com a promessa
de que Buenos Aires posteriormente assumiria a soberania, pode resolver a crise.
Até agora, é interessante que o sistema de segurança interamericano nâo tenha intervido para exigir um acordo, por
mediação ou arbitramento. Em 1948,
Sunner Welles insistiu em que "exige-se
uma iniciativa imediata por parte do sistema de segurança interamericano".
"Uma tentativa deve ser feita", disse
ele, "por todas as repúblicas americanas
para um acordo através de consultas sobre uma política comum". Mas até agora,
no atual confronto entre Inglaterra e Argentina, esse esforço nào foi feito, e as
Nações Unidas, embora condenando a
agressão da Argentina nas Falkland,
também não têm sido eficientes.
Enquanto isso, a disputa das Ilhas
Falkland desviou a Aliança dos problemas mundiais bem mais sérios do controle de armas nucleares, crise na América
Central e ameaça de outra guerra no
Oriente Médio.
Haig está na ponte-aérea entre Londres e Buenos Aires. Seu substituto, Wally Stoessel, está voando para Jerusalém e
Cairo a fim de tentar evitar outra guerra
no Líbano. O Congresso concentrando-se
E com o
" para as eleições de novembro.
Presidente acabando de chegar de suas
férias no Caribe, ninguém tem realmente
certeza de quem é o responsável pelos
coisas aqui em Washingtoa
Mas esses problemas vèm-se arrastando desde os dias do Dr Johnson e James
Boswell. Seria surpreendente, e até ridículo, supor que as Ilhas Falkland fossem
se transformar num problema mundial
200 anos depois que eles morreram.

________________________________________________________________________________
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Argentina acerta bases de acordo com Grã-Bretanha
Buenos Aires/UPI

Rosental Calrnon Alves
Buenos Aires — A Argentina aceitou um
principio de acordo (bases de entendimento)
sugerido pelo Secretário de Estado Americano,
Alexander Haig, para se encontrar uma solução
pacífica da crise das Ilhas Malvinas (Falkland),
mas as negociações foram surpreendentemente
suspensas ontem a noite. O Chanceler Nicanor
Costa Mendez foi dar um informe ao Presidente
Leopoldo Galtieri e disse que voltava logo, mas
o Secretário Haig ficou esperando mais de uma
hora e desistiu.
Não se sabia explicar, em meios oficiais,
que significado tinha a estranha suspensão das
negociações ontem à noite. Porta-vozes disseram apenas que Costa Mendes tinha ficado
mais tempo na Casa Rosada porque o General
Galtieri, ao tomar conhecimento do seu informe, resolveu convocar, em caráter de emergència, o Comitê Militar (a Junta Militar que governa o pais, os Secretários das três Forças Armadas e o Chefe do Estado Maior Conjunto).
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Sem informações
O Governo não divulgou informações sobre
a reunião do Comitê Militar mas fontes argentinas e da comitiva do Secretário Haig asseguraram que não apareceu nenhum problema capaz
de impedir a continuação das negociações. Novas reuniões seráo realizadas a partir de hoje de
manhã, mas, informalmente, os entendimentos
prosseguiram ontem à noite mesmo, pois o
Secretário de Estado foi jantar na residência do
Chanceler Costa Mendez.
Segundo fontes diplomáticas, os argentinos
já aceitaram a idéia de compartilhar provisóriamente a administração das ilhas com a GrãBretanha, paises neutros e as Nações Unidas.
Enquanto as Forças Armadas argentinas e
britânicas mantinham suas demonstrações bélicas e os dois países nào deixavam de dar as
costumeiras garantias de que estão prontos
para a guerra, na mesa de negociações abriamse pela primeira vez as portas para uma solução
bem-encaminhada, segundo confidenciou um
alto funcionário argentino. O Presidente, Leopoldo Galtieri, recebeu o Secretário Haig pela
manhã e se reuniu à noite com o Chanceler
Costa Mendez.
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Haig acha vingança
importante para inglês
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Otimismo renovado

O princípio de acordo fez renascer o otimismo. mas não significa o fim das negociações,
pois ainda há uma questão fundamental pendente: a da soberania. As versões que circulavam ontem em meios diplomáticos de Buenos
Aires, e que coincidiam sempre, é que se vislumbra uma solução provisória para acabar
com o perigo de iminentes ações bélicas no
Atlântico Sul, mas adia para o final deste ano o
problema básico da soberania sobre as Malvinas (Falklands).
A aceitação pela Argentina das bases de
negociações acabou com o estancamento em
que se encontravam os entendimentos antes
dessa segunda visita do Secretário de Estado
americano a Buenos Aires. Há, porém, uma
série de detalhes importantes que, se nâo forem
resolvidos, poderão pôr a perder todas essas
negociações. Os argentinos, por exemplo, não
admitem em nenhuma hipótese tirar sua Bandeira das ilhas.
A Argentina já aceita discutir compartilhar
a administração da ilha com paises neutros e
com a Organização das Nações Unidas. O problema agora seria resolver pequenos detalhes,
como a divisão de poderes — uma das dificuldades, que se apontam em fontes bem informadas, é a da policia e da justiça.
O que parece estar decidido, porém, é que
as tropas argentinas que estão nas Ilhas Malvinas (Falkland) se retirariam assim que o acordo
a ser firmado entrar em vigor, da mesma forma
que se prevê o imediato regresso da esquadra
britânica. Especula-se a possibilidade de que
uma pequena força internacional, organizada
pelas Nações Unidas, garanta, nas ilhas, o
cumprimento dos acordos de desmilitarização
da zona.
O Presidente Ronald Reagan afirmara
mais cedo que o Presidente argentino, General
Leopoldo Galtieri, aceitava discutir um acordo
para a crise das Falklands (Malvinas) nos termos da Resolução 502 do Conselho de Segurança da ONU, que pede a retirada das tropas
argentinas do arquipélago. Reagan disse que
uma guerra entre Londres e Buenos Aires seria
"perigosa
para a paz mundial".
Se o acordo prosperar por esse caminho,
antes de iniciar negociações específicas sobre a
questão da soberania, a Inglaterra terá de alguma forma dado um reconhecimento tácito aos
direitos argentinos sobre as ilhas. Mas, em
troca, Buenos Aires oferecerá a Londres uma
série de vantagens estratégicas e econômicas.
O próprio Chanceler, Nicanor Costa Mendez, pouco antes da chegada do Secretário,
Alexander Haig, anteontem à noite, já parecia
estar preparando a opinião pública interna
para as concessões a serem feitas.
— Nós estamos dispostos a atender os interesses britânicos — disse o Ministro durante um
programa de televisão. .
Antecipou Costa Mendez que a Argentina
oferece a Grã-Bretanha garantias de que'poderã usar as projeções geográficas das Malvinas
(Falklands) para reivindicar território na Antártida, poderá participar da exploração econòmica do arquipélago e continuar usando o
porto local para reabastecer seus navios.
Um fato interessante, apontado ontem por
um diplomata estrangeiro (nào envolvido na
disputa), é que os argentinos que, no princípio
falavam todo o tempo da "recuperação" das
Ilhas Malvinas (Falkland), Sandwich e Geórgias do Sul, de repente pararam de falar nos
dois últimos arquipélagos. Na interpretação
desse experiente diplomata, isso é um indício
seguro de que a Argentina não se importará em
ceder as Geórgias e as Sandwich.

Haig sorridente
Haig foi recebido de manha pelo General
Leopoldo Galtieri na Casa Rosada, mas a reuniáo foi bastante curta: 25 minutos. Depois, o
Secretario de Estado foi para o Palácio San
Martin, onde a primeira reunião com o Chanceler Costa Mendez Durou quase três horas. Às
16h, Haig e sua comitiva voltaram ao San
Martin, para uma reunião de três horas e meia
com Costa Mendez.
Antes de Haig abandonar o Palácio San
Martin, dezenas de curiosos e de jornalistas que
se concentravam na porta se surpreenderam,
pois o personagem que saía sob o foco das
câmaras de televisão era o Ministro Costa Mendez. Logo se explicou que ele tinha novidades
tão importantes para comunicar ao Presidente
Galtieri que nào esperaria a saída de Haig.
Quando saiu do Palácio San Martin, Haig
estava sorridente, ao contrário das outras vezes. e até respondeu a uma pergunta que lhe
gritou um jornalista:
As negociações vão continuar? — disse o
repórter
Claro que sim. sim — respondeu.
O porta-voz do Departamento de Estado.
Dean Fischer, disse que "as negociações váo
prosseguir esta noite ou amanha', mas nao
quis comentar as versões de que realmente
estavam havendo progressos.

Leia editorial l mu Lu/.
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Montevidéu — Uma pesquisa de opinião, realizada
pela empresa Gallup-Sur, __
de Montevidéu, revelou
que a maioria da população do Brasil. Equador,
Peru e Uruguai acredita
"por motivos histórique,
cos, geográficos e de direito", as Ilhas Malvinas (Faiklands para os ingleses)
pertencem à Argentina.
Mas não considera "corre.-.,
ta" a ocupação militar do
arquipélago. O trabalho foi
realizado no período de 5 a
10 deste mês. A maioria
dos pesquisadores crê que
os argentinos nào se retirarão das ilhas e que lutarão •
por sua posse.
A ocupação das ilhas peIa Argentina foi considerada incorreta, no Brasil, por
81% dos entrevistados
contra 13%; no Equador,
77% contra 23%; no Peru,
55% contra 43%; e no Uruguai, 75% contra 25%. Sobre a retiradas das tropas'
das ilhas, apenas a opinião
dos brasileiros foi favorável. Só os brasileiros consideraram que o Presidente
dos Estados Unidos, Ronald Reagan, faz uma boa
mediação da crise.
Os brasileiros se disseram a favor da soberania
da Argentina sobre as
ilhas na proporção de 40%
contra 39%, o restante deu
opinião diversa. No Equador, 78% foram a favor da
Argentina contra 15% para
a Grã-Bretanha; no Peru,
93% a favor contra 4%; e,",
no Uruguai, 84% contra
11%. Houve consenso de ,
que pode haver solução né-...
gociada e de que, em caso
de guerra, a Grã-Bretanha
ganhará.
Uma ampla maioria dos
consultados nos quatro
paises considerou no entanto que, no caso de guerra, apoiaria a Argentina:
no Brasil, 41%; no Equador, 98%; no Peru, 94%; e
no Uruguai, 74%. Partidarios da Grà-Bretanha, pronunciaram-se: no Brasil,
20%; no Uruguai, 14%; no
Equador, 2%; e no Peru,
1%.

Washington — Os Estados Unidos estào fornecendo
informações militares ã Argentina sobre a frota britânica que se dirige às Falklands, assegurou um alto funcionário americano mencionado pela agência AP_p funcionào ser identificado, disse que o
nário, que pediu para"entregou
algumas informações" à
Governo americano
Grã-Bretanha e à Argentina. Acrescentou, no entanto,
que nào acredita que as informações tenham sido sobre
a localização da frota britânica.
Em Londres, a agência britânica Press Association
informou que a Argentina pediu aos Estados Unidos
fotografias tiradas por satélites espiões da força-tarefa e
que Washington parecia disposto a ceder. O pedido
argentino foi feito nas últimas 24 horas, quase com
certeza enquanto o Secretário de Estado, Alexander
Haig, estava em Buenos Aires, comentou o especialista
em questões de defesa da agência, Robert Hutchinson.
O especialista disse que o pedido não foi feito
diretamente a Haig, mas aos seus assessores, e que o
Governo britânico nào fora informado do pedido argentino. O Ministério da Defesa britânico, consultado pela
agencia AP, não quis comentar o assunto.
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Sul-americanos
apoiam B. Aires

Americanos dão apoio
militar a argentinos

Washington — O Secretário de Estado americano,
Alexander Haig, acredite que os ingleses se sentiriam
vingados se um dos submarinos da Marinha Real afundasse um navio argentino. A informação foi dada pelo
colunista Jack Anderson, do Washington Post, com base
em fitas gravadas de conversas mantidas entre o Presidente Reagan e o Secretário Haig. semana passada.
As conversas telefônicas ocorreram no último fim de
semana, quando Haig viajava de avião entre Argentina e
Inglaterra.
O Presidente perguntou ao Secretário — segundo
Anderson — qual a reação emocional dos ingleses frente
à invasào das Falklands. Foi neste momento que Haig
falou sobre o orgulho nacional britânico e mencionou a
possibilidade do afundamento de um navio argentino.
Haig disse achar os argentinos mais flexíveis.
Faça o que desejar, mas nâo exerça pressão sobre
nenhum dos países — aconselhou Reagan, admitindo
que as negociações seriam difíceis.

Às conversas de Haig e Costa Mendez tiveram momentos difíceis

Porto Belgrano fica vazio hoje
Luís Cláudio Latgé
Porto Belgrano — A frota argentina
continuou as operações ontem em Porto
Belgrano e, durante todo o dia, saíram
fragatas e outras embarcações em missão.
Segundo informações obtidas junto a oficiais em serviço na base, até o final do dia
de hoje todos os navios terão saído. Todo
o pessoal militar está embarcado e os
navios soltaram as amarras.
Apesar de toda a segurança que cerca
as operações foi possível assistir, de uma
praia de Punta Alta, à movimentação dos
navios pelo canal que leva ao oceano.
Para que se tenha uma idéia, das 13h às
14h saíram seis fragatas, todas fortemente
armadas e equipadas com instrumentos
de radar mais poderosos que os habituais.
Depois, a guarda-costeira fechou a área.

Frota
A movimentação militar em Porto
Belgrano é intensa e a segurança da base
foi redobrada ontem. O Comandante do
teatro de operações dos Mares do Sul,
General Juan José Lombardo, que traça a
estratégia para uma possível confrontaçào com a frota inglesa, em torno das Ilhas
Malvinas, está em Porto Belgrano. Nos
últimos dias, percorreu todas as cidades
da área.
Na base, um porta-voz informou que a
frota ainda nào zarpou. O Estado-Maior
Conjunto, em Buenos Aires, notificou que
os navios soltaram as amarras mas nào
comentou nada sobre as operações em
andamento e que esvaziaram por completo a cidade de Punta. Alta, onde vivem os
militares e suas famílias.
A cidade de Punta Alta, nos últimos
dias, não teve o movimento habitual dos
marinheiros nos bares e nas casas de
bilhar. Segundo se comenta nas ruas, até
mesmo os jovens que se preparam nas
escolas de cadetes foram convocados a se
apresentar: ou saíram em missão ou estão
nas bases.
Um comerciante da cidade, conhecido
como Jorge, dono de uma loja de livros e
brinquedos, na primeira quadra da Rua
Irigoyen, disse que ontem vendeu dezenas
de tabuleiros de xadrez, passatempos e
jogos eletrônicos. Ontem pela manhã teve
que ir até Bahia blanca encomendar mais.

Controle
As informações sobre o que se passa
na base são muito difíceis. Mas, alguns
oficiais explicaram que o operativo está
em andamento e que até o final do dia de
hoje todos os navios terão saído. Isto foi
confirmado numa conversa com marinheiros num posto existente em Punta Alta

para que troquem os uniformes pelas roupas civis. A conversa ali é fácil, se não há
jornalistas por perto. E um marinheiro
disse:
— Amanha (ontem) saem todos dos
barcos. Sai todo mundo.
De fato, ontem, durante todo o dia,
saíram navios de combate de Porto Belgrano, a principal base argentina, e onde
se concentra a frota. A alguns quilômetros
do centro de Punta Alta existe uma praia
— a praia municipal de Punta Alta, lugar
isolado por barreiras policiais e, nesta
época do ano, deserto, porque a temperatura está em torno de dez graus. (Embora
nâo se possa saber ao certo, porque o
serviço meteorológico que funciona na
base aérea foi interrompido há três dias).
Desta praia, pode-se assistir ao que se
passa no canal do Porto Belgrano.
Ontem, das 13h às 14h, mais ou menos, saíram seis fragatas. As embarcações
tèm canhões e equipamentos de radar de
longo alcance, bastante poderosos. Existe
especial segurança quanto às informações
sobre estes ¦ instrumentos: segundo um
porta-voz da base, o equipamento pode
revelar o tipo de missão que se pretende.
Durante a saída, a tripulação observava,
do convés e da proa, a base do Porto
Belgrado, e à medida que as fragatas se
afastavam voltavam às suas posições.
Na praia funciona também um posto
da guarda-costeira e a presença<de jornalistas ali provoca grande movimentação:
"Documentos", pedem à primeira aproxlmação. Depois, chamam a base de Porto
Belgrano e aguardam instruções. Meia
hora depois, devolvem passaporte, credenclais, carteiras de identidade e recomendam que se deixe o lugar.

Guiana preocupa Brasil
mais do que Falklands
"A possibilidade de intervenção da Inglaterra
num conflito entre a Venezuela e a Guiana preocupa
mais o Brasil do que a crise das Malvinas — advertiu
ontem o Comandante da Força de Transporte da Marinha, Contra-Almirante Mário César Flores. Ele encerrou
a terceira reuniào anual do Conselho Brasileiro de
Relações Internacionais, realizada na antiga sede do
Itamarati, comúma conferência sobre Aspectos Estratégicos do Atlântico Sul.
Para o Contra-Almirante César Flores, a interven"mostra
que o Atlântico Sul
çáo inglesa nas Malvinas
nào pode ser transformado num Maré Nostrum (nome
que os romanos davam ao Mar Mediterrâneo) latinomobilizada pela
americano". Explicou que a esquadra
"continuamos, como no
Inglaterra é um indício de que
passado, sob a influência das grandes potências intercontinentais".
Em 1980, 98% do comércio externo brasileiro — o
que incluiu 83% do petróleo consumido pelo país —
circularam através das rotas do Altãntico Sul. Ao citar
esses dados, o Comandante da Força de Transporte
acentuou que "a tranqüilidade do Atlântico Sul é vital
para o modelo econômico brasileiro".
Na sua opinião, a única ameaça a essa tranqüilidade
é um conflito entre Estados Unidos e União Soviética.
Embora acredite que a aliança com os Estados Unidos
seria a única forma de neutralizar uma ação soviética, o
Contra-Almirante César Flores acentuou que "o Brasil
deve evitar engajamentos que perturbem o Atlântico
Sul, mantendo-o a salvo de tensões e confrontações
internacionais".

Argentinos
querem desafio

Numa alusão à ocupação militar das Malvinas pela
Argentina, ele frisou que o gesto do Governo de Buenos
Aires "está em desacordo" com o comunicado conjunto
firmando ano passado, em Passo de Los Libres, pelo
Presidente João Figueiredo e o então Presidente Roberto Viola. "Ambos se comprometeram a manter o Atlántico Sul fora das áreas de confrontação internacional,"
lembrou.
A crise das Malvinas, assinalou o Contra-Almirante
César Flores, trouxe de volta a presença naval inglesa na
América do Sul e abriu um precedente que considerou
grave, tendo em vista o litígio territorial entre Venezuela
e Guiana. A área reivindicada pelos venezuelanos abran"é
praticamente
ge dois terços do território da Guiana e
certa uma intervenção inglesa, se for tomada pela
força".
— A proximidade de bases de apoio e a relativa
fraqueza militar da Venezuela, se comparada à Argentina — continuou — fazem da Guiana um caso que deve
preocupar mais o Brasil que as Malvinas, inclusive pela
menor distância geográfica.
O Contra-Almirante César Flores insistiu, após a
conferência, que "continuamos, no Atlântico Sul, vulneráveis a agressões navais intercontinentais". Reconheceu que a Inglaterra "nào pode fazer hoje o que fez há 150
anos, quando ocupou Paranaguá, num episódio de triste
lembrança para a soberania nacional".

Exercícios
Desde ontem, também, começaram a
se movimentar as tropas de infantaria e
eventualmente um caminhão cheio de soldados, armados com modernos fuzis de
fabricação argentina, passa pela parte eivil da cidade. A poucos quilômetros dali, a
infantaria realiza exercícios.
O operativo militar mobiliza todos os
efetivos. Na base aérea de Bahia Blanca,
os aviões-caça Mirage fazem testes de vôo
ou saem para as Malvinas. As Ilhas estào
fortemente protegidas, ocupadas por mais
de 10 mil soldados com tanques, canhões e
metralhadoras. Foram construídas diversas barreiras de defesa e trincheiras. Durante todo o dia, há navios e barcos de
patrulha naqueles mares e a frota começa
a se concentrar. Aviões de combate sobrevoam permanentemente Port Stanley e
retornam às suas bases.

Port Stanley, Falklands/AP

ONU espera
ser convidada
Nações Unidas — As Nações Unidas
informaram que estào preparadas para
aceitar um possível pedido de administraçâo das Ilhas Falkland subordinado a um
acordo sobre a soberania do arquipélago.
Um porta-voz da ONU se recusou a
dar detalhes sobre o projeto de administração provisória, mas outras fontes citadas pela agência britânica Reuter disseram que funcionários de alto escalão das
Nações Unidas acreditam que se a Argentina retirar suas forças das ilhas, a partir
de um acordo que deixe em aberto a
questào da soberania das Falklands, a
administração provisória da ONU seria
útil para os dois lados.
A União Soviética e a China apoiam a
iniciativa do Panamá de que o Conselho
de Segurança da ONU examine com urgência a crise das Falklands se fracassar a
gestão mediadora dos Estados Unidos. O
Panamá, fortalecido com esse apoio e o de
outras nações latino-americanas, esperara
mais uns dias até ver o resultado da
gestão do Secretário de Estado Alexander
Haig. O Secretario-Geral da ONU. Javier
Perez de Cuéllar. se dispôs a atuar imediatamente. caso fracassem os estorços de
Haig para se chegar á uma solução pacifica da crise.
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Buenos Aires — Sessenta e cinco por cento dos
argentinos apoiam um desafio "aberto e decidido"
do bloqueio britânico em"
torno das Ilhas Malvinas(Falkland), segundo pes- •
quisa divulgada pela agència Telam. A possibilidade
de a Argentina invocar o"
Tratado Interamericano
de Assistência Reciproca
conta com o apoio de 79%
dos entrevistados. As relações com os Estados Unidos se deterioraram na
opinião de 64% dos argentinos, enquanto 71%
acham que houve uma
aproximação com a União
Soviética. A substituição
das tropas argentinas nas
ilhas por efetivos da ONU
foi desaprovada por 69%
dos consultados.

Bloqueio atinge
espaço aéreo
Nações Unidas — A Argentina denunciou ante o
Conselho de Segurança da
ONU que a Grã-Bretanha
estendeu ao espaço aéreo o
bloqueio das Ilhas Faiklands. A nota argentinaressaltou que este fato
"grave" foi comunicado
por Londres à Organização
Internacional de Aviação
Civil, "invocando o artigo
89 da Convenção de Chicago, que prevê tanto os casos de guerra como os de
emergência".

Inglês é preso
por espionagem

Buenos Aires — Três jornalistas britânicos que cobriam a crise das Ilhas Faiklands na Argentina foram
presos no Rio Grande —
quase 3 mil quilômetros ao
Sul de Buenos Aires —
acusados de desenvolver
atividades de espionagem,
segundo informou a agència Noticias Argentinas,
em telegrama de Ushuaia,
no extremo Sul do pais. Os
jornalistas — Simon Winchester, do Sunday Times,
lan Mather e Tony Prime,
do Observer — foram detidos ontem à noite quando
tiravam fotografias nas
proximidades da base aeronaval de Rio Grande.
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Protegidos do frio, soldados argentinos desembarcam nas Falklands
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Argentina acerta bases de acordo com Grã-Bretanha
Rosental Calmon Alves
Buenos Aires — A Argentina aceitou um
princípio de acordo (bases de entendimento)
sugerido pelo Secretário de Estado Americano,
Alexander Haig, para se encontrar uma solução
pacifica da crise das Ilhas Malvinas (Falkland),
mas as negociações foram surpreendentemente
suspensas ontem ã noite. O Chanceler Nicanor
Costa Mendez foi dar um informe ao Presidente
Leopoldo Galtieri e disse que voltava logo, mas
o Secretário Haig ficou esperando mais de uma
hora e desistiu.
Nâo se sabia explicar, em meios oficiais,
que significado tinha a estranha suspensão das
negociações ontem à noite. Porta-vozes disseram apenas que Costa Mendes tinha ficado
mais tempo na Casa Rosada porque o General
Galtieri, ao tomar conhecimento do seu informe, resolveu convocar, em caráter de emergência, o Comitê Militar (a Junta Militar que governa o país, os Secretários das três Forças Armadas e o Chefe do Estado Maior Conjunto).

Buenos Aires/UPI
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Buenos Aires — As intensas negociações realizadas
ontem até quase a meia-noite entre o Secretário de
Estado norte-americano Alexander Haig e o Chanceler
Nicanor Costa Mendez permanecem num impasse, informaram as agências France-Presse e Associated Press,
citando fontes próximas do Governo argentino.
Após participar de uma reunião na Casa Rosada,
para relatar as negociações mantidas com Haig durante
toda a tarde, Costa Mendez foi ao hotel onde se hospeda
o Secretário americano, retirando-se 20 minutos depois
direto para sua casa. A saída nào deu declarações às
. dezenas de jornalistas diante do Sheraton.
Segundo a Associated Press, citando a agência independente Diários y Noticias (DYM), o Subsecretário
Enrique Ross, ao sair da Chancelaria argentina à meianoite, deixou escapar a um seu acompanhante, que
"tudo está emperrado
por causa da questão da soberanla" e que o clima de otimismo do dia já não existia.
O jantar na residência de Costa Mendez com Haig e
sua comitiva foi cancelado sem nenhuma explicação. O
mutismo das fontes oficiais ontem à noite era completo
tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos.

Sem informações
O Governo não divulgou informações sobre
a reuniáo do Comitê Militar mas fontes argentinas e da comitiva do Secretário Haig asseguraram que não apareceu nenhum problema capaz
de impedir a continuação das negociações. Novas reuniões serão realizadas a partir de hoje de
manha, mas, informalruente, os entendimentos
prosseguiram ontem à noite mesmo, pois o
Secretário de Estado foi jantar na residência do
Chanceler Costa Mendez.
Segundo fontes diplomáticas, os argentinos
já aceitaram a idéia de compartilhar provisóriamente a administração das ilhas com a GrãBretanha, países neutros e as Nações Unidas.
Enquanto as Forças Armadas argentinas e
britânicas mantinham suas demonstrações bé~
licas e os dois países nào deixavam de dar as
costumeiras garantias de que estão prontos
para a guerra, na mesa de negociações abriamse pela primeira vez as portas para uma solução
bem-encaminhada, segundo confidenciou um
alto funcionário argentino. O Presidente, Leopoldo Galtieri, recebeu o Secretário Haig pela
manhã e se reuniu à noite com o Chanceler
Costa Mendez.

Americanos dão apoio
militar a argentinos
Washington — Os Estados Unidos estão fornecendo
informações militares à Argentina sobre a frota britànica que se dirige às Falklands, assegurou um alto funcionário americano mencionado pela agência AP. O funcionário, que pediu para náo ser identificado, disse que o
Governo americano "entregou algumas informações" à
Grã-Bretanha e à Argentina. Acrescentou, no entanto,
que não acredita que as informações tenham sido sobre
a localização da frota britânica.
Em Londres, a agência britânica Press Association
informou que a Argentina pediu aos Estados Unidos
fotografias tiradas por satélites espiões da força-tarefa e
que Washington parecia disposto a ceder. O pedido
argentino foi feito nas últimas 24 horas, quase com
certeza enquanto o Secretário de Estado, Alexander
Haig, estava em Buenos Aires, comentou o especialista
em questões de defesa da agência, Robert Hutchinson.

Haig acha vingança
importante para inglês

Otimismo renovado

O principio de acordo fez renascer o otimismo, mas não significa o fim das negociações,
pois ainda há uma questão fundamental pendente: a da soberania. As versões que circulavam ontem em meios diplomáticos de Buenos
Aires, e que coincidiam sempre, é que se vislumbra uma solução provisória para acabar
com o perigo de iminentes ações bélicas no
Atlântico Sul, mas adia para o final deste ano o
Malviproblema básico da
' soberania sobre as
nas (Falklands).
A aceitação pela Argentina das bases de
negociações acabou com o estancamento em
que se encontravam os entendimentos antes
dessa segunda visita do Secretário de Estado
americano a Buenos Aires. Há, porém, uma
série de detalhes importantes que, se náo forem
resolvidos, poderão pôr a perder todas essas
negociações. Os argentinos, por exemplo, náo
admitem em nenhuma hipótese tirar sua Bandeira das ilhas.
A Argentina já aceita discutir compartilhar
a administração da ilha com países neutros e
com a Organização das Nações Unidas. O problema agora seria resolver pequenos detalhes,
como a divisão de poderes — uma das dificuldades, que se apontam em fontes bem informadas, é a da policia e da justiça.
O que parece estar decidido, porém, é que
as tropas argentinas que estão nas Ilhas Malvinas (Falkland) se retirariam assim que o acordo
a ser firmado entrar em vigor, da mesma forma
que se prevê o imediato regresso da esquadra
britânica. Especula-se a possibilidade de que
uma pequena força internacional, organizada
pelas Nações Unidas, garanta, nas ilhas, o
cumprimento dos acordos de desmilitarização
da zona.
O Presidente Ronald Reagan afirmara
mais cedo que o Presidente argentino, General
Leopoldo Galtieri, aceitava discutir um acordo
para a crise das Falklands (Malvinas) nos termos da Resolução 502 do Conselho de Segurança da ONU, que pede a retirada das tropas
argentinas do arquipélago. Reagan disse que
uma guerra entre Londres e Buenos Aires seria
••perigosa
para a paz mundial".
Se o acordo prosperar por esse caminho,
antes de iniciar negociações específicas sobre a
questão da soberania, a Inglaterra terá de alguma forma dado um reconhecimento tácito aos
direitos argentinos sobre as ilhas. Mas, em
troca, Buenos Aires oferecerá a Londres uma
série de vantagens estratégicas e econômicas.
O próprio Chanceler, Nicanor Costa Mendez, pouco antes da chegada do Secretário,
Alexander Haig, anteontem à noite, já parecia
estar preparando a opinião pública interna
para as concessões a serem feitas.
— Nós estamos dispostos a atender os interesses britânicos — disse o Ministro durante um
programa de televisão.
Antecipou Costa Mendez que a Argentina
oferece à Grã-Bretanha garantias de que poderá usar as projeções geográficas das Malvinas
(Falklands) para reivindicar território na Antártida, poderá participar da exploração econômica do arquipélago e continuar usando o
porto local para reabastecer seus navios.
Um fato interessante, apontado ontem por
um diplomata estrangeiro (nào envolvido na
disputa), é que os argentinos que, no principio
falavam todo o tempo da "recuperação" das
Ilhas Malvinas (Falkland), Sandwich e Geórgias do Sul. de repente pararam de falar nos
dois últimos arquipélagos. Na interpretação
desse experiente diplomata, isso é um indicio
seguro de que a Argentina não se importará em
ceder as Geórgias e as Sandwich.

Haig sorridente

Leia editorial

Unia

As conversas de Haig e Costa Mendez tiveram momentos difíceis

Porto Belgrano fica vazio hoje
Luís Cláudio
Porto Belgrano — A frota argentina
continuou as operações ontem em Porto
Belgrano. e, durante todo o dia, saíram
fragatas e outras embarcações em missão.
Segundo informações obtidas junto a oficiais em serviço na base, até o final do dia
de hoje todos os navios terão saldo. Todo
o pessoal militar está embarcado e os
navios soltaram as amarras.
Apesar de toda a segurança que cerca
as operações foi possível assistir, de uma
praia de Punta Alta, à movimentação dos
navios pelo canal que leva ao oceano.
Para que se tenha uma idéia, das 13h às
14h saíram seis fragatas, todas fortemente
armadas e equipadas com instrumentos
de radar mais poderosos que os habituais.
Depois, a guarda-costeira fechou a área.

Frota
A movimentação militar em Porto
Belgrano é intensa e a segurança da base
foi redobrada ontem. O Comandante do
teatro de operações dos Mares do Sul,
General Juan José Lombardo, que traça a
estratégia para uma possível confrontaçào com a frota inglesa, em torno das Ilhas
Malvinas, está em Porto Belgrano. Nos
últimos dias, percorreu todas as cidades
da área.
Na base, um porta-voz informou que a
frota ainda não zarpou. O Estado-Maior
Conjunto, em Buenos Aires, notificou que
os navios soltaram as amarras mas nào
comentou nada sobre as operações em
andamento e que esvaziaram por completo a cidade de Punta Alta, onde vivem os
militares e suas famílias.
A cidade de Punta Alta, nos últimos
dias, náo teve o movimento habitual dos
marinheiros nos bares e nas casas de
bilhar. Segundo se comenta nas ruas, até
mesmo os jovens que se preparam nas
escolas de cadetes foram convocados a se
apresentar: ou saíram em missão ou estão
nas bases.
Um comerciante da cidade, conhecido
como Jorge, dono de uma loja de livros e
brinquedos, na primeira quadra da Rua
Irigoyen, disse que ontem vendeu dezenas
de tabuleiros de xadrez, passatempos e
jogos eletrônicos. Ontem pela manhã teve
que ir até Bahia blanca encomendar mais.

Controle
As informações sobre o que se passa
na base sáo muito difíceis. Mas, alguns
oficiais explicaram que o operativo está
em andamento e que até o final do dia de
hoje todos os navios terão saído. Isto foi
confirmado numa conversa com marinheiros num posto existente em Punta Alta

Latgé

para que troquem os uniformes pelas roupas civis. A conversa ali é fácil, se não há
jornalistas por perto. E um marinheiro
disse:
— Amanhã (ontem) saem todos dos
barcos. Sai todo mundo.
De fato, ontem, durante todo o dia,
sairàm navios de combate de Porto Belgrano, a principal base argentina, e onde
se concentra a frota. A alguns quilômetros
do centro de Punta Alta existe uma praia
— a praia municipal de Punta Alta, lugar
isolado por barreiras policiais e, nesta
época do ano, deserto, porque a temperatura está em torno de dez graus. (Embora
nào se possa saber ao certo, porque o
serviço meteorológico que funciona na
base aérea foi interrompido ^iá três dias).
Desta praia, pode-se assistir ao que se
passa no canal do Porto Belgrano.
Ontem, das 13h às 14h, mais ou menos, saíram seis fragatas. As embarcações
têm canhões e equipamentos de radar de
longo alcance, bastante poderosos. Existe
especial segurança quanto às informações
sobre estes instrumentos: segundo um
porta-voz da base, o equipamento pode
revelar o tipo de missão que se pretende.
Durante a saída, a tripulação observava,
do convés e da proa, a base do Porto
Belgrado, e à medida que as fragatas se
afastavam voltavam às suas posições.
Na praia funciona também um posto
da guarda-costeira e a presença de jornalistas ali provoca grande movimentação:
"Documentos",
pedem à primeira aproximação. Depois, chamam a base de Porto
Belgrano e aguardam instruções. Meia
hora depois, devolvem passaporte, credenciais, carteiras de identidade e recomendam que se deixe o lugar.

Exercícios
Desde ontem, também, começaram a
se movimentar as tropas de infantaria e
eventualmente um caminhão cheio de soldados, armados com modernos fuzis de
fabricação argentina, passa pela parte eivil da cidade. A poucos quilômetros dali, a
infantaria realiza exercícios.
O operativo militar mobiliza todos os
efetivos. Na base aérea de Bahia Blanca,
os aviões-caça Mirage fazem testes de vôo
ou saem para as Malvinas. As Ilhas estão
fortemente protegidas, ocupadas por mais
de 10 mil soldados com tanques, canhões e
metralhadoras. Foram construídas diversas barreiras de defesa e trincheiras. Durante todo o dia, há navios e barcos de
patrulha naqueles mares e a frota começa
a se concentrar. Aviões de combate sobrevoam permanentemente Port Stanley e
retornam às suas bases.

Washington — O Secretário de Estado americano,
Alexander Haig, acredita que os ingleses se sentiriam
vingados se um dos submarinos da Marinha Real afundasse um navio argentino. A informação foi dada pelo
colunista Jack Anderson, do Washington Post, com base
em fitas gravadas de conversas mantidas entre o Presidente Reagan e o Secretário Haig, semana passada.
As conversas telefônicas ocorreram no último fim de
semana, quando Haig viajava de avião entre Argentina e
Inglaterra.
O Presidente perguntou ao Secretário — segundo
Anderson — qual a reação emocional dos ingleses frente
à invasão das Falklands. Foi neste momento que Haig
falou sobre o orgulho nacional britânico e mencionou a
possibilidade do afundamento de um navio argentino.

Guiana preocupa Brasil
mais do que Falklands

"A possibilidade de intervenção da Inglaterra
num conflito entre a Venezuela e a Guiana preocupa
mais o Brasil do que a crise das Malvinas — advertiu
ontem o Comandante da Força de Transporte da Marinha, Contra-Almirante Mário César Flores. Ele encerrou
a terceira reuniáo anual do Conselho Brasileiro de
Relações Internacionais, realizada na antiga sede do
Itamarati, com uma conferência sobre Aspectos Estratégicos do Atlântico Sul.
Para o Contra-Almirante César Flores, a interven"mostra
ção inglesa nas Malvinas
que o Atlântico Sul
não pode ser transformado num Maré Nostrum (nome
que os romanos davam ao Mar Mediterrâneo) latinoamericano". Explicou que a esquadra mobilizada pela
Inglaterra é um indício de que "continuamos, como no
passado, sob a influência das grandes potências intercontinentais".
Em 1980, 98% do comércio externo brasileiro — o
que incluiu 83% do petróleo consumido pelo pais —
circularam através das rotas do Altântico Sul. Ao citar
esses dados,, o Comandante da Força de Transporte
acentuou que "a tranqüilidade do Atlântico Sul é vital
para o modelo econômico brasileiro".
Na sua opinião, a única ameaça a essa tranqüilidade
é um conflito entre Estados Unidos e União Soviética.
Embora acredite que a aliança com os Estados Unidos
seria a única forma de neutralizar uma ação soviética, o
Contra-Almirante César Flores acentuou que "o Brasil
deve evitar engajamentos que perturbem o Atlântico
Sul, mantendo-o a salvo de tensões e confrontações
internacionais".
Numa alusão à ocupação militar das Malvinas pela
Argentina, ele frisou que o gesto do Governo de Buenos
Aires "está em desacordo" com o comunicado conjunto
firmando ano passado, em Passo de Los Libres, pelo
Presidente Joào Figueiredo e o então Presidente Roberto Viola: "Ambos se comprometeram a manter o Atlântico Sul fora das áreas de confrontação internacional."
A crise das Malvinas, assinalou o Contra-Almirante
César Flores, trouxe de volta a presença naval inglesa na
América do Sul e abriu um precedente que considerou
grave, tendo em vista o litígio territorial entre Venezuela
e Guiana. A área reivindicada pelos venezuelanos abran"é
ge dois terços do território da Guiana e
praticamente
certa uma intervenção inglesa, se for tomada pela
força".
A proximidade de bases de apoio e a relativa
fraqueza militar da Venezuela, se comparada à Argentina — continuou — fazem da Guiana um caso que deve
preocupar mais o Brasil que as Malvinas, inclusive pela
menor distância geográfica.
O Contra-Almirante César Flores insistiu, após a
conferência, que "continuamos, no Atlântico Sul, vulneráveis a agressões navais intercontinentais". Reconheceu que a Inglaterra "não pode fazer hoje o que fez há 150
anos, quando ocupou Paranaguá, num episódio de triste
lembrança para a soberania nacional".
Port Stanley,

Haig foi recebido de manhã pelo General
Leopoldo Galtieri na Casa Rosada, mas a reuniâo foi bastante curta: 25 minutos. Depois, o
Secretário de Estado foi para o Palácio San
Martin, onde a primeira reunião com o Chanceler Costa Mendez Durou quase três horas. Às
16h. Haig e sua comitiva voltaram ao San
Martin, para uma reunião de três horas e meia
com Costa Mendez.
Antes de Haig abandonar o Palácio San
Martin, dezenas de curiosos e de jornalistas que
se concentravam na porta se surpreenderam,
pois o personagem que saia sob o foco das
câmaras de televisão era o Ministro Costa Mendez. Logo se explicou que ele tinha novidades
tão importantes para comunicar ao Presidente
Galtieri que não esperaria a saída de Haig.
Quando saiu do Palácio San Martin, Haig
estava sorridente, ao contrário das outras vezes, e até respondeu a uma pergunta que lhe
gritou um jornalista:
As negociações vâo continuar? — disse o
repórter
Claro que sim. sim — respondeu.
O porta-voz do Departamento de Estado,
Dean Fischer. disse que "as negociações vão
prosseguir esta noite ou amanhã", mas nào
quis comentar as versões de que realmente
estavam havendo progressos.
Lu/.

Sul-americanos
apoiam B. Aires

Impasse permanece na
questão da soberania
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Falklands/AP

ONU espera
ser convidada

Nações Unidas — As Nações Unidas
informaram que estão preparadas para
aceitar um possível pedido de administração das Ilhas Falkland subordinado a um
acordo sobre a soberania do arquipélago.
Um porta-voz da ONU se recusou a
dar detalhes sobre o projeto de administração provisória, mas outras fontes citadas pela agência britânica Reuter disseram que funcionários de alto escalão das
Nações Unidas acreditam que se a Argentina retirar suas forças das ilhas, a partir
de um acordo que deixe em aberto a
questão da soberania das Falklands, a
administração provisória da ONU seria
. útil para os dois lados.
A Uniáo Soviética e a China apoiam a
iniciativa do Panamá de que o Conselho
de Segurança da ONU examine com urgència a crise das Falklands se fracassar a
gestáo mediadora dos Estados Unidos. O
Panamá, fortalecido com esse apoio e o de
outras nações latino-americanas, esperará
mais uns dias até ver o resultado da
gestão do Secretario de Estado Alexander
Haig. O Secretario-Geral da ONU, Javier
Perez de Cuéllar. se dispôs a atuar imediatamente. caso fracassem os esforços de
Haig para se chegar a uma solução pacifica da crise.

¦ ¦:;''¦'¦ jm^BaW&i&+'f
¦
%muWE?*w- ''M'''
4,
'^':'m^_M_WP°P*iTOü:
3jummi¦<&¦¦

m ^fUBmí*

'
'
'«¦

jS^êÊB
!_______
mUztsifr^^aaUmt.
':'^H
u\mW^íêf^lum

.__¦__ _____R______áí
V^^K. ^^^^^^^^^Mt^^M___i_h____r
^hS^M^^H Hf| *
Ht3f?^ü¦ÍIí^^^Bl^B
um\'^!mm\a\ua±-s.________imm--:-:,

v -^SM^-M^^jB ¦¦&¦>¦ _______!

/

¦_aw'mW-'m\^mm

_____r3$^' - ' jmumm&^^^^^^^^^^^imm^a^^^^Mr^&mm

'^m^i^^^

muW:'j6Í£i

**

Montevidéu — Uma pesquisa de opinião, realizada
pela empresa Gallup-Sur,
de Montevidéu, revelou
que a maioria da população do Brasil, Equador,
Peru e Uruguai acredita
•que, "por motivos históricos, geográficos e de direito", as Ilhas Malvinas (Falklands para os ingleses)
pertencem à Argentina.
Mas náo considera "correta" a ocupação militar do
arquipélago. O trabalho foi
realizado no período de 5 a
10 deste mès. A maioria
dos pesquisadores crê qüè
os argentinos nâo se retirarão das ilhas e que lutarão
por sua posse.
A ocupação das ilhas péla Argentina foi considerada incorreta, no Brasil, por
81% dos entrevistados
contra 13%; no Equador,
77% contra 23%; no Peru,
55% contra 43%; e no Uruguai, 75% contra 25%. Sobre a retiradas das tropas
das ilhas, apenas a opinião
dos brasileiros foi favorâvel. Só os brasileiros consideraram que o Presidente
dos Estados Unidos, Ronald Reagan, faz uma boa
mediação da crise.
Os brasileiros se disseram a favor da soberania
da Argentina sobre as
ilhas na proporção de 40%
contra 39%, o restante deu
opinião diversa. No Equador, 78% foram a favor da
Argentina contra 15% para
a Grã-Bretanha; no Peru,
93% a favor contra 4%; e
no Uruguai, 84% contra
11%. Houve consenso de
que pode haver solução negociada e de que, em caso
de guerra, a Grã-Bretanha
ganhará.
Uma ampla maioria dos
consultados nos quatro
países considerou no entanto que, no caso de guerra, apoiaria a Argentina:
no Brasil, 41%; no Equador, 98%; no Peru, 94%; e
no Uruguai, 74%. Partidarios da Grã-Bretanha, pronunciaram-se: no Brasil,
20%; no Uruguai, 14%; no
Equador, 2%; e no Peru.
1%.

Argentinos
querem desafio

Buenos Aires — Sessenta e cinco por cento dos
argentinos apoiam um desafio "aberto e decidido"
do bloqueio britânico em
torno das Ilhas Malvinas
(Falkland), segundo pesquisa divulgada pela agência Telam. A possibilidade
de a Argentina invocar ,o
Tratado Interamericano
de Assistência Reciproca
conta com o apoio de 79%
dos entrevistados. As relações com os Estados Unidos se deterioraram na
opinião de 64% dos argentinos, enquanto 71%
acham que houve uma
aproximação com a União
Soviética. A substituição
das tropas argentinas nas
ilhas por efetivos da ONU
foi desaprovada por 69%
dos consultados.

Bloqueio atinge
espaço aéreo
Nações Unidas — A Argentina denunciou ante o
Conselho de Segurança dá
ONU que a Grà-Bretanha
estendeu ao espaço aéreo o
bloqueio das Ilhas Falklands. A nota argentina
ressaltou que este fato
"grave" foi comunicado
por Londres à Organização
Internacional de Aviação
Civil, "invocando o artigo
89 da Convenção de Chicago, que prevê tanto os casos de guerra como os de
emergência".

Inglês e preso ¦
por espionagem.

Buenos Aires — Trés jornalistas britânicos que cobriam a crise das Ilhas Fálklands na Argentina foram
presos no Rio Grande —
quase 3 mil quilômetros ao
Sul de Buenos Aires —
acusados de desenvolver
atividades de espionagem,
segundo informou a agència Noticias Argentinas,
em telegrama de Ushuaia,
no extremo Sul do país. Os
jornalistas — Simon Winchester, do Sunday Times,
lan Mather e Tony Prime,
do Observer — foram detidos ontem à noite quando
tiravam fotografias nas
proximidades da base aeronaval de Rio Grande.
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soldados argentinos desembarcam nas Falklands
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Aviões e barcos russos
seguem a esquadra real
A bordo do porta-aviões Hermes — Navios e
aviões de observação soviéticos estão acompanhando atentamente a movimentação da força-tarefa britânica que se dirige às Ilhas Falkland, informou um
correspondente da agência britânica de notícias
Press Association que está no porta-aviões Hermes.
Desde que zarpou há 11 dias, a frota vem sendo
seguida intermitentemente por uma traineira soviética dotada de sofisticadas antenas de rádio e por um
avião de reconhecimento soviético Tupolev-142. A
observação da movimentação da frota pelos soviéticos, contudo, não é inesperada, comentou o Capitão
Jeremy Black, comandante do porta-aviões Invincible.
— Os soviéticos estão interessados nas forças
ocidentais e no que estão fazendo. Estamos acostumados a tê-los por perto — disse Black.
O correspondente revelou que o Tupolev-142 foi
avistado a uma altura de 300 metros por caças do
porta-aviões Invincible. Acrescentou que o avião
soviético partiu de uma base aérea em Luanda (Angola), operada por contingentes cubanos.

Povo confia na
retomada das Ilhas
Londres — A maioria dos britânicos está convencida de que a Grã-Bretanha recobrará as Ilhas Falklands por meios militares ou pacíficos, segundo uma
pesquisa realizada pela Market and Opinion Research International entre mais de 1 mil pessoas para
a revista The Economist. Cinqüenta por cento acreditam na retomada militar e 20% numa solução pacífica.
A enérgica reação do Governo Thatcher contou
com a aprovação de 80% dos pesquisados, enquanto
83% apoiaram o deslocamento de navios para o
Atlântico Sul. O bloqueio naval das Falklands teve o
apoio de 80% e 28% defenderam o bombardeio de
bases navais e aéreas argentinas.
¦ A invasão da Argentina conta com aprovação de
21% dos entrevistados. A possibilidade de desembarcar soldados britânicos para retomar o arquipélago
contou com 65% de aprovação e 84% apoiaram o
boicote às importações argentinas adotado pela Comunidade Econômica Européia.
Apesar do apoio ao Governo, o Partido Trabalhista, de Oposição, venceria eleições nacionais com 34%
dos votos contra 33% para os conservadores da
Primeira-Ministra Margaret Thatcher se o pleito se
realizasse hoje. A aliança social-democrata-liberal
ficaria com 30% de votos.

Londres — O Tesouro britânico colocará à disposiçáo da força-tarefa que se dirige às Falklands a
soma que for necessária para a operação de libertaçào das ilhas, assegurou o jornal Financial Times.
— Nâo há nenhum limite de custos para a operaçâo. As necessidades da frota tèm que estar e estarão
em primeiro lugar — sustentou o Secretário do Tesoüro, Leon Brittan.
Acrescentou que o envio da frota custa no momento uma parte "muito pequena" do orçamento
global de defesa, que este ano é de 14 bilhões de libras
(cerca de 26 bilhões de dólares).
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Londres — Dois técnicos da Força Aérea britânica, que permaneceram nas Falklands após a ocupaçào argentina, forneceram informações vitais sobre a
força militar da Argentina na região, informou o
Ministério da Defesa da Inglaterra. Os dois desmentiram informações de Buenos Aires de que as forças
argentinas estavam aumentando a pista de aterrissagem de Port Stanley.
Afirmaram, no entanto, que foram criadas várias
pistas provisórias, destinadas ao estacionamento dos
aviões. Noel Robson, 37 anos, e Keith Stuart, 34,
receberam permissão para deixar as ilhas terça-feira,
e levaram fotografias dos preparativos militares argentinos ao redor da Capital das ilhas. Foram interrogados pelo Ministério da Defesa britânico.
A informação de que a pista de Port Stanley não
foi ampliada (tem 1 mil 220 metros) significa que ela
se torna inviável para a maior parte dos caças argentinos, incluindo os Mirage, de fabricação francesa,
que necessitam de pelo menos 1 mil 524 metros para
poder decolar.

Frota inglesa
deixa Ascensão
Ilha Ascensão — A força naval britânica que se
dirige às Ilhas Falkland deixou ontem a Ilha Ascensão, a 2 mil quilômetros de Recife, e rumou para o
Atlântico Sul.
Testemunhas oculares disseram que os barcos de
guerra ingleses, com seus números de identificação
encobertos por uma camada de tinta, começaram a
chegar no final da semana passada a esta remota ilha
vulcânica no meio do Oceano Atlântico, mas permaneceram discretamente ao largo, a uns 90 quilômetros de distância, utilizando helicópteros para se
comunicar com o centro de comando da ilha.
Residentes locais disseram que a força incluía
contratorpedeiros ou fragatas, mas só dois ou três
navios chegaram a ser vistos juntos, e o último deles,
um barco de suprimento, desapareceu no horizonte
na quarta-feira. O segundo grupo de navios, que
inclui os transatlânticos Uganda, convertido em navio-hospital, e Canberra, transformado em transporte de tropas, devem chegar à ilha de Ascensão hoje ou
amanhã.
— A ilha esta cheia de soldados, pilotos e marinheiros em mangas de camisa — disse um residente,
acrescentando que eles ameaçavam deixar sem estoque os poucos bares que atendem uma população de
1 mil 200 pessoas. — Nunca vi tanta atividade por
aqui — continuou — mas o clima é de camaradagem,
e por enquanto não se fala muito em guerra.
O aeroporto, normalmente arrendado pelos Estados Unidos e administrado por pessoal civil, foi
transformado em quartel-general das forças britãnicas e interditado aos residentes locais.
Por acordo de 1962, os Estados Unidos devem
ceder o uso do aeroporto à Grã-Bretanha, mediante
solicitação, e uma fonte bem-informada disse que o
Coronel William Brydon, da Força Aérea americana,
comanda a ilha, acatou os termos
que normalmente
do acordo. "Os americanos ficaram em segundo piano. O show, agora, é dos ingleses", comentou a fonte.
Rafael Wasserman
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A frota só chegará às Falklands em 7 dias

Londres espera o retorno de Haig
Londres — O Retorno do Secretário de Estado
Alexander Haig a esta cidade depois dos contatos
com o Governo argentino foi admitido na tarde de
do Foreign Office, embora
sexta-feira por porta-vozes
sem precisar quando. "Ele será bem-vindo", disseram.
A despeito dos esforços do representante americano e de novos sinais de um possível acordo diplomático, a hipótese do naufrágio nas negociações náo
é descartada. Fantástica que pareça, ou eventualmente surrealista, a possibilidade da guerra no Atlãntico Sul continua incluída nos mapas dos estrategistas ingleses, e os preparativos para uma operação
direta ou um longo bloqueio das ilhas Falkland
continuam a todo vapor.
A insistência na retirada das tropas argentinas
como pré-condiçáo para a retomada dos entendimentos foi defendida pela Primeira-Ministra Margaret
Thatcher com tanta firmeza nos seus contatos com o
Secretário Alexander Haig que surpreendeu os americanos.
A efetiva resposta inglesa deriva dos seus preparativos militares e da disposição para continuar escorando a diplomacia com o uso da força: os primeiros
navios da força-tarefa já zarparam da ilha de Ascensão, a cerca de 2 mil quilômetros a Leste do Recife.
Segundo se disse ontem, a partir dali, seguindo uma
rota que passa por perto da ilha da Trindade (brasileira), os navios chegarão às Falklands em mais sete
dias.
Sete dias é portanto o que sobra para a ponteaérea diplomática do Secretário de Estado americano, pois se um porta-aviões alcançar as Falklands
isso será o suficiente para fazer fervilhar outra vez o
quadro político britânico, irrequieto à espera de
resultados. Com o apoio aéreo, os submarinos nucleares adquirem mais flexibilidade para agir. O simples
reconhecimento desse novo quadro logístico forçaria
iniciativas do lado argentino, pois a Junta do General
Galtieri teria de produzir qualquer coisa equivalente
e capaz de apagar a aparência de humilhação militar
derivada da inércia.
A crescente tensão no Atlântico Sul envolve
naturalmente a reconsideração das bases estratégicas da área. um dos pontos mais discutidos desde o
inicio da crise. Assim, dificilmente a Ilha da Trindade. do Brasil, escapara a uma revisáo do seu valor
geográfico pela Marinha de Guerra. A ilha pode
funcionar como uma base para aviões de reconheci-
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Ingleses desmentem
ampliação de aeroporto
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Força-tarefa dispõe
de fundos ilimitados
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Navios soviéticos interferem
nas comunicações britânicas
Buenos Aires — Barcos soviéticos estão interferindo nas comunicações dos quatro submarinos britànicos que estáo na área das Ilhas Falklands (Malvinas), de acordo com altas fontes diplomáticas. Elas
disseram que os russos descobriram as freqüências
das transmissões e começaram a interferir, mas não
se sabe se afetaram muito as operações dos submarinos da Marinha Real, dois deles com propulsáo
nuclear.
Os diplomatas disseram que Londres está pensahdo em enviar um protesto aos soviéticos pela
intervenção. Um porta-voz da Marinha argentina
desmentiu a informação e negou qualquer cooperação militar entre soviéticos e argentinos na crise das
Malvinas (Falklands).
As redes de televisão americanas NBC e ABC
informaram na terça-feira que os soviéticos estão
passando informações sobre a frota britânica para o
alto comando argentino. A informação foi confirmada
em Buenos Aires por fonte ligada ao bloco socialista.
O porta-voz da Marinha acredita que os soviéticos estejam levantando dados sobre a esquadra real
pára fortalecer a posição russa contra a OTAN. Ele
atribuiu as dificuldades de comunicação entre os
submarinos ingleses às condições do Atlântico Sul,
como diferenças de salinidade e de temperatura da
água, que podem afetar a eficiência de equipamentos
que funcionam sem problemas no Atlântico Norte
sob outras condições.
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Noênio Spínola
e
caça
a submarinos, do tipo Nimrod, cuja
mento
autonomia de vôo é de 12 horas, com um raio de
alcance de 5 mil 500 milhas. Os Nimrod (ingleses)
rivalizam com os BEAR soviéticos, mas estes podem
ser reabastecidos em vôo, o que aumenta seu raio
operacional a partir da costa de Angola.
A atmosfera em Londres esteve mais tensa na
quinta-feira, quando a Marinha inglesa detectou sinais de movimentação da Marinha argentina. Mensagens começaram prontamente a sair daqui na direção
de Buenos Aires: a invasão da área do bloqueio seria
vista como uma tentativa de torpedear as possibilidades de diálogo através do Secretário Haig. Acredita-se agora que a movimentação dos navios foi apenas uma fórmula para alimentar a propaganda interna do Governo Galtieri, mais do que uma ameaça de
confrontação com os submarinos ingleses nas águas
das Falklands.
Com a presença do Secretário americano em
Buenos Aires, o clima tornou-se menos denso e a
Primeira-Ministra Margaret Thatcher aproveitou a
trégua para se retirar para sua casa de campo,
salvando em parte os hábitos de relax no tradicional
fim de semana inglês. Isso está sendo interpretado
como uma possibilidade adicional de entendimento
com os argentinos, pois a Primeira-Ministra tinha
antes manifestado a intenção de continuar em Londres com um grupo de altos membros do Gabinete.
The Economist, em sua ediçáo de ontem, surgiu
porém com uma série de hipóteses e opções, as quais
lados. Uma delas
podem estar nos planos dos dois"salvar
fala em uma solução capaz de
a face" dos
argentinos antes que os navios comecem a atirar.
Segundo a revista, o Governo inglês poderia estar
disposto a acolher os Estados Unidos como parte de
uma administração transitória das ilhas, junto com
um representante argentino, depois da retirada das
tropas.
A revista reúne um elenco de idéias cuja substância está na garantia da possível exploração das
riquezas minerais do fundo do mar das Falklands. em
uma espécie de consórcio de americanos, argentinos
e ingleses. "Tentem negociar uma forma de leasing
escorada na força" — diz o texto, sugerindo que se
ofereça a Argentina direitos ao fundo do mar (mas
com alguma cooperação anglo-americana) para a
exploração de petróleo, de uma forma que a Argentina perca os rendimentos do óleo se o leasing for
violado.

Prisioneiros de guerra iraquianos foram mostrados esta semana pelo Irã a jornalistas
ocidentais. O Irã afirma ter capturado 15 mil 500 iraquianos nos 18 meses de guerra. Cada
um dos prisioneiros na foto foi obrigado a segurar um retrato do aiatolá Khomeiny

Espanha altera
comando militar
Madri — O Governo espanhol realizou importantes mudanças na hierarquia do Exército,, designando novos generais para
os comandos das regiões
militares de Madri, Barcelona e Valladolid, e um novo Governador militar para Bilbao, as mais importantes do país. Segundo a
agência France Presse,
trata-se de uma clara demonstração de colocar nos
postos-chaves, militares
constitucionalistas, mas
evitando um choque frontal com os setores mais
conservadores.
A designação do General
Ricardo Arozarena para a
Ia Região Militar (Madri),
esperada há vários dias, foi
vista como um teste da
vontade do Governo de democratizar o Exército. Havia uma forte pressão da
imprensa para que o cargo
fosse ocupado pelo General José Saenz de Santa
Maria, que desempenhou
decisivo papel na derrota
do golpe de estado de 23 de
fevereiro e cuja fidelidade
ao Rei e ao regime democrático é inquestionável.
Crimes dividem
Governo francês
Paris — O aumento da
criminalidade na França
está provocando uma forte
controvérsia entre o Ministro do Interior, Gaston
Defferre, e o Ministro da
Justiça, Robert Badinter.
Defferre advertira quintafeira que só duras medidas
da polícia poderiam melhorar a situação da criminalidade. Badinter, em nota oficial, disse ontem que
não foi consultado e que
qualquer medida tem de
ser aprovada, primeiro, pe, lo Gabinete.
O Ministro do Interior,
em discurso a 250 policiais,
admitiu conceder à policia
poderes mais amplos, como a permissão para atirar
prontamente em bandidos
perigosos, além da possibilidade de verificar a identificaçâo nas ruas, sem obter, primeiro, mandado judicial, o que irritou as autoridades do Ministério da
Justiça.
Quebec volta a
ir autonomia
pedii
Ottawa — O PrimeiroMinistro da Província de
Quebec, Rene Levesque,
fez um novo apelo pela independência, aproveitando-se da visita da Rainha
Elizabeth II ao. Canadá,
onde foi proclamar uma
nova Constituição. A quêstão do Quebec foi o primeiro incidente desagradável
para a Rainha da Inglaterra.
Em uma cerimônia de
gala, a Rainha Elizabeth
proclamará hoje a Constituiçâo canadense, tomando efetivas novas reformas. Levesque está boicotando a cerimônia e se prepara para um comício em
Montreal, em protesto contra as reformas.

Irã mata
100 rebeldes

Conflitos em
território árabe

matam mais dois

nn Cnrílhtnn
Londres — Forças revolucionarias iranianas do aiatolá Khomeiny
mataram 100 rebeldes curdos, feriram 40 e prenderam um número não
revelado de autonomistas, empurrando os revoltosos para longe de
suas linhas de frente na montanhosa região do Noroeste do Irã, informou a Rádio de Teerã.
"Nas operações, quatro redutos
de contra-revolucionários foram
queimados e destruídos", acrescentou a Rádio. Segundo a emissora, a
luta se concentrou em torno das
localidades de Mahabad, Sardasht,
Sanandaj e Banhe, distantes 560
quilômetros a Oeste de Teerã, num
arco que bordeja as fronteiras do Irã
com a Turquia e o Iraque.
Já desde quinta-feira os curdos
vinham informando a respeito do
início de uma ofensiva de primavera
das forças do Governo de Teerã,
com apoio da aviação e artilharia
pesada, contra as três províncias
habitadas pelos curdos.
A Rádio de Teerã revelou que as
forças atacantes incluíam guardas
revolucionários e curdos favoráveis
ao regime iraniano. Afirmou também que um dirigente
guerrilheiro
curdo morreu e que "grande quantidade de munição foi destruída ou
capturada".
Um porta-voz do Partido Democrático Curdo — que luta pela autonomia de 1 milhão de curdos —
informou à UPI que três civis foram
mortos e cinco feridos pelos bombardeios da Aeronáutica iraniana
na cidade de Kamyaran, a Oeste de
Teerã. Acrescentou que os ataques
começaram há quatro dias e que
uma rádio curda clandestina divulgou convocações aos curdos para se
prepararem para a luta.
Os guerrilheiros curdos e as forças iranianas vêm-se enfrentando
todo o ano, desde que o aiatolá
Khomeiny assumiu o Poder, em fevereiro de 1979. No começo deste
ano, o Partido Democrático Curdo
se aliou ao grupo esquerdista iraniano Mujahedin Khalq, "numa aliança estratégica", conforme disse seu
porta-voz, para se opor ao regime de
Teerã.

Tel Aviv — Dois manifestantes palestinos morreram e pelo menos 20 ficaram
feridos em confrontos com soldados israelenses, no sexto dia consecutivo de
protestos nos territórios árabes ocupados da Cisjordánia e Faixa de Gaza
contra o atentado dentro da Mesquita
de Ornar, no setor muçulmano de Jerusalém, domingo de Páscoa.
Os protestos foram realizados por
multidões de muçulmanos que saiam
das mesquitas da Cisjordánia e Gaza na
primeira sexta-feira, dia santo dos islãmitas, desde o ataque de domingo, feito
por um judeu americano que matou,
com um fuzil, dos árabes e provocou
ferimentos em 30.
Os seis dias de protestos palestinos e
confrontos com os soldados israelenses
deixaram um saldo de dois palestinos
mortos e cerca de 40 feridos a bala.
Casal francês
morre em Beirute
Beirute — Um funcionário nào diplomata do setor administrativo da Embaixada da França no Líbano e sua mulher,
grávida de cinco meses, foram mortos a
tiros em seu apartamento, no setor mu"Acreditamos
que
çulmano de Beirute.
foi um ato de puro terrorismo, semelhante aos praticados por Carlos", pseudônimo do terrorista internacional venezuelano, Ilich Ramirez Sanchez, disse um
porta-voz da missão diplomática.
Guy Cavallo (28 anos) e sua mulher, I
Caroline, de 25 anos, estavam em Beirute há seis meses e foram mortos com
tiros na cabeça por uma ou mais pessoas
que se apresentaram como entregadores
de flores. O Embaixador da França, Paul
Marc Henry, recentemente avisara as,
autoridades libanesas que ele e outros
funcionários da Embaixada vinham recebendo telefonemas anônimos com
ameaças.
Funcionários da Embaixada francesa
já haviam manifestado temores de que
Carlos, o Chacal pudesse realizar atentados contra os interesses franceses no
estrangeiro. Há poucas semanas, em nota enviada às autoridades francesas, o
terrorista ameaçou atacar funcionários
do Governo de Paris se não forem libertados dois terroristas europeus presos
na França.
Prosseguiram ontem pelo quinto dia
consecutivo os combates entre milícianos da seita xiita e esquerdista libaneses, provocando a morte de sete pessoas
e nove feridos.

Swissair:
Mais classe em vez
de mais classes.
Na Swissair, Classe Econômica continua
chamando Classe Econômica e Primeira
Ciasse. Primeira Classe.
A diferença continua sendo o atendimento
de classe que ela dispensa às duas.
Consulte a Swissair ou o seu agente de viagens.
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Tem genle
que me chama
Sebastião Incendiado. Fico quetmado quando encontro uma casa
com Formipiso. E togo! Formipiso
nem esquenta com abrasa do meu eigarro
FORMIPISOem Del Castilho
ILA-Av Suburbana 5202
Tel 229-1145
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JORNAL DO BRASIL
Geraldo Violo

Muniz rebate críticas e |
justifica sua decisão
|f
de desativar delegacias
O Secretário de Segurança, General Waldir Muniz, disse ontem, "para acalmar idéias apressadas" —
em
referia-se ao pronunciamento de alguns políticos
relação à desativação de delegacias policiais — que a
racionalização da distribuição do policiamento se faz
necessária diante dos claros existentes nos quadros
de sua Secretaria.
Confirmou que, pelas necessidades atuais de pessoai da Polícia Civil, mais de 35 delegacias teriam que
ser desativadas, e que a partir de junho, quando
oumuitos policiais poderão requerer aposentadoria,
"O que há,
trás 20 delegacias seriam paralisadas.
porém, é o estudo de um grupo de trabalho para um
remanejamento que se fáz necessário", explicou
Muniz.
"Apressados"
Referindo-se a pronunciamentos de políticos, dos
quais tomou conhecimento mas não quis comentar, o
Secretário de Segurança disse que ninguém o procurou para esclarecimentos, antes de criticar. E os
esclarecimentos foram dados por ele, ontem, na sala
de imprensa da Secretaria:
A Secretaria de Segurança tem um claro de
quase 6 mil homens, na Polícia Civil, de um efetivo de
12 mil 20 homens previsto para 1979. Hoje a população
é outra e as necessidades também. Por isso a necessidade de um remanejamento e até a supressão das
atividades de algumas delegacias, para beneficio de
outras mais importantes. Com isso eu nào quero dizer
que a segurança da população será diminuída. É
justamente para aplicar melhor o reduzido efetivo da
Polícia Civil que criei o grupo de trabalho.
Disse mais o General Muniz que o Governador já
autorizou a abrir concurso para a nomeação de 2 mil
500 detetives, além dos 500 escrivães. Será aberto
brevemente e esses 3 mil homens poderão ser incorporados até novembro. Sua próxima meta é a preparação de policiais especializados para os cargos existentes na Polícia Técnica.
O que nâo podemos permitir que continue a
acontecer é um fato constatado por mim, em Macaé,
onde mais de 40 presos estão sob a guarda de apenas
trés policiais. Por isso vamos estudar como repassar
esses presos para outro local, para que haja menos
risco de fuga. Quando o estudo estiver pronto, eu o
submeterei ao Governador do Estado. Nada aqui é
feito de maneira apressada, sem um estudo profundo.
Muniz disse que o seu apelo ao Governador Chagas Freitas foi táo convincente que ele imediatamente
propôs a modificação da Constituição do Estado para
permitir à Polícia Civil recompletar seus quadros,
quando necessário. Acrescentou que agora está lutando para adquirir mais de 1 mil viaturas, necessidade
urgente da Polícia Civil. E espera, táo logo o Governo
federal libere os recursos do Fundo de Assistência
Social, já concedido, começar a reequipar a polícia.
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"Dalila de La Folgore"
brinca no hotel enquanto
espera pelo campeonato

Dalila de La Folgore, argentina, passou o dia,
ontem, brincando no saguão do Hotel Tropical, na
Barra da Tijuca, tendo uma visão completa do mar e
da praia, vazia, em razão do tempo meio chuvoso.
Nenhuma atividade cansativa ou excessos alimentares que pudessem colocar em risco a apresentação
que fará hoje. Educada, em nenhum momento sujou o
carpete da suite com ar condicionado que ocupa com
os donos, Alberto e Lúcia Quero, que vieram com ela
ao Rio, cheios de esperança de arrebatar os prêmios
do Campeonato Latino-Amerieano de Cães Pastores
Alemães, de hoje, até amanha.
Dalila e os outros concorrentes custam a seus
donos Cr$ 600 por dia, preço estabelecido pela direção
do Hotel. E náo estranham o ambiente, já que muitos
hotéis permitem a presença de animais, atendendo a
pedidos dos proprietários, que consideram essa proximidade muito importante nos dias que antecedem a
uma competição.
Eles precisam se sentir
relaxados e protegidos,
'
explicou Sérgio Fontes.
Passeios e exercícios
O dia de Dalila — como o dos outros cães —
começa cedo. Acorda às seis horas e sai para o
primeiro passeio do dia. Os hóspedes não reclamam,
afinal, todos são bem adestrados. Nas areias da Barra,
um exercício de desintoxicação. A volta ao hotel faz
com que a excitação do exercício passe. Meio-dia,
hora de dormir, na suite, até o final da tarde, quando
há novo passeio pela orla marítima.
Vida de cão premiado tem, no entanto, restrições.
Antes de mais nada, a forma. Por isso, só uma
refeição, à noite (há alguns casos de outra refeição
durante o dia). A Sociedade de Cães Pastores do Rio
de Janeiro mandou para o hotel quatro sacas de
raçáo, mas nào foram bem recebidas. Os adestradores
preferem alimentar seus campeões com carne (normalmente músculo) e verduras.
Grandes, de aparência violenta, os cáes pastores,
segundo seus donos, sáo animais dóceis.
Dormem ao lado da cama, no carpete. Mas
alguns chegam a dormir na própria cama, tal a
afetividade que mantêm com seus donos, garante
Sérgio Fontes, presidente da Sociedade Sergipana de
Criadores de Cáes Pastores Alemães.
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• C. de Bonfim. 2 I 4-

234-4557
• Armando
Lombardi. 949399-3022 - Barra

AVISO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE-PLANEJAMENTO"
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL
DO ABASTECIMENTO (SUNAB)
EDITAL-PADRÀO - JDT/02
COMPRA DE TRIGO EM GRÃO
A Junta Deliberativa do Trigo chama
a atenção dos interessados para o AVISO
que foi publicado no Diário Oficial da
União do dia 22.03.82, Seção I — página
n° 4.944, alterando a redação da alínea a,
do item 4o — Embarques, da parte I, do
Edital-Padrão-JDT/02, de 12:06.80.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1982
Louis Henri Guitton
Presidente da Junta Deliberativa do Trigo
(P

No próximo feriado, dia
21, 390 mil passageiros circularão em 13 400 ônibus
pela Rodoviária Novo Rio.
A previsão é da Coderte.
Até agora, os locais mais
procurados têm sido o litoral do Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e São Paulo. O
dia de maior movimento
será na terça-feira, quando
35 mil ônibus sairão do Rio
com 1 100 passageiros, que
começarão a retornar na
quinta-feira, quando 970
ônibus transportarão 32
mil passageiros.

A Divisão Especial SubUrbios do Grande Rio, da
Rede Ferroviária Federal,
já ultrapassou, nos dias
úteis, a média de'750 mil
passageiros. Na segundafeira, dia 12, foi estabelecido novo recorde, com 772
mil 875 usuários, nos cinco
subsistemas que compõem
a malha ferroviária suburbana, de cerca de 700 quilômetros. O recorde anterior era de 769 mil 514 pessoas, alcançado no dia 3 de
novembro do ano passado.
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Bancos vão
pagar creche
a empregadas
"A
partir de Io de maib
de 1982, os bancos reembolsarão, por mês, suas
empregadas que trabalham no Município do Rio
de Janeiro, até o maior vaIor referência, presentemente de Cr$ 5 mil 733,
despesa efetivada com o
internamente de seus filhos até a idade de 12 meses, em creches de sua livre
escolha".
Este é o principal trecho
do acordo firmado ontem à
tarde pelo presidente do
sindicato dos bancários,
Ivan Martins Pinheiro e
pelo presidente do sindicato dos bancos, Teóphilo de
Azeredo Santos, que passa
a fazer parte da convenção
coletiva da classe de 1981.

Fiscais
apreendem
carne

CIA DE FERRO LIGAS
DA BAHIA — FERBASA

Trens batem
recorde de
passageiros

_<_

Mais de 50 quilos de maconha foram apreendidos,
ontem, por agentes do Departamento Geral de Policia Civil, em poder de Maria das Neves da Silva, viúva, de 50 anos, Antônio Assis Santana, solteiro, de 33,
e Luis José dos Santos, solteiro, de 28 anos, em um
sítio na Rua 2 do Parque
Paulista, em Santa Cruz
da Serra, Estado do Rio de
Janeiro.
Maria das Neves da Silva, a princípio amedrontada, acabou dizendo que
era realmente distribuidora da droga, que vem de
Mato Grosso, a mando de
Luiz Carlos de tal. Segundo a polícia, quem controla o tráfico, de dentro de
um presidio da Rua Frei
Caneca, é um irmão de Maria, Adauto Pedro Teixeira, condenado por esse
crime. .

Agentes da segunda
equipe do Departamento
Geral de Fiscalização Sanitária do Rio de Janeiro
apreenderam, em dois estabelecimentos comerciais
da Zona Norte, 25 quilos de
carne salgada e mortadela
impróprias para consumo,
e 90 latas amassadas de
óleo, patè e molho para
macarronada.
Os estabelecimentos — o
supermercado Brastel Feijão com Arroz, em Inhaúma, e a mercearia Santo
Amaro de Campos, em Pi- v
lares — foram denunciados
por consumidores à Codecon (Coordenadoria de Defesa do Consumidor) pelo
telefone 248-7179. O total
das multas foi Cr$ 84 mil.
IRREGULARIDADES
Na primeira visita da
equipe de fiscalização, ao
supermercado Brastel Feijão com Arroz, na Avenida
Automóvel Clube 46, foram apreendidos 17 quilos
de mortadela em estado de
decomposição e 8 quilos de
aparas de came salgada
exposta à poeira.
Foram retiradas das pra_ teleiras 35 latas de 300 gramas de molho para maçarronada, 30 latas de patè de
presunto e 25 latas de óleo
de soja.
A outra visita da fiscalização sanitária foi à merSOCIEDADE ANÔNIMA
cearia Santo Amaro de
DE CAPITAL ABERTO
Campos, na rua Cristóvão
—
15.141.799/0002-94
CGCMF
Colombo 159, loja 2. Neste
DEMEC — RCA — 220 -77/091
local, a denúncia de que o
fogão estava instalado próCONVOCAÇÃO
ximo ao banheiro foi confirmada e o proprietário do
¦ Convidamos os senhores acionistas para se
estabelecimento recebeu
reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Exprazo de 15 dias para initraordinaria no dia 28 de abril de 1982, às 15.(quinze)
ciar reformas e isolar adehoras, na sede social da Companhia a Estrada de
quadamente o local.
Santiago s n°, Distrito de Santiago. Município de

Novo Rio já
se prepara
para feriado

Vise. de Pirajá.
5 14-239-7699
B. Ribeiro. 61 1236-7757

JUNTA DELIBERATIVA DO TRIGO
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O carioca terá um final
de semana sem sol. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para
hoje é de tempo nublado,
ainda sujeito a pancadas,
esparsas. Ventos de Sudoeste a Sul fracos, com
rajadas ocasionais. A temperatura permanece estável. A máxima de ontem
foi de 26.0°C na Praça XV e
em Santa Cruz. A mínima
foi de 19.3üC no Alto da
Boa Vista.
Para domingo, o prognóstico da meteorologia,
sujeito a confirmação, é o
mesmo de hoje, com possibilidade de chuva, principalmente no final do periodo — à tarde e à noite. A
temperatura também deverá permanecer estável.
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Quem compra Priori, o modulado da
Samurai, nào tem grilos de espécie alguma.
Todo em madeira de lei, único revestido
com poliéster, financiamento modulado em
12 meses e entrega rápida.
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Final de
semana não
vai ter sol
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A argentina Dalila de La Folgòrè, no hotel, ao lado dos donos
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Comprando Samurai,
você não tem, nem
nunca vai ter.
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Reforço
.
Regiões como Macaé, Búzios, Cabo Frio e Angra
[ dos Reis, principalmente esta, onde estão localizados
! estaleiros e duas usinas atômicas, têm grande crescio General Muniz, é
j mento populacional e, segundo daquelas
áreas. Mas
j preciso reforçar o policiamento
í tudo será definido com base nos estudos do grupo de
(trabalho e de acordo com o Governo do Estado.
— Por exemplo: já dei ordens para uma paralisa|
í ção temporária do Projeto PM-Rio, bem aceito pela
! comunidade, que respondeu prontamente, doando
cabinas e carros para a Policia Militar. Mas esta
corporação, com o efetivo atual de 28 mil homens,
está com sua capacidade esgotada e não podemos
aceitar mais doações de cabinas. Serão instaladas
apenas mais três ou quatro, já programadas.
A polícia está passando por uma grande transformação. E em breve será aplicado o Plano Diretor de
Informática, na primeira fase com informações rápidas, através de computador, sobre carros roubados;
depois sobre os dados mais importantes de prédios de
grande porte, para que os bombeiros já tenham inforem caso de incêndio. E' numa
mações imediatas
terceira fase — "que nào será a última" — informações
sobre a pessoa, agilizando os serviços principalmente
do Instituto Félix Pacheco — explicou o Secretário de
Segurança.
Finalizou dizendo que está em andamento o processo para o seguro dos policiais em serviço, bem
como o hospital da Policia Civil e tudo poderá ser
mantido com a ajuda do Fundo Especial de Segurança Pública, aprovado recentemente pelo Governo do
Estado, e que significa a captação de 40% do movimento bruto arrecadado com a prestação dos serviços
policiais. Disse que também pediu ao Governo a
da Polícia Militar e do
paridade para os integrantes
Corpo de Bombeiros, "para que eles nâo percam
muito de seus vencimentos quando passarem para a
reserva".
......
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Polícia
apreende
maconha

Pojuca, Estado da Bahia, para deliberarem sobre a
seguinte ordem:
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
a) Exame e votação do relatório, balanço e contas da
administração referentes ao exercício findo em
31.12.81;
b) Proposta da administração para distribuição de
dividendo e participações, e destinaçao do resultado excedente;
c) Fixação da remuneração dos membros do conselho de administração e da diretoria executiva;
administração de elevação do capital
d) Proposta da 'CrS'
'
1 .'530 00(1000.00 para CrS
de
social
3.024 320.116,14 mediante a incorporação das
reservas de capital existentes em balanço e
conseqüente elevação do valor nominal da ação;
e) Alteração do estatuto social em decorrência do
aumento do capital social.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
a) Proposta da administração de elevação do capital
de CrS 3.024.320.116.14
social
para CrS
3.600.000.000,00, com elevação do valor nominal
da ação para CrS 8.00. e conseqüente alteração
do estatuto social, mediante a utilização das
seguintes verbas:
1. Cri 50.165.083,49 — valores depositados no
. desenbfi.nco até 31 12.1981 de conformidade com a
a lei 2990 71 em decorrência da aprovação do
projeto de reinvestimento aprovado pela resolução
901 do conselho de desenvolvimento industrial da
Secretaria da Indústria e Comércio do Estado da
Bahia;
2. CrS 525.514.800,37 — parcelas das reservas de
lucros apresentados no balanço de 31.12.1981
Pojuca (BA). 15 de abnl de 1982
José Corgosmo de Carvalho Filho
— Presidente do Conselho de Administração (P
W

Prêmio maior
da Loterj é
de Niterói
O primeiro prêmio da)
Loterj (extração 332 — no
valor de Cr$ 6 milhões —
saiu para o bilhete 16 103,
vendido ém Niterói. O segundo prêmio (CrS 500
mil), saiu para o número
15 485; o terceiro (CrS 300
mil) para o bilhete 26 948;
o quarto prêmio (CrS 150
mil) para o 31 667; o quinto
(Cr$ 100 mil) para o numero 01 198; o sexto (CrS 80
mil) para o bilhete 35 430;
o sétimo (CrS 70 mil) para o
37 903; o oitavo (CrS 60 mil)
para o 03 528; o nono prémio (CrS 40 mil) saiu para o
bilhete 04 074; e o décimo
prêmio (CrS 30 mil), para o
bilhete 01 272.
O 17° vigésimo do bilhete 07 203. vendido no Rio,
ganhou o prêmio especial,
um Chevette. O Fiat saiu
para o 12° vigésimo do bilhete 27 910. vendido em
Rio Bonito, e a motocicleta Honda saiu para o 4o
vigésimo do bilhete 06 230,
vendido em Petrópolis.

Juiz que liberou preso
sem culpa pode responder
a processo disciplinar
^
Preso^

A Comissão de Defesa dos Direitos do
considera que o Juiz da Vara de Execuções Crimi—*;
nais Wellington Jones Paiva infringiu a Lei Orgàni- _**
ca da Magistratura, o Estatuto da OAB e a própria —
legislação que criou o instituto jurídico da reabili-^
tação, ao mencionar anteontem os processos a que
respondeu o advogado Anatole Arraes. Por isso vai^;
solicitar à Ordem que se dirija ao Conselho da_.„
Magistratura pedindo processo disciplinar contra.^
o magistrado.
-•*»
Ao mesmo tempo em que determinava a liber-_~
— ilegalmente preso*»,
tação de Darci dos Santos
desde 1973 — o juiz deu "parabéns" a seu advoga--^r
do Anatole Arraes e anunciou aos jornalistas que-i~
estava enviando ao Instituto Felix Pacheco, uní^
expediente comunicando a sua reabilitação dosfdrogas, desacato, lesões^
processos por tráfico de "Esse
juiz não tem cons-,
corporais e estelionato:
ciência da sua função social. Deveria é ir parar;
casa", disse a coordenadora da Comissão; advoga^^
.*£
da Elizabeth Sussekind.

M

Danos

O advogado Anatole Arraes, que também é—membro da Comissão, esteve presente à reunião-*
e declarou que a atitude do juiz represen*^
de ontem
tou' "uma represália. Feriu a mim e à minha-—
familia. Colegas me aconselharam e estou pensan^
do numa ação de danos morais".
O advogado Ivan Senra Pes.sanha, outro inte^j
depois de classificar a atitude.»:
grante da Comissão,"muito
baixa, chocante", lem-^,
do magistrado de
"in«-~
brou que o instituto jurídico da reabilitação,
fringido por esse juiz, determina um silêncio perpéíri:
tuo sobre o fato que teria geradg ò processo contra-»
alguém".
Elizabeth Sussekind disse que "eWellington JdgK
preferiu lem-^
nes Paiva extrapolou sua função
brar o passado do advogado a ver o serviço que.|;
estava prestando. O juiz tomou a si as dores dft.»
erro judiciário que estava sendo cometido. O erro é|j
da estrutura, do sistema. Mas com tal procedimeri-»
to deixou entever, infelizmente, qual é a sua filoso-?»
fia penal, a sua mentalidade. O que está em jogai
agora é a própria Vara de Execuções Criminais'-,!*>
O juiz, segundo a Comissão, teria ido.contra â^
Lei da Magistratura porque ela determina que mj
magistrado deve observar a urbanidade no trato |
com os advogados e com os presos. Esse direito de^
ser bem tratado, com urbanidade, também estár
.,*_,
contido no Estatuto da OAB.
um
procesAlém de pedir à Ordem que solicite
so disciplinar contra o juiz, a Comissão vai reque^-;
rer a realização, pela OAB, de uma sessáo pública^
de desagravo a Anatole"oArraes. Ivan Senra Pessa^
mal que o procedimento.»
nha lembrou também
do juiz da Vara de Execuções Criminais fará a;.
cerca de 50 ex-presidiários que estão estudando*,
-j*'
hoje nas Faculdades-de Direito.
A Comissão de Defesa dos Direitos do Preso ¦©«
uma entidade ligada à International Associatioli"
of Legal Service e tem seu quadro, além de advog
gados, ex-presidiários, estudantes de Direito, a§^
sistentes sociais e profissionais de várias outras^
áreas.
-*&>
O advogado Anatole Arraes esteve preso, entrei
1966 e 1970, cumprindo penas por tráfico de dro**
gas, estelionato, desacato e lesões corporais. Fot~
¦£&
reabilitado em maio de 1981.

Darci é entregue a
irmão para tratamento

Jü

Darci dos Santos, qué estava preso com a peílÉ"
cumprida desde 1973, foi solto às 17hl0min de~
*
ontem, mediante alvará expedido pelo Juiz Wellirif
Criminaisr
Execuções
Vara
de
da
Paiva,
ton Jones
Ele foi entregue pelo assistente da direção do Manfo,
còmio Judiciário Heitor Carrilho (Rua Frei Caneca),
Agnelo Quinteiro, ao seu irmão, Nelson dos SantÓÃ;
que o levou para casa, em Comendador Soares, g*
Darci, que fora condenado por assalto e roubo**
embarcou num táxi em companhia de Nelson e dei
outro irmão, Almiro dos Santos. Nelson se comprc£
meteu com o Juiz Wellington Jones Paiva a tratar.
de Darci, que é esquizofrênico e necessita de tratg-„
mento psiquiátrico. Informou que levará Darci,
amanhã, ao Hospital Carlos Chagas, para rever sua_
mãe, Ambrosia Maria Sebastiana, de 82 anos, inter..
nada ali para tratamento de câncer e problemas do:
coração.
m*t

Antenor Rangel impetra J
habeas corpus para podei^
recorrer em liberdade áj
Pedido de habeas corpus para o economista"
Antenor da Fonseca Rangel Neto apelar em liber«r
dade da sentença que o condenou a cinco meses dê*
detenção, sem sursis, foi interposto, ontem, pelcr
advogado Humberto Teles, no 2o Tribunal de AlçgP.'
da. Ele quer que os juizes fixem a fiança que foi
negada pelo Juiz da 5a Vara Federal, Flávio Nunes.'
Magalhães. Antenor está foragido desde 30 de,
março.
~<*
O magistrado negou o pedido, alegando ser õ
réu "elemento violento, dotado de periculosidadej?
freqüentemente envolvido em acontecimentos po"
liciais". Antenor teve seu nome vinculado ao crimg
do Condomínio da Casa das Pedras, quando mor-,
reu sua terceira mulher. Angélica Barbosa <£€
Araújo, e na agressão ao Delegado João Keplet
Fontenele. Responde, ainda, a processo por porte,
«3
de arma, na 25a Vara Criminal.
Ato ilegal

.i.

No pedido de habeas corpus, o advogado Hum-'
berto Teles rebateu as afirmações do Juiz Flávid;
Nunes Magalhães, dizendo que sua decisão de
negar a fiança é ilegal e que a folha.de antecedés£
tes de seu cliente "não contém anotações desabo^
nadoras, sendo certo, igualmente, que os autos naa
assinalam informação de que ele tenha fugido à;
convocação do Juízo para se ver processar". LenK
brou que o economista compareceu a todos os atos*
processuais.
—&
Disse, ainda, o advogado Humberto Teles, qu<T,
ao invocar o Código de Processo Penal para n§(£
fixar a fiança, "o Juiz da 5a Vara Criminal esteve
desatento aos elementos informadores da prova".
Explicou que a fiança, longe de ser um favor, se
insere no rol de direitos do cidadão postos sob..Q
abrigo da Constituição da República. Daí, tes
requerido ao 2o Tribunal de Alçada o habeas
corpus em favor de Antenor, pedindo, ainda, que
seja recolhido o mandado de prisão expedido"
"¦*•
contra ele.
Antenor foi condenado a cinco meses de dentençào por lesões corporais contra sua segunda
mulher, Maria Inês Mendes Gonçalves. Caso*-o
habeas corpus em seu favor não seja julgado até 3
de maio — dia em que ele terá de comparecer á 25*
Vara Criminal para ser interrogado por porte de'
arma — poderá ser condenado à revelia neste
processo.
.¦-,:,.
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sábado, 17/4/88
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CONSOLIDADAS E PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
final do exercício.
de e zelo dos nossos funcionários
do

e <^*° «srtgode to*« os
atingiu Cr$12.716 milhões, ao
indispensáveis ao crescimento da Organização,
Em 3112.81. as aplicações de recursos próprios e de diver nossos clientes,
ADMINISTRAÇÃO
sos programas dò Banco Central, nas diferentes modalidades de
!$gS£^^Sir^nSffiStados financiamento do crédito rural, alcançaram o expressivo mon- CONSELHO DE ADMITI?h„
Em cumprimento aos «^^'^Z!^
'"'
miihnp*
poccmcNTE
umucm
Pedreira Freire de Carvalho - PRESIDENTE
Pamphilo
balanço
o
patrimonial expressivu
temos o prazer de apresentar a V.Sas.
pm 1980 alcan- tante de Cr$ 10.4 bilhões, traduzindo um aumento de 108%, em
Innocéncio Marques de Góes Calmon - Vice-Presidente
consolidada do Banco Econômico S.A. e as demonstrações i^o.^'^^
relação ao ano anterior.
- VicPr.sid.nte
Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho
fina-'^^í!^^^^^^^^^
=o
0 ativo permanente passou de Cr$6.822 milhões, em 1980.
lI^dSsítoTà & atingiram CrS 83.211
dfl
™
'"ÍlSL.1
aas
acompannaoos
de 1981. Os números e documentos,
uma expansão de para CrS15.339 milhões, ao tinal do exercício, u saioo aos m- «meiroí™,.».^.™,,,»,
os *pos^tos
deoósitos de poup
poupança
ç^tiveram
31.12.80.
anal.se milhões os^
Calmon de Sá
explicativas e do parecer dos auditores, permitem uma
para vestimentos ascendeu a Cr$5.918 milhões, representando 111% Ângelo
1981.L«*.
no
ano
de
Neto
Organização
nossa
da
sobre o desempenho
ao observado no encerramento do exercício de 1980. Carlos Benigno Pereira de Lyra
a prazo e os superior
depósitos_m
Os
12
81
*>
1£>1
Bw
mHhões
em
31
emJl
Nesta consolidação estão meu (das as seguines empresas MM^Hho«,
imposto de renda, che. ,=._„.,.«,de Sé Júnior
198Q
Q
.
para
provisão
'ncius.ve
Cre, aceites' cambiais,
Tarquínlo Bittencourt
Banco Econômico de Investimento S.A., Econômico S.A.
19_n alcançavam
u gou-a Cr$5.153 milhões, superior ao do ano anterior, que Javme
ao iinaa
Credito somararri ÇrSZJ.1W mnnoes, rmdarse
dito. Financiamento e Investimentos, Econômico S.A.
José Farani Pedreira d. Freitas
exbre_sou em L.
CrS2.271 milhões.
se
expressou
milhões.
_
Sa Neto
imnhiliário -Casaforte Econômico S.A. Distribuidora de Títu- CrS60.774
„,„„.._.-._,
de
Por fim agradecemos a atenção que nos foi dispensada pelas José de
elewou-»
Crédito Por sua vez. o volume das operações de^jtt
Tourinho de Abreu
os e V ores Mobiliários, Econômico Nordeste S.A.
Autoridades Monetárias, em particular as do Banco Central, o Valdemar
Decf«°*P°>°
milhoe
milhões
para
Conselheiros
mobiliário. Gráfica Econômico Ltda., Econômico S.A. Empreen- CrS24.267
^$44^451 as quais nossa assistência estimulo recebido dos nossos acionistas, a dedicação, capacidaexportadoras,
atividades
as
prestamos
dimentos e a Companhia Nordeste de Participações.
líquido
Ao encerrar-se o exercício de 1981, o patrimônio
Cr$8.259
Banco expressava-se em CrS 19.168 milhões, contra

Senhores Acionistas,

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
(em milhares de cruzeiros)
PASSIVO

ATIVO
CONSOLIDADO

BESA

ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

1981

1980

1981

1980

345.773.028

8B.033.324

403.600.780
8.724.126

113.414.369

116.293.793
116.357.796

49.404.468
49.233.776

2.996.286

3.415.701

(304.251)
(2.756.038)

(58.774)
(3.186.235)

8.553.729

¦;••••
5?-.1f,2_|l
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
7l.l4J.two
Empréstimos. Financiamentos e Repasses
Imobiliárias
Aplicações
(-) Provisão p/Créditos de Liquidação
(242.388)
Duvidosa
(2.756.038)
(—) Rendas a Apropriar
RELAÇÕES INTERBANCÁRIAS
E INTERDEPARTAMENTAIS
CRÉDITOS DIVERSOS . . .'
Banco Central - Recolhimentos e Depósitos
•Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio
Cambiais e Documentos a Prazo em Moedas
Estrangeiras
Créditos de Renda - Depósitos no FAL
Outros Créditos em Moeda Nacional
Outros"Créditos em Moedas Estrangeiras
(—) Rendas a Apropriar
VALORES E BENS
Títulos de Renda Fixa
. .
Títulos Vinculados a Revendas ou Vendas
Títulos Vinculadosa Empréstimos de Liquidez
Valores em Moedas Estrangeiras
Estoque de Matéria-Prima e Produtos Diversos .
Imóveis a Comercializar
Outros Valores e Bens

198.003.637
31.498.974
7.951.629
12.716.208

4.710.070
26.456.819
26.751.582

(2.129)
(292.634)
34.198.409
11.665.136
2.150.197
4.218.676

4.909.174

199.310.097

34.206.314
15.017.513
2.150.197
4.218.676

44.167.900
7.951.629
12.716.208

110.753
557.390
6.925.805

(9.965)

321.506
879.835
21.439.193
920.243
(60.714)

39.571.466
19.298.393
15.153.989

11.002.890
9.093.363
1.562.759

35.104.864
14.635.622
15.153.990

9.876.900
7.041.808

2.117

2.405

2.1 17
17.448
144.774

321.506
9.650.102
920.243
(60.714)

110.753
4.222.088
973.387

1.209.396

(154.704)
1.402.406
900.597
2.405
14.306

63.790

5.116.967

344.363

150.913

451.588

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO . .

10.977.527

26.116.757

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Empréstimos, Financiamentos e Repasses . . .
Aplicações Imobiliárias
Créditos em Liquidação
(-) Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa
(-) Rendas a Apropriar

9.312.532
3.313754

9.592.323
8.843.722
8.946.540

49.285.818

44.451.996

24.267.113
15.389.536
8.316.158

224.108
(224.1081
(1.222)

104.601
(104.601)
(102.818)
5.684
5.684

CRÉDITOS DIVERSOS
Financiamentos em Moedas Estrangeiras . . .
Outros Créditos em Moeda Nacional

37.661.600
6.620.951

654.659

2.196.969

(483.992)

(1.265.851)

(1.222)
2.583.275
2.583.275

.664.995
.664.995

742.917
2.673
'
740.244

2.250.547
1.665.020
585.527

ATIVO PERMANENTE

20.829.941

8.989.839

15.339.412

INVESTIMENTOS . . .
Em Sociedades Ligadas
.
Outros Investimentos

073.330
.658.730
414.600

5.829.943
5.664.398

IMOBILIZADO
Imóveis de Uso
Imóveis em Curso
Outros Bens de Uso
(—) Provisão para Depreciação

.773.538
.180.660
.728.301
.755.111
(890.5341

2.397.442

VALORES E BENS
Títulos de Renda Fixa
Outros Valores e Bens

DIFERIDO
Despesas de Organização e Expansão
Outros
(-) Provisão para Amortização

1.983.073
2.664.737

165.545
1.324.016

636.008
837.913
(400.495)
762.454
1.623.609

~~
(681.664)
377.580.496

Total

(861.155)
106.615.486

(369.699)
1.094.055
398.075
695.980
755.589
2.698
752.891

2.806.721

2.542.120
264.601

7.105.267
4.516.937
1.730.847
1.877.469
(1.019.986)

3.068.109
1.936.883
668.017

2.315.832
2.772.390
563.301
(1.019.8591

947.860

468.226.010

928.675
(465.466)

316.937.159

80.304.777

382.105.666

108.659.294

I

118.104.273
43.041.398
43 04 1398

46.721.025
25.000.975
2500Ó975

26.593.284

4.439.615
14.151.931

72.504.050
32.536.035
24.028 787
8.507.248
17.641.551
5.511.669
16.613.134

Wm
I
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WM

44483.148

172.987.173
63.211.725
43371751
19.839.974
51.769.466
9.005.121
49.858.451

RELAÇÕES INTERBANCÁRIAS
E INTERDEPARTAMENTAIS . .

153.986
(937.205)
146.353.816

1981

1980

RECEITAS OPERACIONAIS
Rendas de Operações de Crédito
Resultado de Câmbio
Rendas de Serviços Bancários
Rendas c/Valores Mobiliários
Lucros c/Valores Mobiliários
Outras Rendas Operacionais

43.838.852
20.201.352
5 392.776
190457
6.263.383
8.454.755
3.336.129

15.527.448
8 324.724
1 977.831
90.512
698.317
2.433.466
2.002.598

34.176.516
25.635.981
1.977.831
488.444
1.468.336
2.683.119
1.922.805

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas de Captação
Despesas de Obrigações p/Empréstimos
Resultado de Câmbio
Despesas de Serviços Bancários
Despesas Administrativas
Perdas c/Valores Mobiliários
Despesas Patrimoniais
Outras Despesas Operacionais

39.047.370
7.345.811
6.888.102
5.448.750
33.718
12.078.989
5.670.924
1.567.941
13.135

13.938.270
825.193
2.659.629
2.355.259
18.023
5.584.610
1.767.090
681.723
46.743

99.720.448
69.001.597
5.392.776
1.235.728
9.177.795
8.454.755
6.457.797
92.313.067

1.647.711

32.101.972
12.673.946
6.409.471
2.355.259
190.918
6.046.603
1.824.080
1.572.541
1.029.154

RESULTADO OPERACIONAL

4.791.482

1.589.178

7.407.381

2.074.544

732.686
1.059
105 409
16
626.202
70.952

577.013
574
194.816
167.350
214.273

1.993.423
1.059
105.409
1.631
1.885.324

1.217.489
574
194.816

28.260
6.193

137.117

33.885
6.193

. . .

661.734
1. Q34.336
6.487.552
1.525.530

. .

RESULTADO NÃO OPERACIONAL
..

RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA
RESULTADO APÓS O IMPOSTO DE RENDA
PARTICIPAÇÕES
LUCRO LIQUIDO

44.136.063

14.665.668
5.448.750
721.949
13 330.188

7.097.039
5.265.699

167.350
854.749

837
136.280

27.692

548.753

1.856.306

1.183.604

233.803

(1.175.075)

(362.910)

2.371.734

8.088.612

2.895.238

230.000

2.935.579

623.888

4.962.022

2.141.734

5.153.033

2.271.350

920.000

438.743

1.111.060

570.363

4.042.022

1.702.991

4.041.973

1.700.987

4.042.022
(49)

1.700.967
20

Participação dos Acionistas Controladores
Participação dos Acionistas Minoritários

estas:
3. as parcelas referentes a receitas e despesas ainda não realizadas, de nego
cios entre as sociedades:
c) os ajustes dos investimentos na Econômico S. A. Empreendimentos, no 2.
semestre de 1981. foram calculados com base no seu patrimônio líquido,
em 31 de outubro de 1981, acrescido de valores correspondentes a eventos significativos ocorridos no período de defasagem. em consonância com o disposto
no inciso
1 da Comissão de Vdlores Mobiliários:
XVI. da Instrução n
d) a participação dos acionistas minoritários foi destacada na demonstração do
resultado e no balanço patrimonial.
II - EMPRESAS CONSOLIDADAS
Estão incluídos na presente consolidação o Banco Econômico S. A. e suas con
troladas direta e indiretamente, a seguir relacionadas

Hj
|uf
¦¦.
H
I

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

41.475.669

18.051.830

65.648.932

RECURSOS CAPTADOS
Depósitos a Prazo
Aceites Cambiais e Letras Imobiliárias . . .
Obrigações por Empréstimos
Redescontos e Empréstimos no Banco
Central e BNH
Obrigações por Empréstimos no País
Obrigações por Empréstimos Externos .
(—I Despesas a Apropriar

41.475.669
56.095

18.051.830
1.793

42.223.920

18.050.736

65.069.483 27.792.866
195.339 71.185
421.431 227.966
65.266.751 27.519.797

6.271.074
35.952.846
(804.346)

5344.305
12.706.431
(699)

5.023.356 2.980.609
12.452.213 8.080.873
47.791.182 16.458.315
(814.038) (26.082)

\

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Obrigações Diversas em Moeda Nacional
Provisão para Pagamentos

PA TRIMÒNIO GERIDO
PELA CONTROLADORA

|
||S
WM
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1.126.566

|
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I
I

1.303.612 516.120

1

132

I

90

19.167.668
5.800.000

6.881.311
5.310.343
1.176.014

3.300.000
(247.274)
3.610.804
1.595.349
-

19.167.668

8.258.879

377.580.496

106.615.486

5.800.000

Capital Social
(-) Acionistas - Capital a Realizar
. .
Reservas e Retenções de Lucros
Reservas de Capital
Lucros ou Prejuízos Acumulados . .

|
lã

58.807 970.656
520.642 155.910

8.258.879

19.167.668

PATRIMÔNIO LIQUIDO

28.919.432

579.449

RESULTADOSDE EXERCÍCIOS FUTUROS
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS
NAS CONTROLADAS

|
fj

30.268.823

2.806.647
1.317.342
631.756
857.549

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Provisão para Pagamentos
. .
Obrigações Diversas em Moeda Nacional
Obrigações Diversas em Moedas Estrangeiras

E|S
£9
I
III
I

17.049.082 5.886.421
12.604.485 3.722.342
3.835.715 1.306.530
608.882 857.549

192.069.411

30.777.105

6.478.613
4.290.551
1.579.180
608.882

Total

BESA

1981
26.380.633

ORIGENS DE RECURSOS
RECURSOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES
Lucro Líquido do Exercício
Resultado de Correção Monetária
Resultado de Equiparação Patrimonial
Variação nos Resultados de
Exercícios Futuros
Ajustes de Exercícios Anteriores
Depreciação e Amortização
Dividendos Recebidos
Empresas Controladas

6.881.311 3.610.804
5.310.343 1.595.350
1.176.014
-

19.167.800

I

8.258.880

3.300.000
(247.274)

I
Ugfl
I
M»
Wm

8.258.970

§

146.353.816

468.226.010

RECURSOS
Aumento do
Alienação de
Alienação de

CONSOLIDADO

1980

1981

DE TERCEIROS
Exigível a Longo Prazo .
Bens do Imobilizado . .
Investimentos

APLICAÇÕES DE RECURSOS . . .
Dividendos Propostos e Distribuídos .
Aquisição de Direitos do
Ativo Imobilizado
Aumento:
Do Realizável a Longo Prazo . . .
Dos Investimentos
Do Ativo Diferido
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

9.715.329 44.691.952 14.502.073

4.042.022
(1.034.336)
(1.222.864)

1.702.991 4.041.973 1.700.987
(233.803) 1.175.075 362.910
(1.039.979) (171.851) (442.193)

(178.400)
376.944

787.493 176.382
(44.797) (72.565) 41.808
353.995 576.096 450.956

547.274
76.393

212.348
63.705

547.274
202.959

212.348
100.205

23.423.839
14.308
335.453

8.692.607
8.262

36.729.500
83.848
705.617

11.862.894
9.384
26.390

5.273.311
1.585.600

3.692.843
582.750

27.951.913
1.585.509

9.572.447
582.753

1.083.279

210.146

1.403.358

262.881

1.385.204
662.058
557.270

2.507.573
113.004
279.370

23.169.061
1.159.691
634.294

7.847.730
572.291
306.792

21.107.322

6.022.486

16.740.039

4.929.624

Fim do
Exercício

Variação

CONSOLIDADO

BESA
Modificações no
Capital Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Capital Circulante
Líquido

.

Empresa
Banco Econômico de Investimento S.A.
Econômico S. A. Crédito Imobiliário — Casaforte
Econômico Nordeste S. A. Crédito Imobiliário
Econômico S. A. Crédito, Financiamento e
Investimentos
Econômico S. A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários
Econômico S. A. Empreendimentos
Cia. Nordeste de Participações
Gráfica Econômico Ltda.

1980

86.533

RECURSOS DE ACIONISTAS
Realização do Capital Social
Contribuições para Reservas de Capital

Inicio do
Exercício

Fim do
Exercício

Variação

Inicio do
Exercicio

88.033.324
80.304.777

345.773.028
316.937.159

267.739.704
236.632.382

113.414.369
108.659.294

403.600.780
382.105.666

290.186.411
273.446.372

21.107.322

4.755.075

21.495.114

16.740.039

7.728.547

28.835.869

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

NOTAS EXPLICATIVAS ÃS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
I - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS DE CONSOLIDAÇÃO
As presentes demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em obediéncia ao disposto nos arts. 249 e 250 da Lei n. 6.404. de 15 de dezembro de
1976. Instrução n. 15. de 3 de novembro de 1980. da Comissão de Valores Mobiliários. e de acordo com as práticas contábeis de consolidação geralmente aceitas, valendo salientar que:
a) o Banco Econômico S. A. e suas controladas adotam praticas contábeis uniformes para fins de registro de suas operações e (avaliação dos elementos pauimoniais;
b) na consolidação foram eliminados.
1. as participações de uma sociedade em outra;
2. os saldos em vigor das contas entre a controladora e as controladas e entre

-

192.354.273

CONSOLIDADO

1980

22.067

1.935.499 6.074.474
5.957.447 1.811.897
19.407.846 1.079.186
«2.557.659 7.647.577
7.325.864 3.377.509
7.325.864 3.377.509
(8.183.454) (3.175.848)

5.206.194
455.253
842.908
7.647.576
3.377.509
3.377.509
(249.005)

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ORIGENS
E APLICAÇÕES DE RECURSOS (em milhares de cruzeiros)

BESA

837
70.115

903.803
3.793.565
17.228.121
22.557.659
7.325.864
7.325.864
(3.339.421)

Tipo de
Participação

Participação

Direta
Direta
Direta

99,99
99,99
99.99

Direta

99.99

Direta
Indireta
Indireta
Direta

99.99
99.98
99.97
99,99

(%)

Foram excluídas da consolidação as empresas controladas abaixo relacionadas,
a fim de não distorcer a representação da unidade econômica, conforme autorizade 1982: Promotora
ção prévia obtida da CVM, em ofício n 005. de 6 de janeiro
Econômico Consultoria e Vendas Ltda ; Econômico Automação e Processamento
de Dados Ltda , Kontik S. A. Hotéis e Turismo; Kontik-Franstur S. A. Viagens e
Turismo; Econômico Planejamento Ltda ; Econtradmg S. A. Comércio Exterior,
Caiu da Bahia SA.; Econômico Agropastoril Industrial S. A.; Companhia Satélite
de Terrenos; CST - Expansão Urbana; Agropecuária Beira Rio S A. e Agropastoril
Barro Vermelho S.A.
III
Os investimentos nas empresas consolidadas, bem como nas excluídas da
presente consolidação, encontram se avaliados pelo método da equivalência patn
monial.

À Diretoria e Acionistas do BANCO ECONÔMICO S.A.
Examinamos o balanço patrimonial consolidado do Banco Econômico S.A..
levantado em 31 de dezembro de 1981, e as respectivas demonstrações consolidadas
do resultado do exercício e das origens e aplicações de recursos, bem como as notas
explicativas que as acompanham, compreendendo as operações realizadas no exercicio findo naquela data.
Nosso exame foi efetuado consoante os padrões de auditoria geralmente aceitos
e de acordo com as determinações da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco
Central do Brasil, incluindo revisões parciais dos livros e documentos de contabilidade e outros procedimentos técnicos de auditoria que julgamos necessários nas
circunstâncias.
Não examinamos as demonstrações financeiras da Econômico S.A. Empreendimentos, Companhia Nordeste de Participações e Gráfica Econômico Ltda., empresas
ligadas, nas quais o Banco tem investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial. Como conseqüência, não nos foi possível formar uma opinião quanto á
adequação do valor desses investimentos no balanço patrimonial e nos valores deles
decorrentes, apresentados na demonstração do resultado.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas do Banco Econòmico S A.,
acima citadas, representam adequadamente a situação patrimonial,
financeira e o resultado consolidado das operações em 31 de dezembro de 1981. de
acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira
consistente em relação ao exercício antena.Rio de Janeiro, 12 de marco de 1982.
ERYMÁ CARNEIRO, AUDITORES SCT. - CRC-RJ n. 0002
ERYtvlÁ C ARNEIRO - Contador CRC RJ n. 2.758
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1.731.079

1981

DESPESAS NÃOOPERACIONAIS
Perdas na Alienação de Bens
Perdas na Alienação de Investimentos
Outras Perdas Nãooperacionais

I

RECURSOS CAPTADOS
Depósitos à Vista
Em Contas Correntes
Em Contas de Poupança
Depósitos a Prazo
Aceites Cambiais e Letras Imobiliárias . .
Obrigações por Empréstimos
Redescontose Empréstimos no Banco
Central. BNH e BNDE
Obrigações por Empréstimos Externos
Obrigações por Empréstimos no País
Obrigações em Moedas Estrangeiras . .
Obrigações por Recebimentos
'.
Tributos e Encargos Sociais
(—) Despesas a Apropriar

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO
(em milhares de cruzeiros)

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS
Rendas de Aluguel
Lucros na Alienação de Bens
Lucros na Alienação de Investimentos
Outras Rendas Nãooperacionais

¦

PASSIVO CIRCULANTE

* 6.822.690

5.918.313
5.174.794
743.519

CONSOLIDADO
1981
1980

BESA
1980
1981

-¦'
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sábado, 17/4/82
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Menino cie 9 anos confessa Família de Luz dei Fuego
diz que filme deturpou
ter assassinado irmão e
veneno na comida imagem e susta exibição
pai com
Sob a alegação de que a imagem de Luz dei Fuego
Horizonte — O Juiz da comarca de Montes

Tempo
INPE/CNPq — 6hl7mln (16/04/82) — Via Rio—Sul

Rio de Janeiro
Rita de Cássia Vieira da
Silva, 59, de infarto, no
Belo
g" aJBHVl, UWm
mw^mi BBSgfe??m
Hospital do Andarai. Ca__gg_ _____M______f______P__^__j iagM
I^^SiiiM
Tibagi Sales de Oliveira, foi deturpada no filme do mesmo nome, a irmã de
rioca, casada com Deodato Claros, no Norte de Minas,
Vi(Luz dei Luego), Maria Edelmira
Pereira da Silva, tinha dois pediu ontem à Febem — Fundação Estadual do Bem- Dora Vicacqua
filhos: Sérgio e Sueli, três Estar do Menor — o internamente de S. C. O., de nove vacqua Peixoto, e uma sobrinha entraram segundanetos, morava em Vila anos, que confessou ter matado, por envenenamento feira com um pedido de sustação do filme, concedido
Isabel*
com defensivo agrícola, o pai Cristiano Cardoso de ontem pelo juiz da 25a Vara Cível. A informação é dos
¦^^^____f^j m^m Wv9&H$i^imm^^!l BL
Conceição de Carvalho, Lima, lavrador, 46 anos, viúvo, e o irmão Odair José advogados Ruy Medeiros Pimentel e José Lacerda
.'
80, de arteriosclerose, em de Lima, de quatro anos, em Várzea das Pedras, Padilhá, em telefonema ao JORNAL DO BRASIL.'
família
alega
a
a
casa, em Braz de Pina. Es- distrito de Porteirinha.
advogados,
os
com
De acordo
....
panhola, viúva de Alberto :
ocorreram há cerca de dois meses, mas falta de autorização para uso da biografia de Luz dei
Os
crimes
de Carvalho.
do Fuego, a deturpação de sua imagem em vários aspecTeresa Marrins de Frei- só esta semana o Tenente Horta, comandante
m^^^^^&íamammm^Mmm BmW
tos. as cenas de sexo e a publicidade ostensiva como
apurar
decidiu
Porteirinha,
de
tas, 56, de insuficiência destacamento policial
*\j?3aamaWÊamfÈÊ\&mmm mmW
A
açáo
é
exibição.
a
sustar
proposta
$ÍBS.
motivos
moradores
para
de
<£_» mmta^a^^^Sm^^Ê^f^KMÊ^mm^?^amm\
cardiorrespiratória, na Ca- o caso, depois de receber denúncias
BS
__HK___!^Kf9
de
Carvalho,
Vaz
e
Joaquim
Èmbrafilme
Kf
^|
I«3
HÜb$
sa de Saúde Santa Maria. locais, que estranhavam as seguidas mortes de pai, contra a
Carioca, tinha um filho: mãe e filho em circunstâncias misteriosas. A mãe do roteirista e produtor do filme.
Luiz Carlos, dois netos, menor, Marcelina Cardoso de Oliveira, morreu há três
Del Fuego, o filme lhe é
FICÇÃO
morava na Glória.
anos, por suicídio com veneno. S. C. O. disse que
extremamente favorável,
Antônio Firmino de Al- assistiu a morte da mãe e aprendeu, então, como
visão muiLuz Del Fuego estreou dando-lhe uma
meida Filho, 37, de infarto, matar alguém com inseticida.
to positiva. Outro aspecto
e
Salvador
Paulo
Sáo
coem
Carioca,
Prontocor.
no
intenção era também ma- há uma semana, e sua exi- é que a mesma família que '
merciante, casado com VENENO NA MARMITA
em
Luiza Soares de Almeida,
Detido pela policia, o tar três primos que haviam biçâo deverá ser suspensa sempre teve interesse
tinha um filho: Ary, mora- menor S. C. O. confessou batido nele.
No Rio, desprezar Luz Del Fuego, e
•-*.¦¦¦ asffisgasS "¦¦¦'—¦<&¦..;¦¦•¦¦ ..v..';.^--,.. ™w„————¦-—¦
cidades.
¦——nessas
i¦¦¦„,,
——
O delegado regional de não ocorrerá a estréia, pre- que a deixou morrer na
va em Copacabana.
A zona de convergência intertropical sobre o Oceano-ao Tenente Horta que haNo
Rio
Atlântico estendendo-se desde o litoral da África até o
miséria e na desgraça, conValquiria Pinheiro de via envenenado o irmão, Janaúba, Vicente Lemos
litoral Norte da América do Sul.
Tempo nublado ainda sujeito a pancadas de chuvas esparabafar
Magalhães, 67, de insufi- misturando inseticida de Oliveira, disse ontem vista para segunda-feira,
tinua querendo
ms. Temperatura estável. Máxima: 26.0 na Praça XV e cm
da
cadeia
Os Ustados do Acre. Amazonas. Pará. o Norte de
10
cinemas
em
conheVentos:
náo
tem
Vista.
ainda
no
Hospital
da
Boa
de
ciência renal,
Santa Cruz. Mínima: 19.3 no Alto
que
Ozodrin numa chicara
qualquer referência a ela,
Goiás e o Sul do Maranhão aparecem com áreas brancas
às
ocasionais.
Até
rajadas
com
Ribeiro.
a
Este
fracos
Sudoeste
Severiaiio
caso,
do
São Francisco de Paula. chá; e depois colocara Me- cimento oficial
indicando nebulosidade e chuvas isoladas.
mesmo que positiva.
Chuvas — Precipitação em milímetros nas últimas 24 horas:
Carioca, viúva de Joaquim latiol na comida — arroz e embora a área esteja sob 17h30m de sexta-feira, no
10.4 acumulada este mès: 32.2 normal mensal: llb.2
Uma frente iria está localizada sobre o Oceano Atlàntilande
semana
Em
uma
acumulada este ano: 453.0 normal anual: 1075.S
co na altura do litoral Sul da Bahia. A massa de ar polar que
Mendes de Magalhães, ti- feijão — da marmita do sua responsabilidade. Está entanto, os exibidores não
—
será
às
I7h38min.
o
ocaso
c
Paulo
às
06h07min
Sào
Nascerá
(24
O Sol
acompanha a frente é responsável pelo declínio de temperanha uma filha: Alzira Ma- pai, que ele mesmo levou à aguardando a ocorrência sabiam da apreensão do çamento em
O Mar — No Rio de Janeiro: Preamar: 00h07mln/l.lm e
tura que está ocorrendo principalmente na região Sul do
e
no
—
na
Capital
cinemas
em
Militar
17h21min/0.3m
Polícia
nee
da
três
05hl6min/0.5m
Ferreira,
09h51mln/0.9m Baixamar:
Brasil, do Uruguai e Argentina. Uma nova frente fria está _
roça. Cristiano Cardoso
filme e, segundo a diretora
galhães
c
U4h4Kmin<0.5m
Preamar:
dos
Reis:
arEm
Angra
Del
Fuego
Luz
interior),
há
delegado
só
localizada ainda no Extremo Sul do Continente.
tos, morava em Benfica.
Hilda
sentiu-se mal e morreu no Porteirinha—
1
m
de
23hl
3mini
programação
I6h38mln/0.3m Baixamar: 10h23mln/0.5m e
Sandra Correia de Sou- hospital, em fevereiro pas- municipal para aprofun- Chaves, Luz Del Fuego es- recadou Cr$ 30 milhões e, - ' Em
Cabo Frio: Preamar: 05h42mlh/0.6in c I6h23mln/0.4m
As Imagens dn satélite meteorológico GÓES são recebidas .
dar as investigações. Para
Baixamar: 09h50mln/0.7m c 23h46mln/0.9m
miCr$
5
za, 49, de'insuficiência co- sado.
Salvador,
em
diariamente pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INesa
20°
"PE/CNPq),
tava
com
águas
calmo
para
o
mar
está
programado
O Salvamar informa que
em Sáo Jnse dos Campos (SPI, transmitidas em
ronariana, na Clinica São
O menor disse que não ele, só uma apuração mais
lhões em apenas um cinecorrendo de Sul para Leste.
hlfra-vermdho. As áreas brancas indicam temperaturas
Vicente. Carioca, casada tinha matado a mãe, que, detalhada, inclusive com trear no dia 19.
lialxas c as áreas pretas, temperaturas elevadas. Conhecer*ma. Joaquim Vaz Carvalho
do-se a temperatura das áreas brancas e das áreas pretas
A Lua
com Wilson Nogueira de segundo ele, se suicidou exame médico-legal dos
Vaz de Carva- afirmou que processará a
as temperaJoaquim
pode-se, com uma escala cromática, determinare do topo dasu
Souza, morava em Bota- com veneno na sua frente. restos mortais, poderá pre- lho, ao ser informado da família por perdas e danos,
toras du superfície da Terra, das massas de ar
nuvens.
fogo.
Contou à polícia que ma- cisar a causa da morte de
exigindo, por dia fora de
—;'V_i^
Ana Maria Tavares de tou o pai e o irmão por Cristiano e Odair. O dele- apreensão do filme, decla- cartaz, um
pagamento
|—| r^£
^
Brito, 60, de embolia pul- vingança, porque havia le- gado informou que já des- rou que tentaria, imediata- igual à média da renda obmunar, no Hospital Silves- vado, há cerca de três tacou uma equipe para mente, a sua liberação já
Cheia
Nova Crescente
Minguante
até 22
23.04
30/04
¦ 08/05
tre. Mineira, casada com anos, uma surra que nunca realizar as primeiras averi- que os motivos alegados tida em cada dia de exibiCarlos Vieira de Brito, ti- havia esquecido; e que sua guaçóes.
pela família lhes parecem ção. E concluiu:
Nos Estados
nha quatro filhos: Celso,
— Esta apreensão inviaperfeitamente refutáveis:
Amazonas — Amapá — Nub a ene. c/pancs. esparsas, temp:
Fátima, Fernando e Alice,
estável. Máx. 32.3; min. 24.5. Roraima — R. G, Norte —
70
Cr$
de
um
biliza
—
projeto
Fuego
é
Que Luz Del
Nublado c/pancadas isoladas, temp: estável. Máx. 29.8;
sete netos, morava no Lemin. 22.1. Acre — Rondônia — Nublado C/pancs. esparsas,
um personagem de domí- milhões: Cr$ 30 milhões do
blon.
temp: estável. Máx. 27.8; min. 22.4. Pará — Nub. a ene.
milhões
40
Cr$
mais
filme,
e
iné
notório,
nio
público
c/panes. nub. c/pancs. esp. no Sul. temp: estável. Máx. 31.9;
Hercules Cabral de AzeLembro-me
da
min. 22.1. Ceará — Nub d panes esp. pte. nub. ao Sul.
promoção.
a
clusive me informei junto
vedo, 71, de miocardioscletemp: estável. Máx. 29.9; min. 24.fi. Maranhão — Ene. a
especialistas em direito que no começo das filmarose,' em casa, em Copacanub. c/pancs. esp. pte. nub. a nub. no Sul do Estado, temp:
Luz
estável. Máx. 28,5; min. 22.7. Paraíba — Nub. c/pancs esp.
autoral antes de realizar o gens uma sobrinha de
bana. Carioca, industrial
principalmente no litoral, temp: estável. Máx. 29.9; min.
Del Fuego procurou-me
há
não
aposentado, viúvo de Eliadisso,
filme.
Além
Fe—
Policia
de
Departamento
O
21.3. Alagoas — Sergipe — Pte nub a nub c/pancs isoladas,
--+-4 lf' T >::f^___L_5Í~-4ltV
Florianópolis
na Costeira de Azevedo, ti- deral de Santa Catarina informou que indiciou qua- no filme nenhuma referèn- para pedir que usasse um
temp: estável. Máx. 30.8; min. 21. Bahia — Nub. a ene.
Oeste
ao
Sul
e
c
trov.
isoladas
c/pancs. esp.
principalmente
nha uma filha: Lúcia AzeI / D \
1 VENIO —? .1..-, — / A ,/>,-' |T.
por ela, e
¦ nevo*
do Estado, temp: estável. Máx. 29.8; min. 24. .Mato Grosso
policial, cia ao nome Dora Vivac- roteiro escrito estava
y>;
/ \JJS4
' \
i~*~Ít-~~<L \ '
intevedo das Neves, três ne- tro médicos de Florianópolis em inquérito
— Ene. a nub. c/pancs. esparsas, temp: estável, Máx. 27.4;
respondi
fítNit mi a **____*
que
a^JT I
a»**-^_
irônica__/
//
|
E,
à
família.
de
aquisição
quas,
receitas
para
acusados de fornecerem
\.4_________r
IP
/
I /J
min. 22.2. Maln G. do Sul — Pte. nub. a nub. a N/NE do
—j -.^*Ttros.
i chuvas
1
Aii I
__ ;____
de- ressado em fazer uma
longe
de
muito
mente,
de
Demais reg. pte. nub. a claro, temp: estável. Máx.
Estado.
e
sonegação
menores
de
corrupção
Silda
Carvalho
Joana
psicotrópicos,
ficçào.
2h.4; min. 13.4. Goiás — Ene. a nub. c/pancs. esp.
Luz
imagem
de
a
ANÁLISE SINÔTICA DO MAPA IX) INSTITUTO NACIOturpar
só
a
momento,
polícia
va, 58, de edema pulmo- imposto de renda. Até o
principalmente ao Sul do Estado, temp: estável. Máx. 27.9;
NAI. DE METEOROLOGIA — Frente quente com alividamin. 19.2. Rrasilia — Nub. a ocas. nublado c/pancs esparGerais
nar, no Hospital da Lagoa. divulgou os nomes dos médicos Enori Teixeira Pinto
' de moderada desde —Sul de Goiás. Centro de Minas
sas. temp: estável. Máx. 24. min. 19.8. Minas Gerais —
(ria pelo Espirito Santo ate atingir o
continuando
como
Carioca, viúva de Edson e Vânio Colaço de Oliveira. Este último, segundo o
Nub. sujeito a panes. esp. ao Sul e Este do Estado. Demais
Atlântico. Anticiclone pilar com centro no continente.
Moreira da Silva, tinha delegado David de Castro, que preside o inquérito,
re& nub. c/possiveis panes, isoladas a partir da tarde, temp:
¦ Anticiclone tropical com centro no Atlântico.
estável. Máx. 27.7. min. 22.7. Espirito SI" — Nub. c/possídois filhos: Luciana e Pau- teria expedido, nos dois últimos anos, 8 mil 700
mín.
22.7.
estável.
Máx..27.2;
temp.
veis pancadas esparsas,
lo, uma neta, morava no ¦ receitas
São Paulo — Nub. ainda sujeito a chuvas isoladas no inicio
para a compra de entorpecentes, o que lhe
do período a Leste principalmente no litoral Norte e Vale
Jardim Botânico.
13. claro; BoROtá: 21. claro; Bruxelas: 13. claro; Ruenos
do Paraíba. Demais reg. pte. nub. a claro, temp: estável.
rendeu um lucro de Cr$ 15 milhões, que não declarou.
Aires: 18. claro; Cairo: 28. claro; Caracas: 2'). nublado;
— Nub. suj. a chuviscos
Paraná
16.2.
22.2;
min.
Máx.
foi
o
23. nublado; Cope nha gue: II, claro: Dublin: 16.
médicos
Chicago:
os
até
A pista que levou a polícia
Estados
isoladas c/períodos de melhorias, demais reg. pte. nub. a
claro; Genebra: 10. claro; Havana: 33. nublado; Johannes— Em duas horas de depoimento numa
16
anos,
de
Sta.
Paulo
11.3.
Silveira,
17.4;
mín.
São
Máx.
Roselea
em
declínio.
menor
temp;
menor
claro,
da
diário
Caburgo: 23. claro; Uma: 23. claro; Usboa: 10. claro; LonHans Jorge Muller
Catarina — Parcialmente nublado, temp: estável. Máx.
Degran —
dres: 18. claro; Los Angeles: 19. nublado; Madri: 15. claro;
rioba, 57, em São Paulo. morta em fevereiro por consumo exagerado de dro- sala do gabinete do delegado-chefe do São Paulo,
22.5; min. 15.4. Rio (ide. do Sul — Claro a pie. nublado,
México: 30. claro; Mlaml: 28, chuvoso; Montevidéu: 17,
temp: estável. Máx. 20.8; min. 10.6.
Sócio e diretor da Correto- gas. No diário, fornecido à polícia pela família da Departamento das Delegacias da Grande
nublado; Montreal: II, claro; Moscou: 6. claro; Nova
de
Iorque: 14. claro; Oslo: 11. claro; Paris: 17. claro; Roma: 15,
ra Bueno Vieira, que atua morta, Roselea confessa-se viciada em Hipofagin e Maria Clara Batista Almeida, a Caca, acusada
No
Mundo
San Francisco: 14. claro; San Juan: 3(1. chuvoso;-chuvoso;
no mercado de capitais de cita o nome de médicos e traficantes que lhe fome- levar armas à Casa de netenção, confirmou, ontem,
Santiago: 25, claro; Tóquio: 22. claro; Toronto: 15. claro;
Amsterdã: 15. claro; Atenas: 25. claro; Barbados 29.
Policial
Viena:
9,
nublado.
Distrito
São Paulo, foi um dosin- ciam a droga. O delegado David de Castro informou que foi torturada das 19 as> 20h no 9o
nublado; Beirute: 23. claro; Belgrado: 10. chuvoso; Berlim:
investigadotrês
trodutores, há quatro
e
Granja
Mellynaldo
sequer
delegado
tinham
casos, os médicos não
pelo
anos, do mercado de ouro que, em muitos
intermediário, por res. O delegado seccional Norte, Geraldo Rodrigues
firme como opção para in- contato com os pacientes: Cr$um 1 mil e Cr$ 2 mil,
de Moura ouviu suas declarações.
vestidores. Corretor na preços que variam entre
farna
entorpecente
o
O depoimento poderia acontecer na própria deleadquiria
receita,
a
comprava
de
Sáo
Bolsa de Valores
viciado.
ao
revendia
e
o
gacia seccional, mas nesse mesmo prédio fica o 15°
Paulo desde a juventude, macia
foi um dos mais jovens pre- ESTUDANTES em uma gráfica e carimbos Distrito Policial, lugar onde Maria Clara ficou por
uma semana, depois de ser torturada no 9o Distrito,
falsos.
sidentes de sua história,
levantao
40
de
Após
concluir
menos
tinha
segundo sua denúncia. O delegado-chefe do Degran,
Esta atividade, em que
quando
anos, no fim do anos 50 e estão envolvidas dezenas mento das receitas nas far- Rubens Liberatori, disse que fez questão de que as
início dos 60. Atuou no de pessoas, é praticado so- macias de Florianópolis, a declarações fossem tomadas no seu gabinete para
7o DIA
mercado no tempo em que bretudo por estudantes do Policia Federal utilizará evitar "mal-entendidos". O advogado de Maria Clara,
os corretores eram pessoas primeiro e do segundo um computador para asso- José Carlos Dias, da Comissão Justiça e Paz da
Sua família convida a todos para unirem-se em oração nà"
físicas. E, quando passou a graus e universitários, na ciá-las aos médicos, tão
o
depoiacompanhou
Missa que será celebrada às 9 horas do dia 19, segundaser privativo das pessoas maioria menores. Durante grande é o seu volume. Arquidiocese de São Paulo,
mento.
feira, na Igreja de N. Sra. Auxiliadora, SALESIANOS, à Rua
jurídicas, fundou a Corre- as investigações, a polícia Embora quase todas as
tora Carioba, que se fundiu, prendeu Simone Baurer farmácias estejam venden- PAU-DE-ARARA
clarou, foi "muito bem traSta Rosa, 207 Niterói. RJ.
há sete anos à Corretora DÁvila e Luiza Helena de do entorpecentes ilegaltada". Mas, quando esteve
Bueno Vieira, de que se Jesus, que adquiriam psi- mente, a polícia só citou o
Maria Clara disse não sa- no 9o Distrito, a situação
tornou sócio e diretor. cotrópicos para revenda a nome da Farmácia Termi- ber que a sacola que levou mudou. Caca disse que,
Membro do Conselho Con- terceiros com a utilização nal, no Centro, que nem à Casa de Detenção — on- numa sala do Io andar, foi
sultivo de Degussa, uma de formulários impressos exige receita médica.
de estavam presos seu ir- despida e pendurada no
empresa alemã especiali-'
máo, Marcelo, e o namora- Pau-de-arara, recebendo
zada em metais preciosos,
do, José Carlos da Silva, o pancadas e choques elétri¦s
teve participação decisiva
Zinho — contivesse maço- cos. Ainda segundo suas
na decisão e na implemennha e armas. Sua visita declarações, depois da tortação do mercado de ouro
aconteceu num domingo, tura, o delegado Mellynal(CHIOUINHA)
firme no Brasil (compra de
dia 28. No dia seguinte, do Granja transferiu-a pao seu falecimento e convida parentes
lingotes de ouro fundido
comunica
Distrito
Policial,
13°
ra
o
consternada
na
A família
houve a rebelião,
qual
— en- sendo ameaçada de novas
como opção de investia realizar-se hoje, dia 17, às 11
15
sepultamento
seu
morreram
o
e
amigos
pessoas
para
Um incêndio numa tre elas, seu namorado e torturas, caso não retorO menor Hasenclever
mento). Ex-Presidente da
(P
São João Batista.
Cemitério
do
Capela
da
féretro
o
horas,
saindo
nasse ao 9o Distrito em 15
Comissão Nacional de Boi- Fontes Santos, de 13 anos, Kombi provocou, ontem, três funcionários.
congestionaum
—
grande
aluno da 3" série do Io grau
sas e Valores — CNBV
No domingo seguinte. dias com nomes e endereera atualmente diretor da da Escola Reverendo Mar- mento no Túnel Santa Caca visitou o irmão preso ços dos implicados no caso
Associação das Socieda- tin Luther King, está desa- Barbara. Por mais de uma e foi detida por policiais do das armas da Casa de Dedes Corretoras de Sáo Pau- parecido desde a noite de hora o túnel esteve interdi- DOPS, onde, segundo de- tenção.
lo. O ouro, um episódio re- terça-feira, quando deixou tado nas quatro pistas e os
cente, foi uma exceção em sua casa em direção à es- motoristas tinham de desHosmany ficará preso
sua vida sempre ligada ao cola, que fica na Rua Joa- viar-se pela Rua das Lamercado de capitais e não quim Palhares, na Praça ranjeiras ou Largo do Caem local mais seguro
de mercadorias. Filho de da Bandeira. A mãe do es- tumbi. Os bombeiros do
apagaram
central
São Paulo — A transfe- ocupando uma cela no PaHans Muller Carioba e de tudante, Odélia Fontes quartel
Elsa Muller Carioba, tinha dos Santos, funcionária da o fogo em 45 minutos. às rência de Hosmany Ramos vilhão Quatro da Casa de
O incêndio começou
os filhos Jorge, Eduardo e
para a Penitenciária do Es- Detenção e, segundo inforMarcos, além de noras e Ia Região Administrativa, 12h.' A Kombi branca ZW- tado, um presídio de segu- mações do presídio, teria
solicita a quem puder in- 8903, do Rio de Janeiro, rança máxima, foi solicita- participado indiretamente
netos.
formá-la sobre o filho que dirigida por José Medeiros da pelo Ministério Público, no plano de fuga. Mas, o
Silva, estava trafegan- na última segunda-feira. O que influiu no pedido da
Exterior
ligue pelo telefone 283- da
do da Avenida Brasil em Juiz Corregedor, Renato promotoria da Vara de
Hassan Kitano Kingam- 1684.
direção a Laranjeiras,
auto- Execuções Criminais foi o
kono, 140, em Dar es SaO menino vestia o uni- quando, dentro do túnel, Carlos mascarenhas,
na
seu comportamento na Camedida
Iam. Camponês, era consia
rizou
quartaderado a pessoa de idade forme da escola quando um curto-circuito na parte feira, por concidência, dia sa de Detenção: o médico
mais avançada da Tanzà- desapareceu. Ele é branco elétrica provocou o in- em que o cirurgião plástico recusava-se a vestir roupa
cèndio.
nia. Dizia que havia traba- e tem cabelos lisos.
depôs na Policia Federal, de preso, desobedecendo
várias regras do regulalhado nas caravanas que
sob forte escolta.
mento.
estava
transportaram escravos
Hosmany
AVISOS RELIGIOSOS
desde o interior até o porto
(ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO)
de Bagamoyo.
l___—_
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DPF processa 4 médicos
de SC que davam receita
para drogas e sonegação

Acusada de levar armas a
Casa de Detenção diz que
foi torturada em distrito

ANDRÉ ROBERTI WERMELINGER
TEN. WERMELINGER

t

FRÀNCISCA DE PAULA
MESQUITA LYNCH

Menor está
Kombi pega
sumido desde fogo e
terça-feira
fecha túnel

t

H. JORGE MULLER CARIOBA

Conselho de Administração da BOLSA
tODE VALORES DE SÃO PAULO com
. pesar participa o falecimento de seu expresidente ocorrido no último dia 15, em
(p
São Paulo.

JULIETA CORRÊA CARUSO

DIVIRTA-SE
SEXTA-FEIRA
CADERNO B

H}ü,
JORNAL DO BRASIL

1 ANO DE SAUDADES

t

A família manda rezar missa no dia
18/04 às 20:00hs na Igreja dos
Santos Anjos, Avenida Afrânio de
Melo Franco

t

Os médicos do Instituto de Endocrinologia da Santa Casa de Misericórdia, pesarosos comunicam a Missa de 7o Dia que
será celebrada, hoje,, dia 17/4/82, às
10K na Igreja São Paulo Apóstolo, na Rua
Barão de Ipanema.

MORITZ MEHL
(MAURÍCIO)
Raquel, Miriam, Valdemar,
Léa e netos, comunicam o
falecimento e sepultamento
$ de seu
querido esposo, pai,
sogro 3 avô, ocorrido em Israel em
14/4.

t

PROF. ELIO DE
SOUZA PROENÇA

FERNANDO CYSNEIR0S

VALENTINA MUSSO FRANCA
(MISSA DE 7o DIA)

t

Filhos, noras e netos, convidam
Missa a realizar-se dia
para
19/04/82 às 9:00 hs. na Igreja Lam— Centro-RJ.
padosa — Av. Passos

L

Sua família convida parentes e amigos para àMissa que manda celebrar, domingo, dia 18 às 1 \.
horas na Igreja de São Paulo Apóstolo à Rua Barão
de Ipanema, Copacabana.
AS FAMÍLIAS DE

MARIA REGINA CORTEZ
MARQUES DA COSTA
E ZEQUINHA MARQUES DA COSTA
Agradecem as manifestações de pesar e convidam para a Missa de 7o Dia que farão celebrar
dia 19 de abril, às 20:00 horas, na Igreja São
(P
Gabriel, Av. São Gabriel, 108.

T

sábado, 17/4/83

JORNAL DO BRASIL
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ECONOMIA/NEGÓCIOS
Foto Rogério Reis

Light suspende
cobrança para
novas ligações
Num clima de festa, onde não faltaram os tradicionais abraços apertados, cumprimentos e tapinhas
nas costas, a cúpula do PDS fluminense reuniu-se
ontem no gabinete do Ministro das Minas e Energia,
César Cais, para ser avisada de que a Light não
cobraria mais os empréstimos compulsórios de Cr$ 6
bilhões 500 milhões pela instalação de novas ligações
de energia elétrica residenciais, comerciais e industriais do Rio de Janeiro.
Osvaldo Aranha, que
O presidente da Light, Luis
"política do que mesmo
disse ter sido a decisão mais
administrativa", deu um aviso; a partir de segundafeira próxima a empresa começará a devolver Cr$ 7
milhões 900 mil para 1 mil 120 consumidores residenciais, comerciais e industriais que já pagaram pela
instalação de energia elétrica. E o local para a restituiçáo desse empréstimo, cobrado desde fevereiro deste
ano, é na sede da Light, na Rua Marechal Floriano, no
Centro.

Em nome do povo

Durante a solenidade todos falaram em nome do
povo, na opinião do candidato a Governador do
Estado do Rio "ode Janeiro, pelo PDS, engenheiro
Emilio Ibrahim,
grande vitorioso neste momento".
Aranha, por exemplo, disse que "a primeira preocupação que temos é atender bem a todos os consumidores".
Ele elogiou o "esforço e o empenho de todos,
especialmente do PDS e dos Ministros da área econômica" pela decisão de não cobrar mais empréstimos
E justificou a sua cobrança anterior
compulsórios.
como uma "medida de assegurar os recursos para os
Investimentos da empresa que hão eram compatíveis.
Agora tudo fica como antes".
A Light pretendia arrecadar com os empréstimos
compulsórios — que seriam devolvidos dois anos
depois com juros e correção monetária — Cr$ 6
bilhões 500 milhões para aumentar de Cr$ 15 bilhões
para Cr$ 21 bilhões 500 milhões seu teto de investimentos, depois que a Secretaria de Planejamento
anunciou cortes na sua proposta de orçamento, dentroda política global de gastos das estatais controlada pela SEST.
"fará
Ontem, o ministro garantiu que a Eletrobrás
um remanejamento de seus recursos de Cr$ 548 bilhões" para complementar o orçamento da Light. Não
deu certeza, porém, se a empresa receberá todo dinheiro, mas apenas entre CrS 4 e Cr$ 5 bilhões, porque
o crescimento do consumo de energia elétrica na
região Sudeste, área de atuação da Light, continua
caindo. A Light reberá seu complemento de verba em
a
parcelas até o final do ano, quando, também,
Eletrobrás começará a receber partes dos 500 milhões
de dólares que pediu emprestado a bancos no extehor.
O novo orçamento permitirá à Ligth, segundo
Aranha, realizar seu programa de 180 mil novas
ligações este ano. Quanto ao pagamento por novas
instalações, a situação até ontem à tarde era a seguinte: 1 mil 462 ligações de pedidos para residências e
comércio teriam o pagamento iniciado no próximo
dia 20. Esses consumidores que receberam a conta de
luz, acrescida do empréstimo, deverão trocá-la por
U ma segunda via que estará excluída da cobrança.
Firjan presente
O presidente da Firjan — Federação da Indústria
do Rio de Janeiro — Arthur João Donato, também
compareceu ao gabinete do ministro. Ele disse que
|'brindava a noticia que acabava de receber, porque
prevaleceu o bom senso". Ao se defender das críticas
,de alguns industriais fluminenses de que a federação
teria tomado uma decisão discriminatória, quando
aceitou suspender a cobrança para setembro apenas
dos empresários da construção civil, Donato foi buscar um velho adágio do seu avô:
, .— Bicho grande se come aos pedaços.
. .-E traduziu:
— Temos que discutir os problemas paulatinamente para podermos ter êxito.
'. Do PDS, à solenidade, compareceram além de
Emilio Ibrahim, o prefeito de Niterói, Wellington
Moreira Franco, o Deputado Federal Léo Simões e
dezenas de assessores.

'.

Aranha não esperava
tantos protestos ^
Ao anunciar a 12 de fevereiro que iria tirar do
baú a Lei 4 676, de 1962, que permite à Light cobrar
empréstimos compulsórios parcelados por novas
instalações de energia elétrica no Rio, o presidente
da empresa, Luís Osvaldo Aranha, até então postulante ao cargo de governador do Estado do Rio de
Janeiro pelo PDS, não esperava tamanha reação de
protesto do empresariado fluminense.
- Os primeiros a levantarem a bandeira da inconstitucionalidade da cobrança foram os empresarios da construção civil. Eles ameaçaram parar a
construção de cerca de 200 prédios no Rio se a Light
se mantivesse intransigente na decisão. Houve até
troca de insultos cavalheirescos entre Aranha e o
presidente da Ademi — Associação das Empresas
do Mercado Imobiliário, Mauro Magalhães, acusado
de não saber da existência da lei que dava à Light o
direito de cobrança.
Primeira vitória
O protesto dos empresários da construção civil
em
pouco tempo foi obtendo adesões. Por esses
"empresários
falavam Mauro Magalhães e Joào Fortes, e pelos industriais — cerca de 40 — o presidente
da Quartzolit, Gehard Katz de Castro. Mas, na
verdade, coube à Firjan cobrar de Aranha, em
sucessivas reuniões, uma solução conciliatória.
E esta veio um mès depois de anunciada a
cobrança. A Firjan propôs — e a Light aceitou — a
formação de uma comissão composta por empresarios da construçáo civil. Em março, dia 22, a Light
assinou um protocolo de intenções adiando para Io
de setembro a cobrança para a construçáo civil.
Quanto ao setor de construçáo industrial, ameaçado de pagar Cr$ 1 bilhão pelas instalações, a Light
se compromete a estudar caso a caso os pedidos de
ligações feitos depois de 12 de fevereiro, o que não
agradou os industriais.
Os 40 industriais se reuniram na última quartafeira na Codin — Companhia dos Distritos Industriais — dispostos a levar a Light às barras da
Justiça, através de um mandado de segurança para
impedir a cobrança.
Eles acusavam a Light e a Firjan de terem
discriminado os industriais quando nâo prorrogaram seus prazos para pagamento, a exemplo do
setor da construção civil. Três dias depois, o Ministro das Minas e Energia, César Cais, anunciou a
suspensão da cobrança.
Os únicos que nào tiveram defensor foram os
consumidores residenciais, que desde 12 de fe vereiro estavam pagando CrS 30 mil em 12 prestações
mensais (CrS 2 mil 500) para instalar energia num
apartamento novo de sala e dois quartos e CrS 60
mil (CrS 5 mil por mês) para os de mais de uma sala e
três quartos. Este dinheiro começa a ser devolvido a
"partir
de segunda-feira.
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Cais (C) ouve os agradecimentos de Donato (Io a direita), da Firjan, depois de anunciar
esquerda) a suspensão da cobrança da taxa da Light
para Ibrahim (3o a

CEF começa
plantão da
casa própria
da

Todas as agências
Caixa Econômica Federal
abrem hoje, em plantão,
para receber inscrições dos
interessados em financiamento para imóveis usados no valor máximo de 2
mil 250 UPCs (Cr$ 3 milhões 787 mil). Na agência
central do Rio, Avenida
Almirante Barroso esquina Avenida Rio Branco, o
presidente da Caixa, Gil
Macieira, participará do
plantão.
O plantão da casa própria vai funcionar em horario bancário (lOh às 16h)
todos os dias, mesmo aos
domingos, até 16 de junho.
Os interessados deverào
comparecer nas agências
com documento de identidade e comprovante de
renda. Para o menor financiamento — Cr$ 250 mil,
com prestação mensais de
Ci. 1 mil 248 — sáo necessários Cr$ 7 mil 930 de renda familiar. Para o maior
financiamento — com
prestação de Cr$ 47 mil 276
— a renda familiar deve ser
de Cr$ 120 mil 401.
Depois de dois meses, os
candidatos selecionados
serão chamados por carta
para acertar o empréstimo
na agência em que se inscreveram.

Reajuste do
BNH será
mesmo de 70%
O presidente do Banco
Nacional da Habitação—
BNH, José Lopes, confirmou que o reajuste das
prestações dos mutuários
que devem menos de três
mil UPCs (cerca de Cr$ 3
no máximilhões 300) será
mo de 70%. "Para os que
possuem uma dívida superior, o Governo federal
concedeu uma possibilidade de dedução expressiva
dos juros pagos no Impôsto de Renda", acrescentou.
Para José Lopes, a política do Governo de manter o
reajuste das prestações inferior ao reajuste salarial,
nào vai provocar um aude inamento do índice
dimplência, "que continua
em 20%". Ele afirma que a
grande massa de comprao
dores de casa está com
"e espagamento em dia,
tes reajustes são perfeitamente razoáveis, se comparados ao dos aluguéis".
AUMENTO REAL
As informações foram divulgadas durante uma visita ao Projeto Rio, ontem
de manhã. Na ocasião, o
Ministro do Interior, Mário
Andreazza, explicou que o
reajuste das prestações
precisa seguir o índice da
correção monetária para
que o patrimônio do BNH
não seja afetado.
— Ainda estamos estudando os meios que serão
utilizados para amenizar o
impacto do aumento real
sobre o salário do trabalhador, em prazo que se
esgota dia primeiro de julho. Todas as hipóteses estão sendo analisadas, inclusive a da semestralidade — disse.

ZVUBS
Sou Aureli;
Sintática Se algum
sujeito me oferecer outro piso. solto o
verbo Formipiso dispensa adjetivos.
porque tem todos os predicados Sob
qualquer analise, so Fornvpiso E
ponto final

FORMIPISOno Rio Comprido
VU-TOFtDECO°»ÇOES.Av PauO
cieFronin. 358-Tel 2W5«ll

Advogado
quer gasolina
mais barata

Oferta de emprego
no Rio cai 4,88%
no mês de fevereiro

Brasília — A oferta de empregos no Rio, em
fevereiro, de acordo com os últimos dados da Sine —
Sistema Nacional de Empregos do Ministério do Trabalho, caiu 4,88% em relaçáo ao mesmo mês do ano
passado (—0,e 4% comparado com janeiro).
Uma acentuada retração no setor de construçãocivil (—12,55% e —1,41% no mês) e no industrial (—
9,12%) e 0,25%) foram os fatores que mais influenciaram a queda.
A pesquisa incluiu 451 empresas detodos os setores, abrangendo 460 mil trabalhadores. Os setores que
menos sofreram em termos de oferta de emprego
foram o comércio (—0,91% em um ano e —0,10% no
mês) e de serviços (—1,1% e +0,34% no mès, o único a
apresentar um índice positivo).

Indústria emprega
menos que em 1976

São Paulo — A indústria paulista, segundo a
Federação das Indústrias do Estado — FIESP, empregava em fevereiro menos trabalhadores do que em
maio de 1976. Todo o emprego criado dessa época até
outubro de 1980 — inicio do declínio das atividades
industriais no Estado, de acordo com a entidade —
"está sendo destruído pela recessão".
Estudo da FIESP mostra que em fevereiro o nível
de atividade acumulado nos últimos 12 meses atingiu
seu maior índice negativo, ou seja, -10,7%, contra
-9,8% de janeiro e -8,8% de dezembro de 81. Segundo a FIESP, "a comparação dos indicadores do desempenho atual com os observadores em passado tão
distante é importante para avaliar a dimensão da
crise"Em
que a indústria paulista está enfrentando".
fevereiro, o nível de emprego e de vendas
reais era praticamente o mesmo de maio de 76; o
número de horas pagas e trabalhadas na produção era
11% e 137c inferior ao de seis anos atrás; o consumo de
energia elétrica era 17% superior, talvez revelando
maior nível atual de estoques na indústria e alguma
substituição de energia derivada do petróleo por
energia hidrelétrica; e a massa de salários reais era
36% superior", revela a análise da Federação.
Paulista
Industrio Fevereiro
Maio
Variação

~~

1976
L282
índices (1978=100)
1. Total cie pessoal
ocupado
95,0
94,5
-0,5
2. Total de horas pagos
97,9
87.5
-10,8
3. Horas tralxilhadas
na produção
'5,8
83,0
-13.4
4. Consumo ds e. elétrica 86,1 101,5 +17,9
5. Total de
85.1
116,0
'36.4
salários reais
90,2
90,0
-0.2
6. Total de vendas reais
7. Indicador do
89,4
93,0
+4,0
nivel de atividades

O advogado Mariano
Teodoro Gonçalves Neto
entrou com uma ação ordinária (dia 13 deste mês)
contra a Uniáo, por ato ilegal dos Ministros do Planejamento e das Minas e
Energia e dos presidentes
do Conselho Nacional do
Petróleo e da Petrobrás,
"responsáveis pelos aumentos da gasolina e derivados de petróleo".
Em suas razões e fundaele se insurge conmentos,
tra "as medidas bárbaras"
autoridades, as
dessas "neste
atual Goverquais,
no federal do Brasil, vèm,
desordenada, injustificada
e cruelmente, impingindo
ao povo, ao comércio e à
indústria, bárbaros e sucessivos aumentos nos
preços da gasolina e óleos
(derivados do petróleo, em
geral)".
Lembra que, em de2£mbro de 1979 o litro da gasolina custava Cr$ 14,30; a
bandeirada dos táxis, Cr$
13,60; a linha de ônibus circular, Cr$ 1,20, circulares
na Zona Sul, Cr$ 6,50, sendo as passagens mais caras do Rio de Janeiro Cr$
17/Cr$ 18.
Segundo o advogado, todos os anos, "aqueles brasileiros com poder aquisitivo, trocavam de automóveis (anual era o rodízio de
carros usados nas revendedoras), o mercado era produtivo, as revendedoras
estavam muito bem... Não
havia desemprego sentido
nas áreas metalúrgicas,
nem a inflaçào passou de
48%, tudo isto no üm do
ano de 1979".

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EDITAL
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS — CVM
INSTRUÇÃO CVM N° 20, DE 29/01/82
A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, com o objetivo de orientar os investidores sobre os procedimentos a
serem observados no cumprimento da Instrução CVM N°
20, vem prestar os seguintes esclarecimentos:
1. a comunicação à CVM deverá ser feita através de ofício
e não por telex ou telegrama, contendo as informações
exigidas pela Instrução, com o maior detalhamento
possível,
2. a partir da realização de cada operação e sua comunicaçâo à CVM. è essencial que o investidor observe o
caráter de confidencialidade das informações, quando
for o caso, até a manifestação da CVM sobre o
enquadramento;
3. toda a correspondência será dirigida à Superintendència Geral da CVM. recomendando-se, no envelope de
encaminhamento, a aposição dos seguintes dizeres:
"CONFIDENCIAL —
INSTRUÇÃO CVM N° 20";
no caso de eventuais duvidas sobre a correta aplicação
ou interoretaçâo da Instrução, os investidores deverão
consultar, formalmente, a Supenntenoència Geral da
CVM, observando o procedimento acima indicado.

Juiz de Fora — O presidente do Conselho Nacional do Petróleo (CNP), General Oziel Almeida Costa,
ameaçou ontem aumentar
o preço do gás liquemuito "com
feito,
prejuízo para
milhões de donas-decasa", se persistir o elevado consumo deste combustivel em automóveis. Advertiu que esta prática "é
um crime contra o pais e as
autoridades, apesar de terem conhecimento do fato,
fingem náo perceber".
O General Oziel Almeida
criticou também o Programa Nacional do ÁlcoolProálcool ao afirmar que
novos
ele precisa "tomar
rumos", ou seja: "É preciso
que o álcool seja um subsprincipalmente do
' tituto
óleo diesel, e nâo apenas
da gasolina, pois é o diesel
que preocupa hoje o Governo em termos de consumo".
Ele veio a Juiz de Fora
encerrar o Io Encontro Nacional sobre Economia de
Em palesCombustíveis. "Problemas
tra sobre
Energéticos do Brasil",
reafirmou que o Governo
persistira na política de
aumentos sucessivos dos
preços da gasolina e derivados de petróleo para reduzir o consumo.

DIVIRTA-SE
SEXTA-FEIRA

16 de abril de 1982.

(as) Herculano Borges da Fonseca
PRESIDENTE

p

Brasilia — O Tesouro Nacional apresentou no
primeiro trimestre deste ano um superávit de caixa de
Cr$ 94 bilhões 900 mil, que permitiu, em março, a
transferência — pela primeira vez em inicio de exercicio fiscal — de Cr$ 27 bilhões 300 milhões para as
autoridades monetárias custearem os programas de
crédito subsidiado do orçamento monetário, segundo
nota divulgada pelo Banco Central. Essa transferéncia envolvem as despesas com o subsidio ao trigo (Cr$
22 bilhões 500 milhões) e com a política de equalização dos preços do álcool e do açúcar (CrS 4 bilhões 800
milhões).
O crescimento da arrecadação de impostos federais, especialmente do IOF — Imposto Sobre Operações Financeiras — que se transformou no segundo
maior tributo da Uniáo, pode ser considerado o principai responsável pelo superávit do Tesouro. Em março,
o Tesouro registrou um superávit efetivo de Cr$ 18
bilhões 300 milhões, mas, com a transferência, ficou
com um déficit contábil de Cr$ 9 bilhões. No trimestre
a divida pública retirou Cr$ 139,2 bilhões da economia.

Afrouxamento

As autoridades retiraram liquidamente do mercado Cr$ 79 bilhões 700 milhões com a colocação de
títulos públicos e Cr$ 5 bilhões 600 milhões com a
venda de Recibos de Depósito Bancário do Banco do
Brasil.
Os meios de pagamento — dinheiro em poder do
público mais depósitos à vista nos bancos comerciais
— declinaram em março 1,2%, mas a taxa acumulada
de expansão nos últimos 12 meses evoluiu de 73,9%
em fevereiro para 76,3% no mês passado, pois em
março de 1981 haviam caído 2,6%.
Já a base monetária — diferença entre receita e
gastos do Governo, que gera a emissão primária de
moeda — cresceu 3,2% no mès passado, com a taxa de
12 meses saltando de 80,5% em fevereiro para 84% em
março. No trimestre, cresceu 82, contra queda de 0,2%
em igual período de 81.
As pressões mais significativas sobre a caixa das
autoridades foram provocadas pelos empréstimos do
Banco do Brasil, com um crescimento de Cr$ 49
bilhões 300 milhões. Desse total, Cr$ 18 bilhões 300
milhões foram destinados a financiamentos de
custeio para a agricultura e Cr$ 14 bilhões para o setor
exportador.
O Banco Central também destinou à produção de
manufaturados exportáveis Cr$ 17 bilhões 200 milhões.
Os adiantamentos do Banco do Brasil para pagamento de empréstimos contraídos pelas empresas
estatais no exterior, cobertura do déficit da conta
e
petróleo (diferença entre o preço pago pelo petróleo
a receita apurada com a venda de derivados) e formaagropecuáçào de estoques reguladores de produtosbilhões.
Mais
rios exigiram um dispêndio de Cr$ 11
Cr$ 11 bilhões foram gastos nos preços mínimos.
Empréstimos
Os empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil
e bancos comerciais aos setores públicos e privado
aumentaram 4,8% em março, alcançando Cr$ 6 trilhões 959 bilhões. No primeiro trimestre, o ritmo de
crescimento desses empréstimos ficou abaixo da infiação (13,5%), mas em 12 meses a taxa atinge 95,12,
contra 91,5% de inflação.
São Paulo—José Carlos Brasil

Oziel ameaça
aumentar gás

CVM

Rio de Janeiro,

Tesouro tem saldo
de Cr$ 95 bilhões
no 1° trimestre
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CASA DA MOEDA DO BRASIL

NOVO ENDEREÇO

do dia
Comunicamos a todos os fornecedores, que a partir tuncioestará
I 22/04/82, a Seção de Compras e Importações,
nando no seguinte endereço:
Rua 06 n° 371 — Distrito Industrial de Santa Cruz — hj
CEP. 23.500
,D
,h
í— Telefone. 395-4455

Klein criticou política fiscal americana

Prêmio Nobel considera
Governo Reagan culpado
recessão mundial
pela
São Paulo — Preocupado com o futuro das econo-

mias industrializadas, o Prêmio Nobel de Economia
de 1980 e presidente da Wharton Econometric Forecasting Associates, "odos Estados Unidos, Lawrence
Governo norte-americano é o
Klein, afirmou que
da recessão em
aprofundamento
culpado
pelo
grande
todo o mundo, pois os arquitetos da política fiscal
norte-americana cometeram um grave erro de cálculo".
todos os
Indagado se a atual recessão em quase"catástrofe
da
repetição
a
uma
levar
poderiam
países
tipo de colocade 29", deixou claro que, apesar deste "há
motivos de
çáo provocar manchetes nos jornais,
catástrofe econômica". Mas
preocupação sobre uma "em
razão dos mecanismos
acrescentou que hoje,
estabilizadores embutidos na economia internacional, o perigo é menor". E disse que a economia
mundial deverá apresentar uma recuperação em 83,
beneficiando principalmente a Europa e os Estados
Unidos.
Perspectivas
Acompanhado pelos economistas internacionais
que participaram do seminário Momento Econômico
Mundial — entre eles o vice-presidente do Chase
Manhattan Bank, Robert Slighton — o Prêmio Nobel
de 1980 observou que o Governo Reagan náo calculou
"A
que buscar a deflação geraria um custo real:
política fiscal norte-americana elevou a taxa de juros
a um patamar táo alto que o público perdeu a
credibilidade no Governo." Mas, mesmo sem demonstrar muito otimismo, o Sr Klein acha que a situação
tem saídas. Assunto abordado pelo Prêmio Nobel de
Economia e que despertou o interesse dos participantes do seminário foi a adoção do robô por grande
número de empresas em todo o mundo.
O robô é inevitável — garantiu o economista,
afirmando que é dificil pensar que as pessoas podem
parar o progresso.
A uma Indagação sobre um possível desemprego
com a instalação dos robôs, foi enfático:
Essa máquina nâo desemprega, mas cria empregos.
Segundo ele, as indústrias que produzem os robôs
criam empregos, o mesmo acontecendo com as empresas de manutenção dessas máquinas.
Quem é
O Prêmio Nobel de Economia de 1980 foi atribuido a Lawrence Klein em reconhecimento à pesquisa e
desenvolvimento de modelos econométricos que contrlbuem para aprimorar o grau de confiabilidade da
ciência econômica.
Ele construiu sua carreira em cima de um sólido
currículo acadêmico e experiências tanto no setor
público quanto no privado. Formado pela Universidade da Califórnia (Berkeley» em 1942. doutorou-se no
Instituto Tecnológico de MassachusseLs em 1944.
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EMPRESAS
Duratex investiu em
expansão Cr$ 4 bilhões
São Paulo — Com a inauguração ontem da
terceira linha de produção de chapas de fibra
de madeira, na unidade industrial Paula Souza,
em Botucatu, interior de São Paulo, a Duratex
aumentou sua capacidade de produção para
370 mil toneladas anuais, passando a ser a
segunda maior fábrica de hardboard do mundo. O grupo investiu Cr$ 4 bilhões na nova linha
de produção.
Centenas de revendedores, distribuidores,
fornecedores e empresários compareceram à
inauguração, além do Ministro da Indústria e
Comércio Camilo Pena. A Duratex, constituída
em 1951, é uma companhia aberta de capital
100% brasileiro e uma das maiores na área
privada. É também a maior exportadora mundial de chapas de fibra.
O grupo tem 12 unidades operacionais e
atua na área da madeira, metais e louças sanitãrias para construção civil, rações balanceadas e derivados de trigo. Possui 8 mil empregados.
A fábrica de Botocatu é uma das primeiras
do mundo em seu gênero. Tem uma das maiores reservas florestais, que lhe assegura o abastecimento de matéria-prima e de fontes energéticas renováveis.
A empresa é presidida por Renato Refinetti
e tem como diretores Laerte Setúbal, presidente da Associação de Exportadores Brasileiros; e
o ex-Prefeito de São Paulo e presidente do
conselho de administração do Banco Itaú, Olavo Setúbal.

Randon — A Randon S-A, de Caxias do Sul. RS,
ampliou seu plano Befiex para 402 milhões de
dólares até dezembro de 1989 e pretende ampliar suas exportações para vários países.
Atlântica-Boavista — O Grupo AtlânticaBoavista inaugura em 30 dias o sistema integrado de informações de seus computadores
com a rede telex Embratel, tornando mais
rápido o serviço de autorização de liquidação
de sinistros de veículos.
CNI — A Confederação Nacional da Indústria
recebeu ontem a visita do subsecretário para
assuntos econômicos e financeiros da Organização dos Estados Americanos, Diogo de Fina
gueiredo, que espera a cooperação da CNI
realização de um seminário sobre desestatizaçâo na América Latina, marcado em princípio
para 23 a 26 de agosto em Brasília.
Senai — Nas comemorações do 40° aniversário
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial será realizada a Semana Tecnológica da
Mecânica e da Mecânica de Precisão, entre 19 e
23 deste mês, e a Ia Semana Tecnológica Têxtil,
de 26 a 30, na Av. Paulista, 750, 14°, SP.
Feira de Moda — De 25 a 29 de agosto será
realizada, no Centro de Convenções de Salvador, a Ia Feira Nacional de Moda da Alta
Costura, reunindo os maiores nomes da confecé
ção e indústria têxtil brasileira. A promoção
da Secretaria de Indústria e Comércio da
Desenbanco — O Desenbanco reduziu os juros
cobrados em suas linhas de recursos próprios
30% em média. Com isso, a linha mais cara do
banco passa a cobrar juros inferiores à taxa de
captação de recursos no mercado.

INPC — Janeiro: 7,5%; 6 meses: 39,87r (reajusta os
salários em março); 12 meses: 91,3%, Fevereiro:
6.5%; 6 meses: 39,3% (reajusta os salários em
abril); 12 meses: 96.6%; março: 5,787r; 6 meses:
39,1% (reajusta os salários em maio); 12 meses:
95.96%.
Salário mínimo — Cr$ 11.928,00
Inflação (IGP) — Janeiro: 6,3%; 12 meses: 94,77c;
Fevereiro: 6,8%; no ano: 13,67c; 12 meses:
91,8%; Março: 7,27c; no ano: 21,87c; 12 meses:
91,57c
Correção monetária — Março: 5,07c; no ano:
15,98%; 12 meses: 94,17c; Abril: 5,07c; no ano:
21787c; 12 meses: 91,77c; Maio: 5,57c; no ano:
. 28,487c; 12 meses: 90,837c (os Índices anuais
reajustam os aluguéis cujos contratos vencem
no mès).
ORTN — Março: Cr$ 1.602,99; Abril: Cr$ 1.683,14; ,
Maio: Cr$ 1.775,71.
UPC — Io out/31 dez-81:1.239,39; no ano: 86,787c, Io
12
jan/31 mar-82: Cr$ 1.453,96; no ano: 17,317c;
meses: 96,887c; Io abr/30 jun-82: Cr$ 1.683.14; no
trimestre: 15,76%; no ano: 35,807c; 12 meses:
91,737c.
Correção cambial — no ano: 19,877c; 12 meses:
91,827c.
Dólar — Compra: Cr$ 152,43. Venda: Cr$ 153,19 (a
partir de 16/04)
Dólar paralelo — Compra: entre Cr$ 224 e Cr$ 226;
Venda: entre Cr$ 228 e Cr$ 230. A procura da
moeda está muito grande, e qUem tem não está
vendendo. O spead (diferença entre o preço da
compra e da venda) diminuiu bastante por este
motivo.
Ouro — (RJ) Compra: 2.500,00; Venda: Cr$ 2.580,00
(valor por um grama de ouro Goldmine); (SP)
Compra: Cr$ 2,480,00; Venda: Cr$ 2.595,00 (valor
por um grama de ouro Degussa).
Prime rate — 16,57c
Libor — 15 5/8 (taxa válida por seis meses)
Maior valor de referência (MVR) — Cr$ 5.733 (base
de cálculo para contratos e multas federais)
UFERJ — (Unidade Fiscal do Estado do Rio de
Janeiro) — Cr$ 3.500 (para cálculos de pagamentos de taxas, tributos e multas estaduais).

BD-Rio — Também o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio baixou as taxas efetivas de juros em todas as modalidades de financiamentos para capital de juro. A baixa foi em
média de 3%.
Mido — A Mido do Brasil festeja este ano seu
cinqüentenário de expositor na Feira Suíça de
Amostras, na Basiléia, de amanhã ao dia 26,
onde apresenta novas variações do Mido Ocean
Star e os novos modelos Mido Baroncelli.
ABEA — A primeira diretoria da Associação
Brasileira de Engenheiros de Alimentos—
Regional São Paulo para o biênio 81/82 foi
eleita dia 3: Nelson de Oliveira, presidente; Ary
Bucione, vice; Carmen Ferreira, l°-tesoureiro;
2°-tesoureiro; Dayse
Ricardo Sidaravicius,
Araújo, l°-secretário; e Walter Lorena, 2osecretário.
CBB A — Com a presença de todos os corretores
da Lopes Consultoria de Imóveis começou dia
13 no Hilton Hotel o lançamento do projeto
imobiliário LAbitare, de Benedicto Ferri de
Barros e Associados, com a participação de
Joelmir Betting e Nei Gonçalves Dias, que se
caracterizou como a primeira etapa de um
plano de marketing da Impacto de Comunicação e a Castelo Branco e Associados Propaganda.
SGB — A SGB Publicidade tem nova estrutura
organizacional: presidente, Sani Sirotsky; vices, Artur Bernstein, Raimundo Resende e Carlos Alberto Parente; superintende nacional,
Carlos Alberto Parente; diretor administrativo
financeiro, Raimundo Resende.

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
Lucro da Vale faz
ação subir 6,10%

Títulos

As ações da Companhia Vale do Rio Doce tiveram
alta de 6.10% ontem na Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro, influenciadas pelo balancete trimestral divulpelo analista
gado ontem e considerado excelente
Jayme Ghitrück. A empresa lucrou no trimestre Cr$
10,7 bilhões (CrS 2,18 por ação), o que elevou para Cr$
12,30 sua cotação em pregão.
Com o encerramento na quinta-feira das transferèncias de contratos futuros de abril para maio, o
volume de negócios se retraiu muito ontem, com 151
milhões 376 mil ações transacionadas, no montante de
CrS 1 bilhão 083 milhões, sendo Cr$ 764 milhões 482
mil a futuro e Cr$ 319 milhões 254 mil à vista. Houve
uma ligeira recuperação do IBV, que subiu 0,7% e
alcançou 40 mil 104 pontos na média, fechando a 40
mil 256 pontos.
As operações mais especulativas a futuro, abertas
e encerradas no mesmo dia (intradia), basicamente
com ações da Petrobrás e pouca coisa com Banco do
Brasil e Banespa, totalizaram Cr$ 760 milhões. As
ações que mais valorizaram no pregão, além da Vale
do Rio Doce. foram Mannesmann OP(4,09%); Light
OP(3 03%); Basa ON(2,94%); e Docas de Santos
OP(2!73'7r). Ferro Brasileiro OP liderou as quedas,
com baixa de 4,177r.
Cotações (CrS)
Quont
(mil) Abert Fech Máx
Acesitaop
Aerof. Cfiuon

1.185
2.037

Min

Cotações (Cr*)
Qoant
(mil) Abert Fech Máx

% Sl ind de
Meddo lucrai
MédDioantNo ano

1.55 1.57 1,57 1.55 1,57 1,88 134.19
— 228,57
0,60 0,80 0,80 0,80 0,80

Aerof. Cruz pn
AGGSop
Albanjsop
Alpargatas os
B. Amazônia on
B. Brasil on
B. Brasil pp
B. Francês Brason
B. M. Brasil pn
B. Nacional on
B. Nacional pn
B. Nordeste on
B. Nordeste pp
B. Real Inv. pn
Bamerind. Bro»
Banebpp
Banerj on
Banerj pp
Banespa pp
Barbara op
Belga Min. op
Bradesco ps
Brahma op
Caf. Brasília pp
Catag. Leopol op
CBV Inds. Mec pp
Cemrg pp
CemigPrt pp
Cerjop
Cevai os
Docas Santos op
Eletrobrás pa
F.Bangu pp
Farol ps
Ferro Brás. pp
Fertisul pp
Finamci
Finorci
FiselReflorci

657
3

Min
0,80
1.02

0,80
1,02

0,80
1,02

0.80
1,02

% Sl ind de
Med do Lucrar
MédDioantNo ano
0,80

113.33
1.02
150 15,21 15.21 15,21 15,21 15,21
_ 143,68
3 11,02 II ,02 11,02 1 1.02 11,02
35 1.40 1.40 1,40 1.40 1,40 2,94 138.61
11,05
11,83
13,00
6,07
2,90
2,90
3.90
4,60
9.00
4,50 4.50 4,50 4,50
2,10 2,10 2,10 2.10
1.25 1,25
1,30 1.30
1.50 1.56
1,70 1.70
2,50 2,59
2,60 2,65
4,00 4,00 4.00 4,00
3,70 3,80 3.70 3,78
3,55 3,55 3,55 3,55
5,90 5,90
5,90 5,90
1,78 1,78
1.78 1.78
0.68 0.68
0.68 0,68
19,50 19,55 19,50 19,50
0,89 0,90
0,90 0.90
0.80 0,80 0.80 0.80
1.20 1,20 1.20 1,20
1.90 1,90 1,90 1,90
1,90 1,90 1,80 1,88
1.81 1.81
1.81 1,81
0,60 0.60 0,60 0.60
1,60 1,60 1.60 1.60
2.30 2.30 2.30 2.30
1,90 1,90 1,90 1,90
0,38 0,40 0,37 0.39
0.53 0,54 0,51 0,53
0,97 1.00 0.97 1,00

1 682 11.00 11.08 11.10 11.00
6 783 11,80 11,90 11,90 11.70
10 13,00 13.00 13.00 13.00
6.07
46 6.07 6.07 6.07
2,90
37 2,90 2,90 2.90
2,90
223 2,90 2,90 2,90
3,90
1 I 3,90 3,90 3,90
4.60
4.60
4,60
4,60
236
9.00
10 9.00 9.00 9,00

47 4,50
10 2,10
250
2.601
5.177

1,25
1.61
2.50

531
I 319
201

4,00
3,80
3,55

110 5,90
I.7B
73
100 -0.68
800 19,50
1.447 0,90
10 0.80
435 1.20
3.000 1.90
4.020 1,85
140 1.81
I 0.60
3.000 1,60
3 2.30
50 1,90
616 0.37
4.082 0.51
2.125 1.00

158,31
159.65
207,01
_ 219.13
EST 135.51
E5T 135,51
EST 198.98
EST 164,87
403,59
188,28
_ 176,47
-3,10 462,96
-3,11 557.14
2,37 161.88
2,56 168,78
-0.53 122,33
-1,39 165,12
EST 149,37
EST 127.14
85.00
_ 164,84
EST 142,86
EST 153.85
0.18
0,34

Cotações (Ot)
Quant
Abert
Fech Máx
(mil)

Titulai
FisetTur cl
Iochpe Prt pp
L Americanasos
Light op
Mannesmonn op
Mannesmann pp
Mesbla 57-PI op
Mesbla 57-PI pp
Micheleiiopp
Paul. F.Lu/op
Pet. Ipiranga op
Pel. Ipiranga op
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
S.Nacional pb
Samilriop
Sondotee. Pn pp
Souza Cruz op
TechnosRel.os
Teka pp
ValeR.Docepp
WhiteMarlop
WhiteMortop

Min

% Sl ind da
Mtddo Lucrar
MédDioantNo ano

Vencimento

2.250

12,94
2.21

Aber.

Min.

Med.

Máx.

Fech.

Osc. Quant
(mil)

1.398
1.50
1,50
1,50
1,45
1.50
Acesita ap
0.60 -1.6 13.040
0,61
0.59
0,59
0.61
Aços Vi II pp
400
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
Adubos CRA op
2.375
0,70
0.70
0.70
0.70 0,70
Adubos CRA pp
II
+
4.5
11,50 11,50 11,50 11,50 11,50
Alpargatas on
160
9,50 + 3.8
9,50
9,50
9,50 9.50
Alpargatas pn
201
1,30
1,31
1,31
1,30
1.30
Amazônia on
20
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00
Amenco Sul pn
6
1,00
1.00
1,00
1,00
1,00
America Sul pp
-1.3 1.000
3,65
3.65
3,65
3.65
3,65
op
And Clayton
-1,5 3.945
2,51
2.55
2,51
2.50
2.55
And Clayton op
166
2,80
2.80
2,80
2,80
2.80
Antarct Nord on
597
3,80 + 1,3
4,00
3,81
3,80
4,00
Antarct Nord pn
4,20 + 2,4 1.000
4,20
4.20
4,20
4.20
Arno pp
815
2,15 -2,2
2.20
2,18
2,15
2,20
Arte* pp
900
0,40
0.40
0.40
0,40 0,40
At ma op
398
0.40
0.40
0.38
0.38
0,38
At ma pp
1.512
1.20
1,20
1,20
1.20
1,20
Auxiliar pn
4.50
4,50
4.50
4,50
4,50
Bamerind BR on
30
4,30
4.30
4.30
4,30
4.30
Bamerind Inv on
12
3,50
3.50
3.50
3.50
3,50
Bamerind Seg pn
12
4,10
4,10
4.10
4,10 4,10
Band C F Inv pp
206
9,50
10.00
9.51
9.50
10.00
Inv
Bandeir
pp
¦4,7
1.041
2,00
2,10
2.08
2.00
2.00
Bandeirantes pp
518
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
Banespa on
79
2,36 + 0,4
2.36
2,31
2,30
2,30
Banespo pn
2,55 + 2.0 2.B05
2.55
2.53
2,50
2,50
Banespa pp
1.214
2,05
2,10
5.06
2,05
2.05
BARDELLA PP
3,75 -1.3 3.341
3,81
3.77
3,75
3.80
BELGO MINEIR OP
6
1.51
1,51
1.51
1.51
1.51
BEMGE ON
-1,3
345
3.60
3.65
3,61
3.60
3.65
BRADESCO ON
184
3
3.62
3.62
3,61
3.60
3,60
BRADESCO PN
I
4,20
4,20
4.20
4.20
4.20
BRADESCO FIN ON
¦1.1
533
4.25
4,25
4,25
4.20
4,20
BRADESCO FIN PN
112
3,90
3.90
3.90
3.90
3,90
BRADESCO INV ON
1.2
815
3,95
4.00
3.97
3.95
4.00
BRADESCO INV PN
158
3,00
3,00
3.00
3.00
3.00
BRADESCO TUR PN
63
4,75
4,75
4.75
4.75
4.75
BRAHMA PP
719
11,05
11,05
11.02
11,00
11,05
BRASIL ON
+
1.762
0,8
11.80
11.80
II ,70 11,60 11.73
BRASIL PP
89
7,30 + 0.1
7,30
7,30
7.30
7,30
BRASMOTOR PP
1.500
1,20
1,20
1.20
1.20
1,20
BUETTNER PN
6
1.80
1.80
1.80
1.80
1,80
CAF BRASlUA PP
50
9.00 -2,1
9.00
9,00
9.00 9.00
CAM CORRÊA PP
50
9.50
9,50
9,50
9.50 9.50
CASA ANGLO OP
360
0.52 -5.4
0.52
0,52
0,52
0.52
CASA MASSON PP
_
100
0.90
0.90
0.90
0,90 0.90
CEMIG PP
-3.0 12.414
0.63
0,65
0.64
0.63
0,65
CESP PP
1.000
1.90
1.90
1.90
1,90
1.90
CEVAL ON
1.897
2.30
2.30
2.30
2,30
2.30
CEVAL PN
5.00 -25,0 2 528
5,00
4,69
4,20
4.20
OM CAUE PP
261
12.60
12.61
12,61
12,60
12.60
PP
CIM ITAU

Abor.

CIMEPAR OP
CIMEPAR PP
COBRASMA PP
COFAP OP
COM E IND SP ON
COM E IND SP PN
COMIND B INV PN
CONFAB PP
Const a Lmd pp
Const Beter pp
Copas pp
Copene ppa
Copene ppa
Copene ppa
Cosigua on
Cremer op
Cremer op
D F Vasconc op
D F Vasconc pp
Duratex pp
Econômico pn
Eletrobrás ppb
Eluma op
Eluma pp
Engesa ppa
Engesa ppa
Ericsson op
Est Paraná pn
Est R G Sul pno
Estreia op
Estrela pp
Estrela pp
Eucatex pp
F N V ppa
Fab C Renaiu* pp
Farol pn
Ferbasa pp
Fngobras pp
Fund Tupy pp
Fund Tupy pp
Guararapes op
Ibeso op
Ibesa ppb
Imcosul pp
Ind ViMares op
Ind ViMares pp
Itaubanco on
Itaubanco pn
Itausa pn
J H Santos pp
Klabin op
Lacta op
Light on
light op
Lix da Cunho op
Lix da Cunha pp
Madeirit pnb
Magnesito op
Mognesita ppa
Magnesito ppa
Manah pp
Marcopolo pp
Mec Pesada pp
Merc S Paulo pn
Mesbla pp
Met Barbara op
Metal Leve pp
Momho Flum op
Moinho Lapa pp
Momho Sant op
Nacional pn
Nakato pp
Nord Brasil pp
Nordon Met op
Noroeste Est pn
Noroeste Est pp
Olvebra pp
Onon pp
Paranapanema op
Paronopanema pp
Perdigão pp
Petrobrás on

Min.

Máx.

Med.

Fech.

4.199
3,20
3.20
100
1.75 -2.7
1.75
990
2,20 -4,3
2.25
1.000
2.10
2,10
15
2.00
2,00
8
1.48 -12,9
1.50
1,50
21
11,21 1 1,21 11.21 + 1.4
608
2,20
2.20
2,20
78.
0.60
0.60
0,60
820.
1,40
1.40
1.40
200.
0.78
0.78
0,78
506
2.25 + 4,6
2.30
2,25
850
2,00 + 5.2
2.00
1,99
810.
2,40 + 6.6
2,40
2,35
380
1,75 + 2.9
1.75
1,75
1.512
3,50
3,50
3,50
235.
3,40
3,40
3.40
256.
1,50
1.50
1.50
6.
1,96 + 0,5
1,96
1.96
500.
+ 1,
2.60
2,60
2,60
-0.9
41.
5.50
5,55
5,52
26.
2,20 -2.2
2,20
2.20
1,10 -1.7 2.000.
1,10
1,10
1,30 -3,7 1.002.
1,35
1,29
40.
3,)0
3.10
3.10
239.
2,25
2.25
2,25
66.
4,55 -1.0
4.55
4,55
194.
2,80
2.80
2,60
10.
/
1,00
1,00
1.00
240.
2,50 + 1,2
2.50
2,50
3.45 + 6.1 1.892.
3.45
3,38
/
365.
3.20
3,20
3,14
300.
3.20 - 3,0
3,20
3.20
65.
1,15 -4,1
1.15
1.15
510.
1.40
1.40
1,40
1,55 -3,1 1.475.
1,60
1.57
1.000.
1.10
1.10
1.10
500.
1.65
1,65
1.65
2.00 + 2,5 1.336.
2.00
1,96
26.
1,90
1.90
1,90
800.
16.89 17.15 17,01 + 0,0
391.
0,96 -4,0
0.96
0.96
500.
1,30
1,30
1.30
30.
0,92 -2.1
0.92
0.92
500
0,70 -6,6
0,70
0.70
0,70 0,70
-2,9
625
0,66
0.66
0.65
0.65
0.65
435
3,75 + 2,7
3.75
3.75
3.75
3.75
3.35 + 0,9 2.624
3.35
3,31
3.30
3.30
550
12.80 12,80 12.92 13.00 12,90 + 0.7
280
2,60
2,60
2,60
2.60
2,60
150
1,60 +14,2
1,60
1,60
1.60
1,60
20
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
30
0,60
0,60
0.60
0,60 0,60
21
0,65
0,65
0.65
0.65
0,65
10
2,50 + 8.6
2,50
2.50
2.50
2.50
10
2,50 + 8,6
2,50
2,50
2.50
2,50
300
0,75 + 7,1
0.75
0,75
0,75
0,75
43
1,90 -2.5
1,90
1.90
1,90
1,90
646
2,00 + 2,5
2.00
1,96
1,95
2,00
52
1,80
1.80
1,80
1,80
1,80
427
+
11,1
2,00
2.00
1,99
1.90
1.90
30
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
30
2.20 + 2,3
2.20
2,20
2,20
2,20
806
2.75
2.75
2.75
2,75
2.75
+
3
668
1.8
2.75
2,80
2,75
2.75
2.75
500
4,00 + 8,1
4,00
4,00
4.00
4,00
800
4,20 + 2,4
4.20
4,18
4.12
4.12
805
7,50 + 3.4
7,50
7.42
7,40
7,40
30
1,12 + 1,8
1,12
1.12
1,12
1.12
300
6.50
6.50
6.50
6,50
6,50
1.079
2,90
2.90
2.90
2,90
2.90
1.000
2,60
2.60
2,60
2.60
2.60
14
4,40
4,40
4.40
4.40
173
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
80
3.30 + 3 I
3,30
3.30
3,30
3,30
697
3.30 + 3.1
3.50
3,33
3.30
3.30
585
0,90
0,90
0.90
0,90
0.90
+
1.000
3.1
0.65
0,65
0.65
0,65
0,65
444
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.78 + 1.7 3 128
1.78
1.77
1.75
1.78
30C
1.70 + 6.2
1.70
1.67
1.65
1.65
1.206
5.50
5,50
4,4°
5.30
5,50

3,20
3.20
1.75
1.75
2,25
2.20
2,10
2,10
2,00
2.00
1,48
1.50
11.21 11,21
2,20
2.20
0.60 0.60
1,40
1.40
0,78 0,78
2,21
2.30
1,90
1,90
2,27
2,27
1.75
1.75
3,50
3,50
3.40
3,40
1.50
1,50
1.96
1.96
2.60
2,60
5.50
5,55
2,20
2.20
1.10
1.10
1,35
1.20
3.10
3,10
2,25
2.25
4,55
4.55
2.80
2,80
1.00
1,00
2,50
2,50
3,30
3,30
3,10
3,10
3,20
3.20
1,15
1,15
1,40
1.40
1.50
1.55
1.10
1.10
1,65
1.65
95
1,95
1.90
1,90
16,60 16,60
0,96 0,96
1.30
1,30
0.92 0.92

Abar.

Títulos

Osc. Quont.
(mil)

3,20
1,75
2,22
2,10
2,00

/
/

Petrobrás pp
Petrobrás pp
Pir Brasília ppa
Pirelli op
Pirelli pp
Premesa pp
Promelal pp
Real on
Real pn
Real pp
Real Cia Inv on
Real Cons PNA
Real Conbs pnb
Real Cons pnd
Real Cons pne
Real Cons pnf
Real Cons on
Real de Inv pn
Real de Inv pp
Real Part pna
Real Part pnb
Real Part on
Sadia Avicol pp
Sadia Concor op
Sadia Concor pp
Sadia Joocab pp
Sansuy pp
Schlosser pp
Secunt pp
Servix Eng op
Sharp pp
Sid. Açpnorte pna
Sid. Açonorte on
Sid. Acpnorto ppa
Sid. Guaira op
Sid. Riogrand. on
Sid, Riogrand. pn
S«fco Brasil op
Solornco pp
Souza Cruz op
Sta. Olimpia pp
Sudameris on
Suzano ppa
Tech nos Rei on
Telesp oe
Telesp on
Telesp pe
Telesp pn
Transbrasil pp
Transparanó pp
Unibanco pna
Unibanco pnb
Unibanco on
Unibanco ppa
Unibanco ppb
Vale R Doce pp
Vai met op
Varig pp
Vidr. Smarina on
Vidr. Smarina op
Vigorelli op
Votec pp
Vulcabrás pp
Wagner pp
Whil Martins op
Whit Martins op

Min.

Med.

Máx.

fech.

60

Osc. Quant.
(mil)

9,28 + 1.9 7.468
9.28
9.17
9.10
9,10
2.057
8,60
8,60
8,56
8,50
8.60
398
1.00
1,00
1,00
1,00
1.00
1,30 + 4,0 1.320
1,30 1.30
1,30
1.30
404
1.25 + 4.1
1,22 1,25
1,20
1,20
500
1.30
1,30 1.30
1.30
1,30
403
0,40
0,45
0,41
0,40
0,45
607
3,78
3.85
3,82
3.78
3,78
995
4.06 -3.3
4.20
4,05
4,00
4,20
163
4,20 -2,3
4,20
4.20
4.20
4,20
20
8,05
8,05
8,05
8,05
8.05
-4,7
3
4,00
4,00
4,00
4.00
4,00
4
4,00 •13.0
4,00
4,00
4.00
4,00
-12.0
24
4,00
4,00
4,00
4.00
4,00
23
4.00 -2,4
4.00
4.00
4.00
4.00
278
4,45 -1,1
4.45
4,45
4,45
4.45
48
4.00
4,00
4,00
4,00
4.00
87
8,40
8.40
8,40
8.40
8,40
150
25.00 25.00 25,00 25,00 25.00
30
3.91 + 0.2
3,91
3,90
3.90
3.90
126
3.80 -2.5
3.80
3,80
3.80
3,80
62
3.80 -2,5
3.80
3.80
3.80
3,80
1.25 -3.8 2.085
1,30
1.25
1.25
1,30
1,80 + 5.8 1.000
1.80
1,80
1.B0
1,80
1.284
1,80
1.80
1,80
1,80
1,80
1.080
2.15 2,15 2.15 2.15 2.15
100
0,84
0.84
0,84
0,84 0.84
500
1,50
1,50
1,50
1.50
1,50
200
0,33
0.33
0.33
0,33
0,33
1.000
0.90
0,90
0.90
0,90
0,90
25
2,20
2.20
2,20
2,20
2,20
10
1.08
1,08
1,08
1.08
1,08
15
0.76
0,76
0,76
0.76
0,76
106
1,40
1,40
1.40
1.40
1,40
691
1,00
1,00
1.00 1.00 1,00
3
1,40
1.40
1.40
1,40
1.40
12
2.18
2,18
2.18
2.17
2,17
-4,4
80
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0,46 + 2,2 1.216
0,46
0,45
0.45
0.45
200
8,00 + 1.2
8.00
8,00
8.00
8.00
0,75 - ¦15,3 4.108
0,75
0,71
0,65
0,65
300
2,00
2,00
2,00
2,00
2.00
1.000
1,50
1.50
1,50
1.50
1.50
21
1-3.0
1.00
1,00
1.00
1.00
1.00
13
1.02
1.02
1.02
1.00
1,00
7
1.01
1,01
1,00
1,00
1.01
13
2,95
2.95
2,95
2,95
2.95
7
2.95
2.95
2,95
2,95
2.95
200
0.95
0,95
0,95
0.95
0.95
2.250
2,70
2,80
2,72
2.65
2.B0
97
1.70 -5.5
1,75
1,71
1,70
1,70
85
1,65 -5,7
1.70
1,68
1,65
1.70
264
1.70
1,70
1,70
1.70
1.70
929
1,97
1.97
1,95
1.95 ,1.90
-7,0
913
1,72
1.85
1,82
1,72
1.85
1-8.9 2280
2,20 12,20
11.60 I 1.60 11,98
B0
2.00
2.00
2,00
2.00
2.00
2.706
2,70
2,80
2,71
2.70
2,80
78
4,50
4,51
4,50
4,50
4,51
0.9 1.500
5,30
5,30
5.2B
5,25
5,25
20
7,8
0.35
0,35
0,35
0.35
0.35
1.165
.165
1,00
.00
0,98
0.95
1.00
200
200
3.00
3,00
3,00
3.00
3.00
f
1.061,06
160
(
1.06
1,06
1.06
2.78
2.76
2,80
2.07
2,07
2,07

/

2,80
2.07

2.76
2.07

Açòes
30 Industrieis
20 Transportei
15 Serviços Públ.
65 Ações

Abertura
839,42
345.20
111,78
331,49

Máxima
843.36
348.50
112.84
334.85

Mínima
836,85
342.65
111,42
330,04

Fechamento
343.42
346.57
112.27
332.97

forar i os seguintes os preços fina>s da Bolso de Valores de Novo Iorque, ontem, em
dálorf»f
Aircolnc
Alcan Alum
AHíedChem
AlIisChalmers
Alcoa
AM Airlines
AMCmomid

AMTel&lêl
AMFInc
Asarco
AURichfiedd
AvcoCorp

BendixCorp
BenCp

36 Bethlehem Steel 22 1/4
18
Boeing
16 1/2
33 1/8 BoiseCascode 28 1'2
15 Bord Warner 27 5;8
Broniff
2 1/4
25 1,8
14 l/B Brunswick 181/8
27 3/4 BourroughsCorp 35 1'2
55 3/8 Campbell Scup 34 3/4
18 1*8
Canadian
25
211/4 Caterpillar Troc 46 5/8
40
CBS
42 5/8
161/8 Celanese 54 7/8
53 1/8 Chase Manhat Bk
7/8
ie
57

ChryslerCorp 5
C.t.corp 27 5/8
Coca-Co'o 34 1/8
CoígotePalm 18 1/2
Columb.aP.ct 69
Com. Satellite 60 3'8
Cons Edison 37 3/8
Contrai Dato 30 5/8
CorningGiass 4â
37
CPC Intil
Crown Zellerbach
23 1/4
Dow Chemical 22 1/8
Dresserlnd 23 3/8

67,45
68.80
72,10
72.50
72,17
71,50
69,50
68.83
68.10
67,67
67,23
66,90
67,47
65,83

OBB2
OBN6
OPT8
OPT2
OPM5

Serie

Açâo-Objeto
BB PP C22
BES PP
PET PP
PET PP
PMA PP

JUN 13.00
JUN 3,20
C25 JUN 9.50
C25 JUN 10.00
C33 AGO 2,00

Quant.
(mil)
10
400
274.000
300
1.000

Abert.
1.10
0.10
1.00
0,65
0,45

Dupont
35
EasternAir 61/4
74 7/8
Eastman Kodak
El Posso Companyn
25 3/8
45
Easmark
281/4
Exxon
10 1/8
Firestone
21 5/8
Ford Motor
29 3/8
Gen Dynamics
63 7/8
Gen Elwtric
36 3/4
GenFoods
41 1/4
Gen Motors

GTE

30 1/2

Gen Tire
GettyO.I
Gillette
Goodnck
Goodyear
Gracew
GTATL&Poc
GulfOil
GulfS. Western
IBM
IntHarvesier
Int Paper
Inl Tel & Tel

19
50 3M

34 3/8
19 1/4
21 1/4
39 1/2
6 1/4
32 1/2
I51'8
64 1/2
4 1/4
35 7/8
25 3/4

Venda
65,33
66,67
68,67
69,33
70.67
70,33
69,00
68,33
67,43
67,07
66.67
66,10
65,40
64,80

Ouro

O mercado interbancário de
câmbio para contratos prontos foi
oferecido, com volume regular de
negócios realizados com taxas enIre CrS 152,56 e CrS 152,51, para
cheques e telegramas. O bancário
futuro também foi oferecido, e com
volume regular de negócios feitos
com laxas de CrS 153,19 mais
3,8% e 4,3%, por mês, para contratos de 30 e 180 dias.

Londres, Rio de Janeiro e São
Paulo — O preço do ouro no
mercado internacional não se alterou muito. Em Londres ficou estável, e em Zurique caiu um dólar.
No Rio de Janeira, esta alto se
deveu mais a alta do dólar no
mercado paralelo. Em Londres o
ouro foi cotado a 362,75 dólares a
on.a

troy (31,103 g).

Venda
153.19
161.16
270,46
18.694
25,115
25,752
125,84
2,1229
57,325
3.3626
24,414
77.817
0,62018
0.11529
63,399
1,4396
9,0234

Compra
152,43
159.00
266,83
18.448
24,779
25,412
124,19
2.0812
56.535
3.3178
24,080
76,775
0,61190
0,11373
62,556
1.4197
8.9021

Moedas
Dólar
Dólar australiano
Libra
Coroa dinamarquesa
Coroa norueguesa
Coroa sueca
Dólar canadense
Escudo
Florim
Franco belga
Franco francês
Franco suíço
len japonês
Ura italina
Marco
Peseta
Xelim

Rapasse
152.66
159.24
267,23
18.475
24,817
25.450
124,38
2.0843
56.620
3.3228
24,116
76,891
0,61282
0,1 1390
62,650
1,4218
8,9155

Cobertura
153,04
161,00
270,19
18,676
25.091
25.727
125,72
2,1208
57,269
3.3593
24,390
77.741
0.61957
0,1 1518
63,337
1,4382
9,0145

16h30min do Rio,
As to«os ocimo forom fixodas ontem, pelo Banco Cenlral, às
no fechamento do mercado de câmbio brasileiro.

Taxas do Euromercado
Fr.Fronces Florim
Fr.Suicp
Marco
Libra
Dólar
Prazo
22
8 3/8
1/2
13 9/16 9 3/8
15 5/8
1 mês
23
8 3/8
3/16
9 1/4
14
3 meses 15 5/8
1/2
8 3/8
22
11/16
5
9
1/6
14 1/6
6 meses 15 5/8
5 11/16 20 1/2 8 7/8
14 1/16
12 meses 15 3/8
meramente •
lèm
carárer
As taxas acima, fornecidas pelo Banco Central,
informativo. As taxos são válidas para 20/04/82.

•
-0.07
6 316
-0.09
12 227
^0.18
1.752"*"
? 0.18
9.603'*"
4-0,19
644
1-0.16
89
cents de USVIibra

66.24
Ma.
68.11
Jul
71,08
Out
72,35
De;
74,16
Mar
75,21
Mai
50 ir. 1 libros/conlroto:
peso

CACAU (NI)
1.586
Mal
1.585
Jul
1.636
Ser
1.695
Dez
1.751
Mor
1.791
Mai
10 I métricas/conlrafO;

-69
-70
-64
-60
-54
-54

4 365
S'2TS"
2.553
2.696
415
IO
US$/r métrico

CAFÉ (NI)
Ma. 134.71 -2,04 2.960 '
Jul 122.07 .1,82 4,045
Ser 117,92 -2.72 2.120
.
Der 115,97 -2.13 497
Mar 114,00 -3,00 171, ___
Mai
114,00
-1.50
14
36.5 mil libras/contrato, cents de USt/ltbra
peso

¦

COBRE(NI)
'
Abr
Mai
Jun
Jul
Set
Dez
25 ml!
¦
peso

69,85
+0,45
77"
70.30 +0.40 15.977
71,35 +0,45
72.35 +0.45 28.440
74 10 +0,50 5 501
76,60 +0,50 8.704
libras/controto, cents de US$/libra

Moi 279 3/4 .1/4 36.898
Jul
290
-1/4
43.571
Set 293 1/4 -1/4 8.931.
33.503
Der 297 1/4
Mor 310 1/4 -t/4 7.044
-1/2
801
Mal 317 1/2
5 mil bushel/contrato; cents do US$/bushel
ÓLEO DE SOJA (CHICAGO)
-0,22
Mai 19.35
-0,20
Jul 19.95
-0,22
Ago 20,22
Sei
20.50 -0,25
Out
20.65 -0,20
-0,18
Dez 21.02
60 mil libras/con troto,- cents de

17.399
18.702
3.905
2.719
2.070
4.5ÓÍ
US$/llbra

SOJA (CHICAGO)
Mai
647 1/2
657 1/2
Jul
Ago
661
Sei
662
666 1/4
Nov
678 1/2
Jan
5 mil bushel/contrato,

-I 3/4
27.248
-2 1/2
38.104
-2
4.415
-2
3.122
-2 1/4
18.59.1...
-21/2
2.982
cents de USJ/bushel

TRIGO (CHICAGO)
647
Mai
657
Jul
661
Ago
662
Set
666
Nov
678
Jan
5 mil bushel/

bushel

•I
-2
-2
•2
•2
1/4
-2
1/2
contrato,

1/2
1/2

3/4
1/2

1/4
1/2
cents

13.957
23.319
6.533
4.678
2.203
261
de USJ/

AÇÚCAR (LONDRES)
Libro/l métrica
Fechamento
Mai
Ago
Out
Jan
Mar
Moi

Oscilação
143.70..
147.80
153.00
159.00
163.25
166.25

148.75
153.00
158,00
160,50
167,75
166,50
CACAU

Abr
Mai
Jul
Sei
Dei
Mar

Sem Cotoçào
971
1.006
1.041
1.082
1.105

943
979"
1.012
1.055
1 088

Mai
Jul
Sei
Nov
Jan

1.252
1.181
1.150
1.140
1.135

1.218,. .
1.150. .
1.121
1,118 •
1,114...,-.

Metais
Cotocões dos Metais em Londres, ontemi
Alumínio
572.00
571.00
à vista
593.50'
593.00
três meses
Chumbo
321.00
320,50
à visto
334.50
334,00
três meses
Cobre (Catbodes)
B63.00
ò visto 862.50
891,20
três meses 891.00
Estanha (Standart)
7.130
avista
7.125
7.370
três meses 7.365
Estonho (Hlgharode)
7.130'
7.125
a visto
7.380
7.370
três meses
Níquel
3075
3.072
ò vista
3.130
3.125
três meses
Prato
430.50
430.00
à vista
443.80
443.60
três meses
Zinco
419
420.00
à visla
três meses 419.50 420,00
Nota: Alumínio, Chumbo, Estonho, Níquel
Zinco — em libras por Toneladas.
e
'
Prato — em pence por troy (31,103 gr»,)

Incof corretora de câmbio e títulos mobiliários Itdo.
OPEN MARKET - CÂMBIO - AÇÕES
uma empresa do grupo Inter» continental de cofé s.a.

lw

Med.

Ult.

1.10
0,10
1.07
0,65
0,45

1,10
0.10
.115
0,65
0,45

- TEL.: 253-2322 (PABX) E 253-0572^
RUA SÃO BENTO, 8/2.° ANDAR - RJ

BOLSA DE MERCADORIAS DE SAO PAULO
ALGODÃO
Contratos
em aberto
15
17

Fech.
3.468
3 660
3.700
3 900
4.100
4.300

Mor
Moi
Total
31 3/4
19 3/4
87 1/8
22 7/8
49 3/8
19 7/8
271/4
33 3/4
29 1/4
16 3/8
19 1/4
37 1II
14 1/2
70 1/2
28 1/8
30 1/2
42 1/8
35 1/4
122
28 1/8
Tenneco
30 1/8
Texaco
Texas Instruments
87 1/4
23 7/8
Textron
21 1/2
Trans World Sir
46 5/8
Union Carbide
7 7/8
Umroyal

Phillips Pet
Polaroid
Procter Gamble
RCA
Reynolds Ind
Reymolds Mel
Rockwell Intl
Royal Dutch Pet
Safeway Strs
Scotr Pa per j
Sears Roebuck
Shell Oil
SingerCo
SmilhkelineCorp
SperryRand
STDO.IColif
STDO.I Indiana
Stown

Teledyne

ALGODÃO (NI)

CAfE

Der

& Johnson
38 2/4
KennecottCop
24 1/4
Litton Indusr 49 7/8
531/4
Lockheed Airc
LtvCorp 14 1/2
Manafact Hanover
31 3/4
McDonell Doug 68 5/8
74 3/8
Merck
21 7/8
Mobil Oil
64 3/4
Mc?«scn?cCo
34 l/B
Nabisco
22 7/8
NotD.stillters
43 1/4
NcrCorp
26 7/8
NLIndust
Northeast Airlines
30 3/4
20 1/2
Occidental Pel
OlmCorp 20 7/8
Illinois
24 7/8
Owens
Pocif.cGas&EI
221/8
3 5/8
Panam World Air
Penn Central 35 3/8
Pesps.colnc 38 5'8
PfizerChas 57
Ph.ll.pMorris
50 1/4

9.94 -0.29 19.190
Mo.
10,12 -0.32 16.003
Jul
10,47 -0,27 4.981
Sei
10,67 -0.27 15.569
Jan
10.97 -0.27 3
Mar
11,50 -0,31 8.504
Mai
1 ! 2 mil libras/contrato; centi de U5$/I'bra

Taxas de câmbio

Meses
Abr
Jul
Out

Johnson

AÇÚCAR (NI)

64.20
63,83
63.43
62,97
62.53
62.10
61.43
61.00
60.53
60,03
59.67
59,30
58,33
56.35
54,20

65,20
64,68
64,23
63,77
63.30
62,70
62.10
61.67
61.23
60.80
60.23
59,80
58,97
57.43
55.50

28/07
04/08
11/08
18/08
29/08
01/09
08/09
15/09
22/09
29/09
06/10
13/10
20/10
17/11
22/12

-
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MILHO (CHICAGO)

Interbancário

4,d0

Valores d» Novo
Novo Iorque • ¦ Foi o seguinte o Médio Dow Jones no Bolsa de
Iorque, ontem:

Compra

'

>03 ammj ^^^^
-4.6 249 ^ Amaam.

BOLSA DE VALORES DE NOVA IORQUE
Nova Iorque — As cotações
se mantiveram firmes, ontem, na
Bolsa de Valores de Nova Iorque
tendo o índice Dow Jones atingido 844,17 pontos, subindo 4,57
pontos. Foram negociadas 55
milhões de ações.
Apesar das informações sobre a economia americana e
suas perspectivas serem desfavoráveis, os investidores foram
otimistas, segundo os analistas,
pela facilidade com que a Bolsa
superou estas informações negativas. Entre os aspectos negativos está o anúncio de que as
fábricas americanas funcionaram com 71,4% de sua capacidade em março, contra 72% de
fevereiro.

22/04
28/04
05/05
12/05
19/05
26/05
02/06
09/06
16/06
23/06
30/06
07/07
14/07
21/07

Opções de compra
Código

—^—¦—

As Letras do Tesouro Nacional de 365 dias tiveram
um aumento de 336 pontos na taxa máxima de desconto
do leilão realizado ontem pelo Banco Central. Com esse
resultado, o BC eleva para 5,65<7r ao mês — nível recorde
a rentabilidade das LTNs com prazo de um ano.
Dos Cr$ 30 milhões de títulos oferecidos, as institui56 bilhões
ções financeiras propuseram a compra de CrSLTNs
foram
950 milhões. No final do leilão, 66,5% das
colocadas junto ao mercado — Cr$ 19 bilhões— 950 milhões
ficaram na
e o restante — Cr$ 10 bilhóes 50 milhões
carteira do Banco Central. Segundo o Dldlp foi o seguinte
o resultado do leüão — Máx. 49,36%, Med. 49,257c e Min.
49,15%.
_,
, ,
Os financiamentos de posição para segunda-feira
mantiveram-se elevados durante todo o período. As taxas
oscilaram entre 3,30% e 3,20% ao mès, com pressão
tomadora. Nas operações de compra e venda, as Letras e
as Obrigações Reajustãveis do Tesouro Nacional nào
tiveram negócios. O total de operações com LTNs somou
Cr$ 338 bilhões 301 milhões e com ORTNs — Cr$ 1 trilhão
70 milhões, segundo dados da Andima. A seguir, as taxas
médias anuais de desconto de todos os vencimentos.

Med. Quont. (mil)
12.450
12.67
2.700
2.75
1.000
1,99
54.700
9.84
2900
10,31

Ult.
12.75
2.80
1.99
10.00
10,31
13,10
2,20

Venc.
Mai
Mai
Mai
Ma.
Jun
Mai
Mai

Títulos
B. Brasil pp
Banespa pp
Docas Santos op
Petrobrás ppPetrobrás pp
Vale R. Doce pp
White Mart. op

Contrato*
Aberto*

Mòt FochamontoOicilaçào

Mercado aberto

Mercado futuro

Est 171,43
Est —
94,47
2.73
1,69 181.00
125,00
96.97
107,48
0,53 139.71
260,00
10.17 147,22
1.01 185.19

Corações futuras nos bolsas de Mercadonas de Chicago, Novo Iorque e Londres.
¦ «W*^
ontem

SERVIÇO FINANCEIRO

0.48 0,48 0.48 0,48 0,48-2.04 184,62
Est 222,22
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Est 113,06
7,01 7.01 7,01 7.01 7,01
0.68 0,68 0.68 0,68 0,68 3.03 141,67
3,75 3.85 3,90 3,75 3.82 4,09 192,93
1,63 203.27
3,10 3.15 3,20 3,10 3,11
4,40 4,35 4,40 4,35 4,39 3,29 115,22
1.85 117.02
2,75 2,75 2.75 2.75 2,75
64,84
1.16 1.20 1,20 1.16 1,18 7.27
55,56
2,04
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
— 134,62
2,81 2,80 2,81 2.80 2,80
—
147,26
4.30 4,30 4,30 4,30 4,30
5,60 5,60 5.60 5,60 5.60 0,18 154,27
—158,70
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
2.945 9,21 9,20 9,21 9,11 9.20 0,77 160,28
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 3,45 150,00
1,52 139,86
1.672 2.00 2,02 2,05 2,00 2,00
—
—
1 2,35 2.35 2.35 2,35 2.35
1.226,8.00 8,00 8.00 8,00 8,00-0.50 156,86
— 82.20
159 0.97 0.97 0,97 0,97 0,97
81,63
1.000 1,20 1.20 1,20 1,20 1.20-7,69
6.10 159,50
691 11,63 12.30 12.30 11.62 12,01
3506 2,70 2.77 2.80 2.70 2,75 0.36 166,67
3 145 2,00 2,05 2.15' 2.00 2.09 4,50 169,92

47
3
25
100
378
3.560
6.021
3 627
1.000
64
170
50
605

BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO
São Paulo — Petrobrás pp div., a Cr$ 9,28,
fechou o pregão, ontem, como a ação mais
vendida, concentrando 1,45% do mercado ã
vista, na Bovespa. Em seguida colocaram-se:
Vale do Rio Doce (Cr$ 12,20), Banco do Brasil
e
pp C22 (Cr$ 11,80), Petrobrás pp C26 (Cr$ 8,60)
Guararapes op C23 (Cr$ 17,01). Nesse mercado,
as maiores altas foram de Cimento Cauè, Santa
op Olímpia e Klabin. As maiores baixas, América do Sul, Real cons. e Banco Comércio e
Indústria SP.
O mercado fechou em alta com redução do
montante negociado — 491 milhões 473 mil 985
ações pelo valor de Cr$ 820 milhões 514 mil
083,58.
A ação de melhor desempenho no grupo de
primeira linha foi Vale do Rio Doce pp, com
crescimento de 8,9%. No grupo de segunda
linha, as que mais evoluíram foram Cimento
Cauè pp e Manah pp.

MERCADO
EXTERNO

ÍNDICES

Cotação em CrJ/15 kg — Mercado littne

Negócios
Contratos
Negócios
Meses Em aberto Más. Min. Fech. Realizados
Realizados
—
Jun 253 2.690 2.660 2.680 21
—
Ago 630 3.110 3.075 3.089 90
—
Out 773 4.027 3.956 4.016 203
—
Dez
371
3 902 3 840 3.895 153
—
Fev 257 3.828 3 756 3.796 57
—
Abr
52
3 800 3.728 3.785 16
Jun
4030
4.030
4.030
1
Total
2.342
$41
—
firme.
mercado
Cr$/15
Kg
Cotação em

CAFÉ

CAFI — CONTRATO B

14.295 14 000 14.000
1.126
Abr
I 7.050 16.930 19930
3235
Julho
20.000 19.900 19.900
1.783
Set
24.770 24650 24 750
198
De;
—
30650
25
Mar
1.00 — 33 501
I
Mo;
6 368
Total
<_oto;ão em CrS soca de 60 kg — Mercado fraco

2 165
2.470
2 708

2 165
2 455
2.690

Abr
263
Jul
445
Set
318
Nov
30
3 240
3 250
Jon
337
Mor
9
Mai
—
Total 1 412
Cototjòo em Cr$/60 Kg - Mercodo firme.

2 165
2470
2 705
930
2503 660
3 900
131

53
85
101
10
249

I
21
64

Abr

77

Jul
Total

71
148

12 828
15.700

Cotação em OS/60 Kg líquidos — Mercado colmo

Jun
Ago
Out
Dez
Fev
Abr

16
60 2 780 2 760 2 760
14
3.149
—
1
1
3 600 3 600 3 600
24
119 4 095 4 020 4 025
39 4 500 4 500 4.500 .06
24
118 5 130 5 034 5 034
9
IU 6.620 5 554 5 554
371
80

Preços por grama Unidade de negócios lingotes de
gramas, par contrato Mercado fraco

I 000
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"última corrida do aço
O velho alto forno de Volta Redonda realizou ontem a

CSN desativa velho forno
que produziu 32,8 milhões
de t de aço em 36 anos

"Quem foi rei será sempre
Volta Redonda —
majestade. O velho vai dar a última", anunciava
mensagem manuscrita no quadro de avisos da aciaria
SM. na Usina de Volta Redonda, onde foi desativado,
ontem, o velho alto-forno da Companhia Siderúrgica
Nacional, que em 36 anos de funcionamento produziu
32,${5 milhões de toneladas de aço líquido.
"com uma certa nostalDepois de assinalar que,
formal da aciaria SM, o
desativação
à
gia", procedia
empresa, Benjamim Mário Batista,
presidente da "em
abril do próximo ano o plano de
assegurou que
expansão da CSN estará concluído" e destacou que,
"quando isso ocorrer, teremos retomado a liderança
da produção de aço no pais".
Abel Antônio da Cruz, 63
ÜD FORNO
anos, convidado para coA nova aciaria LD, já em mandar a operação na "úloperação, além de duplicar tima corrida do aço", do
a capacidade de produção velho alto-forno.
de aço líquido pela CSN,
— Há 36 anos eu mesmo
elevando-a a 2,4 milhões
operade toneladas/ano, reduz procedi à primeira
acentuadamente os níveis ção desse forno — comentou Abel, emocionado com
de poluição atmosférica.
o convite.
Incluída no programa
O diretor Industrial da
comemorativo do 41° aniGeorges Leonardos,
CSN,
Siversário da Companhia
disse
derúrgica Nacional, a de- em rápido discurso,
satiyação da aciaria SM foi que a Companhia Siderúrassistida por diretores da gica Nacional está invésempresa, pelo Prefeito da tindo 68 milhões de dólacidade, Aluízio de Campos res no estáglo-3 de expanCosta, e por muitos empre- são, para controle da pogados aposentados, como luição.

Forjas Acesita revela
perda de Cr$ 4 bilhões

Belo Horizonte — Listada entre as empresas privatizáveis, a Forjas Acesita. subsidiária da Aços Especials Itabira — Acesita,
cujo,acionista majoritário
é o Banco do Brasil, registrou, no ano passado prejuízo operacional de Cr$ 4
bilhões 348 milhões, em razâo principalmente das
despesas financeiras, que
somaram no exercício Cr$
4 bilhões 30 milhões.
O resultado do exercício
foi de Cr$ 1 bilhão 628 milhões negativos, contra outro prejuízo de 1980, de Cr$
894 milhões. No relatório
a diretopublicado ontem, "as
taxas
ria-observa que
das" instituições financeiras, sejam elas para operações em moeda nacional
ou ^estrangeira, alcançaram índices nunca antes
observados no país". O balanço registrou um passivo
circulante de Cr$ 2 bilhões
751 milhões só de empréstiriibs e financiamentos.
Apesar de o capital sociafter sido elevado de Cr$
1 frilhão 350 milhões, em
1980, para Cr$ 2 bilhões 550

milhões, a empresa não
conseguiu se capitalizar
durante o exercício, pois
sua fábrica operou com
cerca da metade da capacidade instalada, acompanhando o declínio da produção automobilística. E
encerrou o exercício com
um patrimônio liquido de
apenas Cr$ 346 milhões. A
Acesita é a acionista principal, com 75,3% do capital. Do total de 1 bilhão 475
milhões de ações, cerca de
92 milhões são de acionistas domiciliados no exterior.
A receita bruta das vendas e serviços passou de
Cr$ 629 milhões para Cr$ 1
bilhão 195 milhões, aumento menor do que a taxa inflacionária, apesar de
as exportações terem crêscido 119%, atingindo 31%
das vendas totais. O nivel
de tonelagem comercializado foi semelhante ao
exercício anterior, quando
a fábrica também operou
com grande ociosidade. Os
financiamentos a longo
prazo chegam a Cr$ 4 bilhões 859 milhões.

Codesp tem déficit de
Cr$ 1,1 bilhão em 81 e
situação não melhora
Sào Paulo — O déficit financeiro da Companhia Docas do Estado de São Paulo — Codesp ano
passado foi de Cr$ 1 bilhão 100 milhões, conforme
balanço que será publicado nos jornais na próxima
semana. E, de acordo com o presidente da empreSérgio Matte, a situação continua difícil em 82.
sa,
"Só teremos os números definitivos do primeiro
trimestre ao fim deste mês, mas podemos garantir
que o déficit financeiro continua grande", afirmou.
Acrescentou porém que, apesar disso, não tem
fundamento a preocupação de dirigentes sindicais
com uma próxima dispensa em massa. Salientou:
"Não cogitamos de cortar pessoal. Desde o ano
passado, apesar das dificuldades, a Codesp mantém sua política de não realizar dispensas sem
justa causa, exatamente para não agravar o problema social da atual conjuntura."
O Sr Sérgio Matte esclareceu que a empresa
ainda não adotou o regime de seis horas corridas
de trabalho noturno no porto de Santos porque
espera aprovação de lei especifica que será enviada
ao Congresso Nacional pelo Presidente da República. Foi sua resposta às ameaças dos sindicatos
de iniciar o novo horário dia Io de maio.

(Literatura, Cultura, Esportes, Técnicas em Geral)
editadas em Português, Espanhol. Inglês e outros idiomas.
Agente exclusivo para assinaturas
IMPORTADORA DE REVISTAS SANTIAGO LTDA.
Rua Prof. Quintino do Vale, 76
Tels. 273-1993 — 273-1943 — 273-1893
^20250 Rio de Janeiro — RJ.
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COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA DO SISTEMA PORTOBRAS

CGC MF: 42.266.890/0001-28 m
Capital Autorizado: 3.964.169.692
ações sem valor nominal
Capital Social: CrS 3.964.169.692,00

Sào Paulo — O Governador de São Paulo, Paulo
Maluf, negou ontem que o
Governo do Estado nào esteja saldando seus compromissos com os empreiteiros de obras públicas
que têm contratos firmados com o Departamento
de Estradas de Rodagem
"o
(DER). Segundo ele,
Governo nunca deixou de
pagar até hoje e não será
ainda desta vez".
O presidente do Sindicato da Indústria de Construção de Estradas, BerMendes,
nardino Pimentel
considerou "simplesmente
uma falta de verdade" a
declaração do Governo.
Informou que o último pagamento do DER foi feito
em 28 de novembro passado. A partir dai, apenas
alguns poucos venclmentos cumpridos e desafiou o
governador a provar o contrário.
As empresas que tém
contratos firmados com o
DER voltam a se reunir
quinta-feira. Se até o final
do mès não houver mudança na situação, os empresários prometem iniciar a
retirada de suas máquinas
dos canteiros de obras e
demitir pessoal.

m

Assembléias.

O presidente de
Belo Horizonte
trais Elétricas, Licinio Seabra, revelou ontem, nesta
Capital, que a usina nuclear Angra-1 só será liberada
para operação no final deste ano ou no início de 1983.
Até lá. segundo ele, ficará na fase de testes, até que
sejam feitas modificações no gerador de vapor.
Informou que, no inicio do próximo mès, técnicos
da Westinghouse virão ao Brasil para discutir com
especialistas de Furnas quais as modificações que
"para evitar
serão introduzidas no gerador de vapor,
problemas que ocorreram em outros países. Segundo
ele, após as modificações, a usina ficará na fase de
testes até o final do ano.
obras para Itaipu. Durante
AMEAÇA
conferência no simpósio
O presidente de Furnas internacional "Cidade e
admitiu que a Itaipu Bina- Energia", o presidente de
cional es';á enfrentando Furnas destacou que deve
"problemas de fluxo de haver um limite para as
populaciocaixa", tendo fechado mar- concentrações
nais, com uma industrialidívida
de
Cr$
com
uma
ço
zação descentralizada.
8 bilhões para com os emDefendeu medidas para
Disse
por
que,
preiteiros.
deter um crescimento das
obra
enquanto, nenhuma
cidades, ao falar sobre esda hidrelétrica foi afetada, tudos que estimam, para o
"existe apenas preocuano 2000, concentrações de
25 milhões de habitantes
paçâo".
O Sr Licinio Seabra revê- em São Paulo e de 20 milou ainda que a falta de lhões no Rio. Considerou
recursos financeiros pode- que a crise do petróleo veio
rá ser "uma ameaça" para caracterizar o fim de uma
o cumprimento dos prazos fase de energia a baixo
de conclusão das linhas de custo e o reconhecimento
transmissão, a cargo de da limitação dos recursos
Furnas, que continua seu energéticos não renovacronograma normal de veis.
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Valores Mobiliários, visando facilitar e simplificar o
relacionamento das empresas de capital aberto
com os investidores e com
o próprio órgão regulador,
baixou ontem instrução
diminuindo a carga de informações anuais que as
empresas sâo obrigadas a
divulgar. Assim, as informações divulgadas num
exercício e inalteradas no
ano seguinte não precisarão ser enviadas à CVM.
De acordo com o presidente da CVM, Herculano
Borges da Fonseca, as
companhias abertas poderão deixar de enviar as seguintes informações: histórico da companhia: termo de compromisso; experiéncia profissional e acadêmica dos administradores; propriedades; processo de produçào; e ações
judiciais.
A CVM também divulgou ontem edital com os
procedimentos que devem
ser seguidos quando forem
adquiridos 5% ou mais do
capital social de uma empresa negociada em bolsas
de valores. Um dos pontos
é a comunicação através
de oficio à CVM de forma
confidencial.

Comunicamos a todos os interessados que a partir do dia
20.04.82 a Seção de Comunicações (Protocolo Geral), estará
funcionando no seguinde endereço:
Rua 06 n° 371 — Distrito Industrial de Santa Cruz — RJ
CEP — 23.500
Telefone: 395-4455
(P

'Companhia

"limm
p_WJH9f
Sou Evandro
Bornel Quando
querem me vender oulro piso. eu viro
macho So Formipiso e delicado
como uma pluma. E so passar um paninho que ele lica enxuto, enxulo Eslou com Formipiso e abro.
FORV/P/SOna Lapa
ESQUEMA-Trav.ManoelCacneno. >0
Tel.:24259U

Siderúrgica Belgo-Mineira

COMPANHIA ABERTA
CGC/MF N9 24.315.012/0001 -73

CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas convocados para se reunirem,
em Assembléia Geral Ordinária, em primeira e única convocação, e em Assembléia Geral Extraordinária, em primeira convocação, no próximo dia 27 de abril, às 15 horas, na sede social
da Companhia, na cidade de Sabará, Estado de Minas Gerais,
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras,
com Parecer dos Auditores Independentes - Price Waterhouse -, documentos relativos ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 1981.
2. Aumento do capital social, por correção de sua expressão
monetária, de Cr$ 5.817.000.000 (cinco bilhõeff, oitocencruzeiros)
de
milhões
para
dezessete
tos , e
CrS 11.382.000.000 (onze bilhões, trezentos e oitenta e
dois milhões de cruzeiros), sem emissão de ações novas e
com aumento do valor nominal da ação de CrS 2,77 para
CrS 5,42, nos termos do artigo 167 e § 19 da Lei n9 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, dando-se nova redação ao artigo 59 do Estatuto Social.
3. Fixação da remuneração dos Administradores, dos membros do Conselho Consultivo e do Presidente Honorário.

....
,__„
Rio de Janeiro, 15 de abril d* 1982
Paulo Didier Viana
PRES. DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1

Proposta do Conselho de Administração de aumento do capitai social de CrS 11.382.000.000 (onze bilhões, trezentos e oitenta e dois milhões de cruzeiros) para
CrS 22.764.000.000 (vinte e dois bilhões, setecentos e sessenta e quatro milhões de cruzeiros), mediante a incorporaReserva de correção
ção das seguintes Reservas de Capital:
7.895.225.614,71,
CrS
monetária do ativo imobilizado
de giro próprio capital
do
manutenção
Reserva para
CrS 1.806.130.585,92, Reserva de correção monetária de
recursos florestais - CrS 1.644.235.772,69 e outras Reservas - CrS 36.408.026,68, com a distribuição de uma ação
nova para cada ação antiga.

2.

Nova redação ao artigo 59 do Estatuto Social.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA
.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Companhia Ferro Brasileiro para a Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, que se realizará na Sede Social a Av. Jair Dantas, 216 em José Brandão,
Caeté, Minas Gerais, no dia 26 de abril de 1982, às 14 horas, para deliberarem a respeito da seguinte
Ordem do Dia:
Apreciação e aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, relativos
I.
ao exercício de 1981, bem como ratificação da proposta da Administração de destinação do
lucro líquido e distribuição de dividendos;
Eleição dos Membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração dos
II.
Administradores;
111. Aumento do Capital Social pela aplicação de parte de sua correção monetária, de acordo com a
disposição estatutária estabelecida no parágrafo 2o do An. 5o, passando o mesmo de CrS
1.069.645.498,88 para CrS 2.061.820.000,00;

VI.

?

Furnas anuncia que Angra-1 CFM diminui
ficará em testes até final exigências
do ano e gera energia em 83 a empresas
A CVM — Comissão de
—
Furnas Cen-

COMPANHIA ABERTA— C.G.C. n° 18.977.124/0001-97

CONVOCAÇÃO

Io caderno

NOVO ENDEREÇO

COMPANHIA FERRO BRASILEIRO

IV.

?

CASA DA MOEDA DO BRASIL

Sociedade de Capital Aberto
C.G.C. 33.051.186/0001-67 - CE. 820.783-12
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
MECÂNICA
Ficam por este edital, convocados os Senhores Acionistas da CBV INDUSTRIA realizadas
na
que serão
S A. a participarem das Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária
RJ, as onze horas do dia 26
sede da Empresa, à Rodovia Presidente Dutra, 2.660, Rio de Janeiro
de abril de 1982, a fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:
...
1. ASSUNTOS DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
milhões,
Homologação do Capital de CrJ 747.166.680,00 (setecentos c quarenta e sete
cruzeiros),
e
oitenta
seiscentos
mil
e
.seis
cento e sessenta
^'««ft.d-V^i£™
ffiS?
de 03
o n9 89571 por despacho
pela AGE de 14/10/81, cuja Ata foi arquivada na Juccrj sob
de novembro de 1981, c conseqüente alteração do artigo 59 do Estatuto Social.
,„„_,,, ,.4H„í„í„„
2. ASSUNTOS DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
de Administra1. Aprovação da proposta da Diretoria, com o respectivo Parecer do Conselho
os correspondentes Dcmonsl.lÇaa°provKão do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial c 31/12/81,
acompanhados do
trativos Financeiros, relativos ao exercício encerrado em
>..
Parecer dos Auditores Independentes: ,
•
de Cr$
nc.valor H„>.t
1.2. aprovação da correção da expressão monetária do Capi ai Social,
575 900 952,21 constante do Balanço. Elevação do Capital para CrS 1.321.378.110,00
e dez
cento
(hunt bilhão, trezentos e vinte c um milhões, trezentos c setenta e oito mil monetária,
cruzeiros) pôr incorporação de Cr$ 574.211.430,00 advindos da Çorreçfo crozc.rosc
(tros
alterando^ o valor nominal das ações de CrS 2 16 para Cr$3.82
oitenta e dois centavos) cada uma e dcstmaçao do saldo de Cr» 1.689.5__,_l para
.
,,
.
reserva de Capital.
2. Distribuição do lucro líquido do exercício e manutenção dos resíduos em lucros acumulados
Empresa:
para atender o programa de investimentos da
ação, sobre o capital de Cr»
2 1 distribuição de um dividendo de Cr$ 0,56 aopor29 semestre de 1981,
referente
do
Balanço,
664.148.160,00 constante
trezentos e vinte e, „m
2.2. aumento do Capital Social de Cr» 1.321.378.110,00 (num bilhão, Cr»
1.729.552.500,00
milhões trezentos e setenta e oito mil cento e dez cruzeiros) para
e dois mil e
e
cinqüenta
(hum bilhão, setecentos c vinte e nove milhões, quinhentos
valor de Cr»
no
de lucros
quinhentos cruzeiros), por incorporação de reservas
mil trezentos e
408 174.390,00 (quatrocentos c oito milhões, cento e setenta c quatro
tr*
noventa cruzeiros), mediante aumento do valor nominal da açáo de Cr» 3,82 para
na
proporção de
3. aprovação^o^esdobràmcnto das ações representativas do Capital Social
4 (quatro) ações novas idênticas para cada ação existente.
aprovados c a modificação
Alteração do artigo 59 do Estatuto, tendo em vista os aumen toscruzeiro).
do valor nominal das ações de CrJ 5,00 para CrJ 1.00 (hum
4. Eleição do Conselho de Administração para o biênio 82/84.
5. Honorários globais dos Administradores.
6 Outros assuntos de interesse da Companhia.
os titulares de ações ao
Poderão assistir as Assembléias, além dos demais permitidos por Lei deposito
dos mesmos cm
nortador que exibirem os respectivos certificados ou comprovantes de
antes das
instituições financeiras ou no Departamento de '.Acionistas da Empresa, ate três dias

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionista» da Companhia Docaf do
Rio de Janeiro - CDRJ, convidados para comparecer à
Reunião conjunto das Assembléias Gerais Ordinária e
Extraordinária, a ser realizada as 10 horas do dia 30 de abril
-de 1982, na sede social da Companhia, à Rua Acre n°21,
da
.4° andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
janeiro, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
do Relatório da Administração, Balanvotação
a) exame e
ço e demais demonstrações financeiras relativas ao
.
exercício de 1981;
bl destinação do lucro liquido do exercício e distribuição
de dividendos;
da expressão monetária do capi~~cl aprovação da correção
tal social, com a conseqüente alteração do artigo 59 do
Estatuto;
-dl eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da
respectiva remuneração;
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
'jtí
fixação da remuneração dos administradores;
homologação das alterações.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1982
JOSÉ OLYMPIO DE ABREU LIMA
de Administração em Exercício
^r Presidente do Conselho

Maluf nega
dívida não
paga do DER

INDUSTRIA MECÂNICA S.A.
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sábado, 17/4/82

ECONOMIA/NEGÓCIOS

FORNAL DO BRASIL

Extinção do valor nominal das ações e conseqüentemente nova redação do Art. 5° do Estatuto
Social, preservando-se todos os direitos das ações preferenciais;
a) Proposta do Conselho de Administração para aumento do Capital Social por subscrição
pública, de CrS 2.061.820.000.00 para CrS 2.692.146.812,50, mediante emissão de
191.008.125 ações ordinárias e igual número de ações preferenciais, a serem subscritas pelo
preço de CrS 1,65 cada uma, com integralização à vista;
b) Será assegurado aos atuais Acionistas preferência de subscrição, na base de 2 (duas) ações
novas para cada 5 (cinco) ações da mesma espécie, anteriormente possuídas;
Autorização à Diretoria para contratar com instituições financeiras autorizadas a operar no
mercado de capitais, a colocação das ações.

De acordo com o Art. 19° do Estatuto, somente poderão tomar parte na Assembléia Geral:
a) Os Acionistas cujas ações nominativas estejam inscritas, em seus nomes, no Livro
competente, até 3 (três) dias antes da data marcada para sua realização;
b) Os Acionistas cujas ações ao portador tenham sido depositadas até 3 (três) dias daquela
data. em um dos locais abaixo relacionados, desde que o depósito seja comprovado por
documento hábil, as quais não dispõem do direito de voto na forma do Art. 112 da Lei n°
h.404/76.
LOC AIS PARA DEPÓSITOS:
Na Sede da Companhia — A\. Jair Dantas. 216 — José Brandáo — Caeté — Minas Gerais
No Rio de Janeiro — Av Njlo Peçanha. 26 — 6o andar
Um São Paulo — Rua Libero Badaró. 293 — 15" andar
Em Belo Horizonte — Rua Goitacozes, 15 — 5° andar
Caele. 14 de abril de 1982
CARLOS CHARNAUX
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(P

Poderão tomar parte nas Assembléias Gerais os titulares de
ações nominativas, mediante exibição de documento hábil
de sua identidade e inscrição de seu nome nos Livros respectivos, até três dias antes da data marcada para a realização da
Assembléia Geral; os titulares de ações ao portador, pela exibição do documento de depósito das ações na sede da Companhia, em qualquer de seus Escritórios, ou em estabelecimentos
bancários do País, até três dias antes da data marcada para a
realização da Assembléia Geral, os quais não dispõem do direito de voto. Os acionistas poderão ser representados na Assembléia, observado o disposto na Lei das Sociedades por Ações e
no Estatuto Social.
Belo Horizonte, 12 de abril de 1982
O Conselho de Administração:
Ruy de Castro Magalhães - Presidente
Hans Schlacher - Vice-Presidente
Paulo Gonzaga Vice-Presidente
Norbert Reinesch Vice-Presidente
Raul Machado Horta Secretário
Victor Schanen - Conselheiro
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Informe Econômico

Será a reativação?
A melhoria das vendas do comércio carioca no primeiro trimestre — média global 4,9%
acima do mesmo período do ano passado — é
um indicador de que a economia começa a se
reativar. O mês de março parece a melhor
prova disso, pois registrou no Rio uma ampliaçâo de 126,1% nas vendas (valor nominal), o
que significa um avanço real de 18%.
O desempenho do ramo duro (eletrodomestiço e moveis) vem sendo nitidamente
superior ao do ramo mole (vestuário, vestidos,
calçados, jóias), segundo as informações do
Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro. As vendas do ramo duro aumentaram
25,7% em março em termos reais (140,7%
nominais), enquanto as do ramo mole avançaram 112,3% nominais (10,8% reais).
Na acumulada do primeiro trimestre, o
ramo duro vem à frente com um ganho real de
8,4%. O avanço real do ramo mole foi de
apenas 1,1%. A média global do primeiro
trimestre representou um avanço real de 4,9%.

Visita salarial
Sem constar da agenda, o Ministro do
Trabalho, Murilo Macedo, esteve ontem pela
manhã com o chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República, João Leitão de
Abreu.
Uma fonte da assessoria de Macedo confirmou que o Ministro do Trabalho continuou a
defender, junto a Leitão, uma nova fórmula
para o salário mínimo, dentro de sua estratégia
de esgotar todos seus recursos de argumentação em favor da diminuição entre os atuais três
níveis regionais.
O novo mínimo será anunciado em Belo
Horizonte, na abertura da Ia Olimpíada do
Trabalhador, dia Io de maio.

Preocupação bancária

Armador pode recorrer à
Justiça para não pagar
mais correção monetária

Sâo Paulo — O presidente da Nestlé, Alexandre
Mahler, considera imprescindivel o fortalecimento
da democracia econômica
"para que o Estado empresário nâo avance na substituição do particular na
produção de bens e serviços, inibindo-lhe a criatividade e retirando-lhe o estimulo para investir e
crescer".

O direito do Governo cobrar correção monetária vai ser contestado na Justiça pelos armadores
de cabotagem, se as negociações com a Sunamam
acerca do pagamento de financiaF.ientos não cheda
garem a bom termo. Enquanto o presidente
Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, Comandante João Marcos Dias, negocia com
a Superintendência Nacional da Marinha Mercante, sua assessoria jurídica prepara o recurso para
levar a questào aos tribunais.
A questão principal envolve importância estimada em Cr$ 1 bilhão 500 milhões, sobre a qual a
Sunamam estaria lançando correção monetária
retroativa. Isso porque, na visão dos armadores, a
autarquia concordou em suspender a incidência da
correção nos financiamentos concedidos ao constatar, em 1977, a difícil situação das empresas, mas
o atual superintendende, Élcio Costa Couto, agora
insiste no pagamento.

Ao paraninfar a turma
de formandos da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas da Universidade
Mackenzie, o empresário
o grave erro
alertou para
dos que "entendem que a
sustentação da democracia depende exclusivamente do voto". A seu ver,
"embora não possa existir
sem o exercício da opção
manifesta livremente pelo
cidadão, a democracia exige mais", por exemplo, a
existência da livre iniciativa.
O Sr Mahler defendeu
maior identificação e participação da empresa privada nas preocupações da
vida comunitária.
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Caminhão
Os armadores alegam que não adianta elevar
mais o frete na cabotagem, para cobrir as despesas
com os financiamentos dos navios, porque assim
da
perdem as cargas para os caminhões. E diante emconjuntura adversa pensam em pressionar as
presas estatais para que cumpram o decreto que
dá às suas embarcações a preferência no transporte entre os Estados.
Preocupado com a repercussão do caso, o
de
Comandante Joáo Marcos Dias fez questão
nâo está "briganfrisar, ontem, que sua Associação "dialogando"
em
do" com a Sunamam, mas sim
defesa da classe. E que só recorrerá à Justiça se
fracassarem todas as possibilidades de negociação,
e porque algumas companhias sofrerão aumento
de até 800% nas prestações dos seus navios.
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Internacionais
A renda declarada pelo Presidente Reagan
praticamente dobrou no ano passado, ao passar de 227 mil 968 dólares em 1980 para 412 mil
730, ou cerca de Cr$ 62 milhões. O total inclui
não só o salário presidencial de 200 mil dólares
anuais como ganhos em ações e royalties de
livros e aparições na TV como ator. Uma das
primeiras providências de Reagan quando assumiu foi Baixar o imposto de renda em 30%,
em três parcelas anuais de 10%
A Argentina alijou uma empresa holandesa
de uma concorrência para construção de gasoduto entre Buenos Aires e Santa Fé (300 km),
em represália à decisão da CEE de bloquear a
importação de seus produtos.
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O Banco da gente
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riram mais de 221 milhões
Éte dólares, colocando a
do Mundo.
flmpresa como a maior
mm
ACitrotíueoorgt»veX • «mcnirs/bi nãJrjVti
pspôrtadora mundial
lha -s? de saber que
dòproduto.
conquistou
suco
nosso
'40.países e jaê raáje;fip SUCO ue «uoilja utv
Mais um caminho
aberto
ahfig»81
pelo País, com
em
atrosueo
dos dez primeiros pto*
trabalho e eficiência.
Ecoma participaque
çâo da Citrosuco,
através do seu desemfortaajuda a
penho nossa
economia.
fecer
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Companhia Aberta - C.G.C. n." 33.366.980/0001-08

AVISO AOS ACIONISTAS PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que a partir de 19 do corrente estará à sua disposição o
dividendo relativo ao 2o semestre do exercicio de 1981/1982, n." 86/153, à razão de Cr$ 0,25 (vinte e
.
cinco centavos) por ação.
..
.
,
Quanto ao Imposto de Renda serão observadas as disposições legais vigentes para Companhias
rendicomo
Imposto
Renda
do
de
desconto
sofrerá
o
16.08.82
até
recebido
nào
Abertas. 0 dividendo
mento tributado exclusivamente na fonte, sem direito à compensação na declaração de renda.
Identificação: Para pessoas físicas (ações nominativas ou ao portador identificado) é indispensável a apresentação do Cartão de Identificação do Contribuinte do Ministério da Fazenda acompanhado
da respectiva Carteira de Identidade.
Para pessoas jurídicas é exigido o número de inscrição no C.G.C.
ATENDIMENTO
0 pagamento do dividendo, quando referente às «cães nominativit, será efetuado no local onde
o acionista, conforme sua opção, se encontra cadastrado.
Quanto às ações ao portador, o pagamento do dividendo será efetuado mediante a apresentação
docupãon." 6(seis). colado em formulário próprio, à disposição dos Senhores Acionistas nos seguintes
locais de atendimento:
NO RIO DE JANEIRO - RJ
da
maio próximo, será de 10:00 às 16:00 horas, diariamente, nas
0 atendimento, até o dia 21
seguintes agências do BANCO BOAVISTA S/A:
Rua Hadock Lobo, 458-A
Av. Rio Branco. 135 - A e
LOA 2' FEIRA
AVENIDA
Av. Ataulfo de Paiva, 734
Rua Barata Ribeiro. 96-C LEBLON
B-RIBEIRO
Rua Antônio Vieira, 24
Av Almirante Barroso. 81-A LEME
CASTELO
• Rua Frederico Méier, 26
Rua Almirante Tamandaré, 77 MEIER
CATETE
Rua da Alfândega, 214
Praça Floriano, 23
^S2nr»mrn
CINELÂNDIA
-Av N.S de Copacabana. 656-A PDE BOTAFOGO Praia de Botafogo, 428-A
COPACABANA
Rua General Roca. 675-A
Rua Visconde de Pira|á. 142-A TIJUCA
IPANEMA
VOLUNTÁRIOS - Rua Voluntários da Pátria, 264-A
LARANJEIRAS Rua das Laranjeiras, 475
S/A,
01 As pessoas jurídicas (Bancos. Corretoras etc.) serão atendidas pela Matriz do Banco Boavista
sita à Praça Pio X. 118-A - 4? andar, de 1000 às 16:00 horas, diariamente.
teito
so02 A partir do dia 24 de maio próximo, cessará o atendimento pelas agências, passando a ser
menie na Mairiz do Banco Boavista S/A.
CAUTELAS COM DIREITOS ATRASADOS
Rio
de
No
Janeiro, o Banco encarregado do atendimento aos Senhores Acionistas somente pro.
cessará o dividendo aluai
.
, _.
.
As cautelas de antigo modelo (sistema de carimbo) bem como os cupões anteriores ao de n. 6.
deverão ser apresentados nos escritórios da própria Companhia, das 08:30 às 11:00 horas e de 13:00
às 15:30 horas, diariamente, no seguinte endereço;
a DIRETORIA
Rua Marquês de Sapucai. 200 - 2." andar
HUBERT GREGG Presidente
Rio de Janeiro. 13 de^abril de 1982

São Paulo — "O carro japonês que afirmam
fazer 18 quilômetros com um litro não é um carro, é
uma motocicleta coberta", afirmou ontem em Botucatu, interior de São Paulo, o Ministro da Indústria è Comércio, Camilo Pena. Ele disse ter dúvidas
— a ser
quanto à superioridade do carro japonês
testado no Brasil — sobre o carro brasileiro.
"para acabar com muita
O Ministro confirmou,
álcool anidro à gasolide
mistura
a
confusão", que
para que a
na será fixada definitivamente em 20%,
"redesenhar
os
indústria automobilística possa
motores para o melhor aproveitamento do álcool
como combustível". Essa mistura, segundo ele,
estará padronizada em todo o país em julho.
Informou que o Governo não pretende aumentar a mistura de álcool anidro à gasolina na proporde 25%, acrescentando que isso só ocorreria
ção
"em casos de emergências, porque em emergências
tudo se faz, mesmo que. seja uma medida antieconômica".
Quanto à suspensão temporária da produçáo
de motocicletas a álcool pela Yamaha e Honda,
justificou salientando que essa escala de produção
é muito pequena e não convém às fábricas ter duas
linhas de produção. Ele acredita, porém, que com o
crescimento da venda de carros a álcool as indústrias possam voltar a produzir as motocicletas a
álcool, veículo em sua opinião 30% mais econômico que o a gasolina.

B

W<siocettaSSíWm.
sétof brasileiro de mooêi
<
cítricos exportou
660 milhões de dólares
Exatamente 90% de
todo o suco de laranja
importado pelo mercado
internacional.
Um ótimo negócio,
uma saudável fonte de
divisas para quem desde
1968 é o maior vendedor
de suco de laranja

Também ontem, a
Volkswagen desmentiu
que pretenda fabricar
"ou em
aviões no Brasil
outra
parte do
qualquer
mundo". Confirmou que
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AVIÕES

mantém o plano de produzir ciclomotores no Rio,
devendo em breve analisar
uma associação com empresas que detenham tecnologia para a fabricação
desses veículos.
A Volkswagen tinha um
protocolo de intenção com
a Steyer Daimler Pusch,
da Áustria, desfeito porque a empresa austríaca
fez investimentos em outros países e desinteressou-se de produzir ciclomotores no Rio. O investimento conjunto seria de 30
milhões de dólares.
Quanto à área de aviar
çào, afirmou que, de concreto, existe apenas o interesse de pequenos produtores de aeroplanos de utilizar o motor 1600 ou 1300,
refrigerados a ar, que, por
serem compactos, podem
ser usados em aparelhos
de pequeno porte.
Porta-voz da Volkswagen citou uma experiência
que se realiza na Faculdade de Engenharia de São
Carlos com um pequeno
avião para fins agrícolas
que utiliza o motor VW.
Foram até realizados testes com motor movido a
álcool com êxitos, informou a fábrica.

tem dúvidas
""" Camilo
sobre veículo japonês
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Foi estendida ainda pela
Volkswagen a garantia a
algumas peças como làmpadas, platinados, fusíveis,
velas de ignição, correias,
vidros, extintor de incêndio, cintos de segurança,
baterias e rádios. Desta
forma, informou a empresa, apenas os pneus e càmaras continua com a garantia de seus próprios fabricantes.

'^^a\

KsÈ^i^BJBhjfeiit— \^_iJi— \

BE

São Paulo — A Volkswagen do Brasil anunciou ontem o aumento dos prazos
de garantia de seus veiculos movidos a álcool para
dois anos, sem limite de
quilometragem. A empresa também elevou a garantia normal de todos os veiculos de sua fabricação para 12 meses sem limite de
quilometragem, com exceção da linha Kombi e Gol
Furgão que, embora garantidos por um ano, terão
a quilometragem limitada
a 40 mil quilômetros.
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VW dá garantia de 2
anos sem limite de
km a carro a álcool
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A promessa de Pécora

O atual presidente da Cenibra, subsidiária
florestal da Vale do Rio Doce, Abílio dos
Santos, ex-presidente do BDMG, está praticamente definido como o novo presidente da
Cimetal Siderurgia, a ser empossado em Io de
maio.
Sua escolha foi acertada em reunião, no
Rio, entre o Ministro Camilo Penna, e os
presidentes do BNDE, Luiz Sande, e do
BDMG, Luiz Anibal de Lima Fernandes. O
BNDE e o BDMG são os maiores credores da
Cimetal.
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Nome escolhido

A exportação de café vai
render no minimo 2 bilhões 400 milhões de dólares, este ano. mantidas as
atuais condições de mercado. As cotações poderão
subir muito se houver geada nas regiões produtoras,
ou cair se o Acordo Internacional do Café nào for
renovado. E para dar sustentação ao produto e evitar surpresas o presidente
da Tristão Companhia de
Comércio Exterior, Jônice
Tristão, quer maior entrosamento entre fazendeiros,
industriais e exportadores
de café.
Ele preocupa-se, tam-.
bém com o destino que venha a ser dado aos recursos obtidos com o confisco
cambial lançado sobre a
exportação de café, chamado pelo Instituto Brasileiro do Café de "quota de
contribuição", num momento em que o Governo
procura novas fontes de financiamento para a colocação de manufaturados
no exterior. "A quota de
contribuição deve ser absolutamente intocável.
Tem que apoiar o setor café" — frisou.
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'presidente
da AEB,
Em São Paulo, o
Laerte Setúbal, comentou a substituição do
sistema de incentivos fiscais às exportações:
— O sistema está condenado. Não há
prazo para isso, mas, em 83 ele já deverá
chegar a zero. O exterior não Compreende
nossos incentivos porque, aqui, são pagos
impostos sobre a maténa-prima, sobre a mão
de obra, a fabricação do produto, na venda e
também sobre o lucro. Nos países industrializados só se paga imposto sobre o lucro.

As sensações de dificuldades nas exportações serão atenuadas, garantiu ontem em São
Paulo o Ministro interino do Planejamento,
José Flávio Pécora, que considera os problemas atuais decorrência basicamente da queda
de cotação dos produtos primários.
— As medidas anunciadas pelo Presidente Figueiredo não são para amanhã, mas certamente serão colocadas em prática ainda este
ano.
tributaPécora acrescentou que a reforma"Nós
não
ria poderá ter início ainda este ano.
podemos começar a discutir todo um pacote de
medidas, pois a maioria delas é anualizada",
disse.

Café rende
em 82 US$
2 bilhões

Mahler quer
democracia
econômica

B

Um bem situado representante de banco
estrangeiro no Brasil manifestava ontem receio
de que as novas medidas para incentivar as
exportações brasileiras possam merecer qualquer tipo de retaliação comercial por parte dos
Estados Unidos, Japão e CEE, lembrando
que
"anda vigilano congresso dos Estados Unidos
te demais, cuidando do protecionismo".
O banqueiro, que olha para as contas
externas brasileiras com constância, para medir a capacidade brasileira de saldar suas
consiga
dívidas, acha indispensável que o país "porém
ampliar suas exportações este ano,
nunca acreditamos na meta ambiciosa de 28
bilhões de dólares".
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Meu nome e
Mercedes Carreia
Fico desgovernada cada vez que um
vendedor fica buzinando outro piso
no meu ouvido As placas de Formipiso sào antiderrapanles. E uma mão
na roda.

FORMIPISOem Teresópõlis

CAULINS PLÁSTICOS ¦ Av J J .de Araup
Regadas. 135 Tel 742 3240

Crise nas Falklands pode
obrigar navios a desviar
300 milhas de suas rotas
Brasília — Uma atitude de guerra entre a Inglaterra e Argentina, ou mesmo o bloquio da Armada
inglesa às Ilhas Malvinas (Falkland), num raio de 200
milhas, vai obrigar os navios mercantes brasileiros
ao
que fazem a rota do Atlântico Sul, com destino
Pacífico, com passagem obrigatória pelo Estreito de
Magalhães, a um desvio de 300 milhas a Leste dessas
ilhas, para evitar a área conflagrada.
O Secretário de Cooperação Internacional do
Ministério dos Transportes, Vande Lage Magalhães,
disse que esse desvio pode ser aumentado, em termos
de milhas, na medida que aumente também a área
conflagrada. Na sua opinião, porém, esse desvio não
com o
prejudicará o comércio marítimo brasileiro
Atlàntido
rota
da
final
Chile, Peru e Equador, ponto
co Sul.
mo com o Chile, Peru e
PANAMÁ, A OPÇÀO
Equador, o Brasil exporta
Esclareceu que o Brasil veículos, inclusive militase
ainda
está
nâo
preocu- res, peças e acessórios papando com um estado de ra veículos, produtos elebeligerância entre a Ingla"por- trônicos e eletroterra e a Argentina,
domésticos, armamentos e
que acredita numa soluçáo derivados de petróleo.
pacífica para resolver o imNo caso do Peru, as impasse". Vande Lage Magalhâes apontou a passagem portações brasileiras estão
pelo Canal do Panamá co- concentradas em produtos
mo opção para a Marinha minerais, como ligas de
Mercante Brasileira atin- zinco, zinco em bruto, reflgir os portos latino- nado em lingotes, e prata,
americanos no Pacifico.
pescado, turbo reatores a
e pós de peixe
,
O frete ficará mais caro, gás, farinha
raçáo animal, fio de là
logicamente, mas é a solu- para
e alho. Do Chile, o Brasil
çào no caso do fechamento
—
compra cobre, salitre e viSul
da rota do Atlântico
observou o assessor do Mi- nhos. As vendas equatorianistro dos Transportes.
nas, por sua vez, são fundaNo seu comércio maríti- mentalmente de petróleo.

Bancos retardam
crédito argentino
C.G.C. N. 33.016.346/0001-37
1179 DIVIDENDO
Participamos aos Senhores Acionistas que se encontra à disposi1.304? Reunião de
çâo o 117? DIVIDENDO, autorizado pela
Diretoria realizada em 14 de abril de 1982, a razão de 5%
(cinco por cento) por ação ORDINÁRIA e/ou PREFERENCIAL possuída, do valor nominal de CrS 11,00 (onze cruzeiros), do Capital Social de CrS 1.485.000.000,00 (hum bilhão e
cruzeiros), relativo a
quatrocentos e oitenta e cinco milhões de
exercício findo em
parte do saldo do lucro líquido do
30.09.81, distribuído por conta do dividendo do exercício corrente (interino 1? semestre).
Os procuradores de titulares de ações nominativas deverão
apresentar-se munidos de procuração atualizada.
Os interessados, munidos obrigatoriamente do cartão do C.I.C.
a partir do dia 19 de abril
que deverão exibir, serão atendidos
corrente (segunda-feira), diariamente, exceto aos sábados e doàs
mingos, nos horários de 09:00 às 11:00 horas e de 13:00
16:00 horas na Seção de Ações, na sede da Companhia na Rua
São Clemente, n. 262, Botafogo, Rio de Janeiro.
O recolhimento do Imposto de Renda será feito na forma da
legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 16 de abril da 1982.
$
ti
A DIRETORIA

Nova Iorque e Londres
— Depois de uma reunião
em Nova Iorque, representantes de vários bancos decidiram adiar por um mês
a assinatura de um contrato para empréstimo de 200
milhões de dólares à empresa Serviços Elétricos da
Grande Buenos Aires
(SEGBA). Um banco britanico e dois canadenses resolveram abandonar o
consórcio, mas os demais
reiteraram sua disposição
de concretizar a operação.
Entrou ontem em vigor o
bloqueio comercial impôsto pela Europa (CEE) aos
produtos argentinos.

JORNAL DO BRASIL
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Rio de Janeiro — Sábado, 17 de abril de 1982
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Fim de semana
HOJE — Penúltima etapa do
1
Torneio de Outono, de Laser, lar-às 13h30min, na Escola Na/*
gada
'jm__—
vai. Regata Provela, da Classe
V^U«»
penúltima etapa, largada
*j*^> Ranger,
Escola Naval. As
13h30min,
às
•—^-^~^|
duas competições prosseguem
amanhã, no mesmo local e horario. Regata Sailor Shop, de Windsurf, largada às
llh30min, Praia de Icaraí.
HOJE — Ia etapa do 3o Torneio Aluisio Cavalcanti Caminha
de Atletismo, a partir das
HhOOmin, no Estádio Célio de
Barros (Maracanã), com a realizaar
ção de nove provas. Prossegue
amanhã, a partir das 9h, no mesmo local.
AMANHA — Ia Corrida Rústica Phoenix, no
Engenho Novo. Inscrições no Esporte Clube Mackenzie (preço — Cr$ 300) para todas as faixas de
idade. Largada às 8h, em frente ao número 160 da
Rua General Belegard. Percurso de aproximadamente 20km
HOJE — no Marapendi (Barra da Tijuca), 2° etapa do Torneio
de Série lOh, prova tipo omnia,
14h, prova para cavaleiros novos,
mirins e sêniores.
AMANHÃ. — Torneio Interno
da Sociedade Hípica Brasileira
(Lagoa). 9h30min, provas para
animais estreantes e cavaleiro D com cavalo 2,
15h30min, cavaleiros A com cavalos 1, cavaleiros C
e E e cavalos 3 e cavaleiros C e D.
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HOJE — Ia volta do 7o Torneio Interclubes, Taça Federaçãode Golfe, a partir das lOh, no
Gávea Golfe Clube, reunindo
equipes masculinas e femininas
do Gávea, Itanhangá, Petrópolis e
Teresópolis. Modalidade stroke
play, valendo a melhor bola. A 2a
volta será amanhã, a partir das lOh, no Itanhangá.
HOJE — Treino classiücatório
a 2a etapa da Taça Cidade do
para
1*
Rio de Janeiro de Kart, das 9 às
17h, no Kartódromo da Barra
(Km 16 da Rio—Santos). Amanhã,
a corrida, das 11 às 17h, para cinco
categorias. Ingresso: Cr$ 100.
HOJE — Quartas-de-flnal do
Sul-América Squash Classic/3°
Campeonato Brasileiro, a partir das lOh, no Rio
Squash Clube (Rua Santa Alexandrina, 581, Glória). Semifinais a partir das 17h30min. As finais são
amanhã, no mesmo local, a partir das llh. Entrada
AMANHA — Qualifying da Copa Hering de Tênis,
a partir das 9h, no Play Tênis (Km 11 da Estrada
Rio-Santos). Entrada franca.
¦ HOJE — Abertura do Io Torneio da 2a Categoria, promovido pela Federação Estadual. A partir
das 14h, na Escola de Educaçáo Física do Exercito, com provas de sabre e florete masculino.
HOJE — Campeonato de Futebol Feminino de Praia Ipanema-Leblon. Final, Top Flight
(Bartolomeu Mitre) x Lullaby
(Maria Quitéria), às 15h30min, em
frente à Rua Garcia D'Ávila. Futebol de Salão Feminino, amistoso Vasco x Planície, 14h, em São
Januário.
AMANHÃ — Flamengo x Grêmio (Ia partida da
decisão da Taça de Ouro), a partir das 17h, no
Maracanã. Sem preliminar. Preços: geral, Cr$ 200;
arquibancada, Cr$ 500; cadeira de curva, Cr$ 1 mil
500; cadeira lateral, Cr$ 2 mil; cadeira especial, Cr$
3 mil; camarote de curva (5 pessoas), Cr$ 7 mil 500;
camarote lateral (5 pessoas) Cr$ 10 mil. Postos de
venda: Centro (Teatro Municipal), Copacabana
(Rua Dias da Rocha, 16), Niterói (Lojas Samaritana) e bilheterias do Maracanã.
AMANHÃ — Campo Grande x CSA (2a partida da
Decisão da Taça de Praça), às 17h, no Estádio
ítalo Del Cima (Campo Grande). Preliminar: às
15h de juniores, entre Campo Grande e Flamengo,
pelo Torneio Otávio Pinto Guimarães. Preços:
cadeira, Cr$ 600; arquibancada, Cr$ 300.
AMANHÃ — Futebol de Salão Feminino — Ia
rodada do 2o Campeonato Estadual a partir das
lOh, Vasco x Santa Luzia e Clube dos Sargentos da
Aeronáutica x Internacional, em Sâo Januário;
lOh, Estrela Azul x Snacky e Grêmio de Rocha
Miranda x Planície, na quadra do GRM (Av. dos
Italianos).
AMANHA — Ia etapa do Campeonato do Io Semestre, Troféu Bruno Hermany. Competição individual.

*r~

AMANHÃ — Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato, no estande
do Clube de Caça e Pesca, em
Valença. Participação de atiradores do Rio, São Paulo, Niterói,
Resende, Petrópolis e Rio Bonito.
A partir das 9h.
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estavam com saudades
^^SrSSS^fepS^ à Gá^/Õ^r massagens, mas levou os filhos Júnior (D) e Bruno, que

Carpegiani garante que será o campeão
Seremos campeões. Não perderemos para o
Grêmio.
A afirmação de Carpegiani mostra exatamente o seu otimismo e confiança na equipe do Fiamengo. Para o técnico, o time voltou a apresentar
um futebol de alto nível técnico, competitivo ousado, o que o toma praticamente imbatível.
As declarações do treinador Enio Andrade,
e
que na véspera da partida entreem Flamengo
o
enfrentar
sua
preferência
Guarani, revelou
Flamengo numa final, pois temia mais o Guarani,
foram rebatidas ontem com certa ironia pelo treinador.
Ele disse que nos queria enfrentar, não foi?
Estamos à disposição dele e ele não tem motivos
para reclamar, pois pegará o Flamengo numa final
— comentou sorrindo.
Os elogios
Carpegiani esteve na Gávea antes mesmo de
de
passar em casa. Chegou no clube com a mala
viagem e parecia muito feliz, pois além da certeza
de que o Flamengo atuará completo contra o
Grêmio, sentiu que sua equipe tornou a apresentar
um futebol altamente competitivo, como ele sempre quis.
Jogamos com personalidade e muito espírito de luta. Sofremos um gol no início, mas fomos à
frente, viramos o marcador e dominamos nosso
adversário, que, por sinal, atuou muito bem. Já
estão falando que ele se retraiu após o gol, o que
não concordo. O Flamengo cresceu foi para cima
do Guarani e o fez recuar. Fizemos uma apresentação impecável e o resultado foi justíssimo.
Sobre o Grêmio, Carpegiani dis se tratar de
um time perigoso que sabe conciliar a força e a
Ò Grêmio é um time experiente, não tão
rápido quanto o do Guarani, mas que marca
melhor e toca muito bem a bola. Suas contraataques também são perigosos. Não vamos mudar
o nosso estilo e não tenho dúvidas que conseguiremos outro bom resultado.
Carpegiani não está preocupado com o fato de
o Grêmio disputar o segundo jogo em casa. Lembra inclusive que a vantagem do empate não
existe mais.
Vencendo o primeiro jogo, viajaremos tranantequilos, pois a vantagem que havia nas fases
riores não existe mais. Se perdermos o segundo
jogo, haverá um terceiro independente do resultado. Está agora melhor ainda do que antes —
concluiu.

-Zico feliz vai à GáveaEm mais uma demonstração
do seu profissionalismo, já que
todos os jogadores estavam liberados, Zico apareceu ontem na
Gávea para se submeter a massagens. Ainda se mostrava feliz
com a exibição do Flamengo em
Campinas e, sobre o problema
que sofreu no fim da partida contra o Guarani, disse se tratar
apenas de cãimbras.
Náo precisava nem entrar em
maiores detalhes para explicar
que o problema não era nada de
grave. Isto porque o massagista
puxava e repuxava toda a muscúlatura da perna e, se fosse realmente uma distensão ou um estiramento, o jogador não suportaria as dores.
Bela exibição
O Flamengo deu mais uma
prova de possuir um time maduro e de jogadores experientes.
Fomos a Campinas sem o menor
temor, jogamos o nosso futebol e
mostramos por que conquistamos o campeonato mundial de
clubes — disse Zico.
Sobre o lance em que partiu
sobre Jorge Mendonça com o dedo em riste, após ser atingido
pelo jogador do Guarani, Zico
explicou:
Ele me pegou pelas costas,
talvez numa forma de me intimidar e de assustar o Flamengo.
Fui para cima dele e disse-lhe
que nâo ia aceitar mais aquele
tipo de entrada. Estava revoltado no momento e ele sentiu que
não queria brincadeira. Depois

disso, não houve mais qu_dquer
tipo de problema.
Zico, que apareceu no clube
com os filhos Júnior e Artur para
não desperdiçar totalmente seu
dia de folga, ficou rindo das brincadeiras do lateral Júnior com os
garotos. O jogador entrava na
sala da saúna e chamava os meninos para perto da porta. Quando eles se aproximavam, Júnior
aparecia e, envolto numa nuvem
de fumaça, soltava um estrondoso berro. Os filhos de Zico saíam
em disparadas, mas logo em seguida a brincadeira recomeçava.
Nunes e Leão
Na mesa de massagens ao lado da que Zico se encontrava,
Nunes era também massageado
e recebia aplicações de calor no
joelho direito. Disse que nâo teme o Grêmio e que para o Fiamengo ganhar basta se utilizar
dos centros para área, nos quais
o goleiro Leão encontra muita
dificuldade para defender.,
— Além disso, conheço perfeitamente o esquema tático do
Ènio Andrade. Ele dirigiu o Santa Cruz vários anos e a movimentaçáo do Grêmio é bem parecida
com a do Santa Cruz. Apenas um
lateral avança, espera o adversario em seu campo para contraatacar. Estamos preparados.
Zico disse que sua boa atuação deveu-se em grande parte à
movimentação de Nunes, que
atraiu a atenção dos zagueiros,
permitindo que ele viesse de trás
com a bola dominada.

Renda pode ser
de 100 milhões
Se forem vendidos os
159 mil 609 ingressos postos à disposição do público, a renda do jogo de
amanhã entre Flamengo
e Grêmio será de Cr$ 102
milhões 774 mil. Os ingressos começam a ser
vendidos hoje, em três
postos no Rio — Teatro
Municipal, Rua Dias da
Rocha n° 16 e bilheterias
2 e 4 do Maracanã — e
um em Niterói -— Lojas
Samaritanas.
Os postos de venda antecipada funcionam hoje
das 9h às 19h e amanhã,
entre 9h e 12h. Os ingressos à disposição do público são: 108 camarotes laterais a Cr$ 10 mil; 100
camarotes de curva a Cr$
7 mil 500; 895 cadeiras
especiais a Cr$ 3 mil; 12
mil cadeiras laterais a
Cr$ 2 mil; 11 mil 506 cadeiras de curva a Cr$ 1
mil 500; 100 mil arquibancadas a Cr$ 500; e 35
mil gerais a Cr$ 200.

SPITZ

Sou Malw^^^^^
Falkland. Se me olerecém outropisolicoempedeguerra.
Formipiso resiste ao logo. a água e a
qualquer atrito E so passar um paninho que esta tudo em paz.
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JORNAL, £30 BRASIL,
Sâo Paulo

Campo Neutro
José Inácio Werneck
Chego a Boston com a
curiosidade de descobrir a
forma exata em que se encontra Bill Rodgers, vencedor da II Maratona Atlântica Boavista/JORNAL DO
BRASIL, no ano passado,
mas autor de dois desempenhos recentes e decepcionantes nas Maratonas de
Tóquio e Seul.
É possível que ele se
estivesse poupando, pois
seu objetivo principal é vencer em Boston, sua cidade.
Bill continua a ser ainda um dos maiores maratonistas
do mundo, mas tal distinção se deve mais à soma de
suas vitórias passadas — quatro vezes em Nova
Iorque, outras tantas em Boston, vitórias em Fukuoka, Rio de Janeiro, Estocolmo etc. — do que ao que
ele vem produzindo no momento.
Bill continua a ser um grande competidor em
distâncias intermediárias, pois ainda outro dia ganhou
uma prova de rua de 10 quilômetros em 29 minutos
cravados em Azalea, no Estado de Alabama, diante
de um elenco ilustre que reunia Benji Durden entre
outros nomes. Mas na maratona — a rainha das
distâncias — ele vem-se ressentindo do excesso de
provas de que tem participado. Basta dizer que seu
melhor tempo este ano são modestíssimas 2:14:51,
bem inferiores ao seu recorde pessoal de 2:09:27.
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AS nos últimos dias minha maratona foi
outra: a Maratona da Madrugada. Depois de 20 anos de jornalismo, vivi pela
primeira vez a experiência de ver como
se realiza a distribuição de jornais e revistas nesta
cidade.
A oportunidade, pretexto, ou motivo, foi dada
— A Revista da Corrida,
pelo lançamento de Viva
de
acompanhar
resolvi
perto. E vi-me transportaque
do a um mundo fervilhante de atividade que alcança
sua intensidade máxima entre as três e as cinco da
manhã, enquanto a cidade dorme. Vi-me até envolvido em um congestionamento de trânsito — coisa que
jamais supus pudesse acontecer nas chamadas horas
mortas da noite.
Não me peçam para contar em detalhes. Não
tenho a pretensão de ter conhecido em uma só visita o
funcionamento de uma máquina tão complicada, que
faz chegar bem cedo todos os jornais e revistas às
mais distantes bancas da cidade. Mas impressionoume o clima de absoluta honestidade e confiança em
que as operações se desenrolam. Como cm épocas
mais remotas, a palavra dada é o quanto basta para
garantir um compromisso, uma obrigação ou uma
dívida. Ouando um capataz diz que encalharam
tantos exemplares de uma determinada publicação é
porque encalharam mesmo. Ninguém vai conferir.
Mas encalhe é um problema que não está
afligindo VIVA — A revista da Corrida. Nosso
problema até é de produzir mais números.

¦ ¦ ¦
DE PRIMEIRA: Dou abaixo os resultados
da Corrida dos Principiantes, da Corja. Classificação
geral masculina: Carlos Antônio Serpa, Edson Fernandes de Queirós e Luís Carlos Rios. Classificação
geral feminina: Rosália R. da Silva, Carla Cristina
Junqueira e Paola Balthazar da Silveira. Homens, até
14 anos: Jorge Rodrigues Torres. Ricardo Luís de
Lima Aguilar. Luís Orlando Alexandre; de 15 a 19:
Rubens Luís da Silva, Marcos Vanderlei dos Santos.
Doris Pereira da Costa; 20 a 24 anos: Dalvan Matias
dos Santos. Ricardo Silva Rangel. Eduardo Cairo
Chileno; 25 a 29 anos: Ari Ferreira Neves, Mário
Diniz Furtado, Moacir Carlos Viana; 30 a 34 anos:
Ademir Alves Ibraim. Célio Gomes. Geraldo Fernandes; 35 a 39 anos: Severino Pereira Nascimento.
Luís Pitarra. Bernardino de Souza Pimentel; 4Ü a 44
anos: Roberto Marcos Costa, Amaro Soares Barbosa, Jean Leblond; 45 a 49 anos: Sebastião de Andrade
Drummond. Eurico Silva Pereira. José Ferreira Maciei; 50 a 54 anos: Américo de Almeida Filho. Ossiam
Pereira da Silva, Andrés Valino; 55 a 59 anos: Ary
Vasconcelos: 60 a 64 anos: Walther Duarte Ferreira.
José Farias Andrade. Mulheres, até 14 anos: Rosália
da Silva. Carla Cristina. Paola Balthazar da Silveira;
15 a 19 anos: Renata Garcia Nogueira, Martha
Ângela dos Santos, Rosana Conceição Ângelo: 20 a
24 anos: Grace Santos, Cristina da Rosa e Silva,
Dorcas da Costa Lima: 25 a 29: Solange Rodrigues
Moreira. Graça Carvalho, Heloísa Nunes; 30 a 34
anos: Nelly Margarita Lopes. Beatriz de Azambuja.
Analice Nunes de Lima; 35 a 39 anos: Beatriz da
Cunha. Josele Ribeiro. Sônia Regia Franco; 40 a 44
anos: Marlene Pinho de Oliveira. Enir Cordeiro de
Souza: 45 a 49 anos: Vera Maria Fontenelle; 50 a 54
anos: Adelaide Mendonça Coelho.

Pelo empenho dos pilo-. ,
tos na prova de abertura. .
os treinos oficiais para a,^-.
segunda etapa da Taça Ci- dade do Rio de Janeiro de .
Kart, hoje, das 15 às 17
horas, no Kartodromo da
Barra, deverão apresentar
excelentes disputas por
uma melhor posição no —
grid de largada da corrida
de amanhã.
Armando e Rodrigo Gas;
parian, respectivamente
primeiro e segundo coloca.,.;
dos na primeira categoria
lOOcc, a mais importante,,,,
vão se empenhar ao máxi-, .
mo para evitar que o terceiro colocado, Alcinco
Teixeira, consiga uma posição privilegiada na largada e consiga ganhar a
prova.
CORRIDA IGUAL
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Bill parece cair de produção,
o mundo da Maratona conquistou uma
inesperada estrela de primeira grandeza no
ENQUANTO
belga Emil Puttemans, vencedor em Roma, nò mês passado, com a marca de 2:09:53 —
melhor tempo do ano, no mundo inteiro, até agora.
Náo digo uma estrela de inesperada primeira grandeza por ser Emil Puttemans um desconhecido — coisa
que ele não é. Emil Puttemans é ex-recordista dos 3
mil e dos 5 mil metros, com tempos respectivamente
de 7:37,6 e de 13:13,0.
Ele tem também a medalha de prata nos 10 mil
metros, conquistada nas Olimpíadas de Munique de
1972. Um nome assim mais do que famoso e importante no atletismo mundial. A surpresa contudo devese. ao fato de que o melhor tempo de Puttemans em
Maratonas até o momento era de 2:16:58, em 1974.
Creio até que esta tinha sido a única maratona de
Puttemans até hoje. E, de rerepente, ele melhora seu
tempo em mais de sete minutos.
A fórmula de Puttemans parece ter sido oposta à
de Bill Rodgers. Este tem corrido maratonas demais.
Puttemans, de menos.

Kart promete
muita luta
nos treinos
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Prado se destaca
com nova vitória
na Copa Latina
Buenos Aires — O paulista Ricardo Prado, de 17
anos, ganhou ontem à noite a segunda medalha de ouro
para a equipe brasileira que participa da Copa Latina de
Natação. Depois de vencer os 400 metros medley, no
primeiro, dia, ontem ele venceu os 200 medley, com um
novo recorde para a competição: 2min04s91 (pouco inferior ao seu recorde sul-americano de 2min04s72, estabelecido em 15 de agosto passado, em Milwaukee).
A medalha de Prado nâo foi a única do Brasil. A
carioca Paula Amorim, de 16 anos, ficou em terceiro e
ganhou a medalha de bronze na prova de lOOm borboleta
a única medalha feminina ganha até agora pelo Brasil
e Roger Madruga foi o segundo colocado na prova de
400 metros livre, perdendo por 47 centésimos para o
campeão nacional francês Franck Iacono.
Nos 200 medley, Ricardo Prado deixou em segundo o
italiano Giovanni Franceschi, que o havia derrotado no
ano passado. Franceschi marcou 2min05s77. A prova
feminina de 200 medley teve um novo recorde da Copa,
com os 2min21sl2 da italiana Cinzia Savi-Scarponi. A
brasileira Virgínia Andreatta ficou em sétimo, com
2min33s79.
Os 400m livre foram ganhos pelo francês Franck
Iacono com 4min00s41. Roger Madruga ficou em segundo com 4min00s88. No feminino, a italiana Roberta
Felotti venceu mais uma vez, com 4min23s01, deixando
Sandra Lacour. da França, em segundo com 4min23sl0.
A brasileira Patrícia Pascarelli foi a sexta, com
4min36s91.
Nos lOOm borboleta feminino, outra vitória da italiana Cinzia Savi-Scarponi: Imin02s72, novo recorde da
Copa. A Argentina Rosanna Juncos ficou em segundo,
com Imin05s25, pouco à frente da Paula Amorim, com
Imin05s51. No masculino, o mineiro Marcus Mattioli
ficou em sétimo, com 58s60. Venceu o italiano Fabrizzio
Rampazzo, com 55s77.
Nos lOOm peito, Luiz Francisco Carvalho foi quinto,
com 2min27s85, e Cláudia Duarte a sétima, com
2min53s46. Nestas provas, caíram dois recordes da Copa:
o português Alexandre Yocochi marcou 2min22sl9 e a
argetina Alicia Boscatto marcou 2min3585 (também
recorde sul-americano).
Os 200m costas tiveram Djan Madruga em quarto,
com 2min07s05 (tempo muito longe do seu recorde sulamericano de 2min0309> e Rosamaria Prado em quinto,
com 2min31s06.

Flamengo abre Copa Brasil
de Vôlei com vitória de
3 "sets" a 1 sobre o CRB
Belo Horizonte — A equipe feminina do Flamengo,
campeã sul-americana, abriu ontem à noite a Copa
Brasil de Vôlei, com uma vitória: derrotou por 3 sets a 1 o
CRB, de Alagoas (quinto colocado no último Brasileiro),
com parciais de 15/11,10/15,15/10 e 15/2. Hoje, na segunda
rodada, estréia o time campeão brasileiro do Fluminense, enfrentando o Paulistano, enquanto que Minas e CRB
fazem a segunda partida. O descanso é do Flamengo.
Ontem, o Flamengo teve dificuldades para chegar à
vitória. Os três primeiros sets foram muito disputados e
o CRB apresentou grande resistência graças ao seu bom
sistema defensivo. O quarto e último set foi o mais fãcil
porque as jogadoras alagoanas consaram.
Pelo Flamengo jogaram: Jacqueline, Virgínia, Eliane, Isabel, Andréa, Ana Lúcia, Edna e Letícia. Pelo CRB:
Sandra, Silvana, Marilda, Fátima, Themls, Luciene e
Gline. Apitaram Laerte Francisco, de Minas, e George
Hydeyuki, do Distrito Federal.
Em Friburgo, no Estado do Rio, jogam hoje à noite
as equipes masculinas principais da Atlântica-Boavista,
atual campeã nacional, e do Flamengo, numa partida
que promete excelente nível técnico: os dois times possuem jogadores de nível de Seleção Brasileira.

Anne não
vai bem

no hipismo
Badminton, Inglaterra
A Princesa Anne e seu
marido, o Capitão Mark
Phillips, que em 81 venceram o Concurso Completo
de Equitação desta cidade
o Badminton Horse
Trials —, não estão se saindo bem este ano. Anne,
com Stevie B., um cavalo
de sua mãe, a Rainha Elizabeth, perdeu 58,2 pontos
na prova de ontem, de
adestramento, enquanto
Phillips, montando Ciassic Lines, perdeu 60,6.
O campeão mundial,
Bruce Davidson, dos Estados Unidos, é o único não
inglês que tem obtido bons
resultados no torneio. Ontem ele foi terceiro, com JJ
Babu, perdendo 39,4 pontos. Venceu a prova Rachel Bayliss, com Mystic
Minstrel — 33,6 — com o
campeão olímpico de 72,
Richard Meade, com Speculator — 37,6 — classificando-se a seguir.
O Badminton Horse
Trials prossegue hoje com
a prova de cross-country,
para a qual se espera um
público de 200 mil pessoas.
Este Concurso é o mais famoso do mundo nesta modalidade de equitação e
termina amanhã com as
provas de salto.
TORNEIO EEE
O Tenente Serra, com
Souvenir, venceu ontem,
na pista da Escola de Equitaçâo do Exército, em Realengo, a prova omnia, com
obstáculos a l,20m e um
desempate, dentro de um
torneio comemorativo ao
aniversário da EEE. Em
segundo lugar nesta prova
ficou o Tenente-Coronel
Moreira, da AMAN, com
El-Medejon, seguido do
Capitão Evangelho, da
EEE, com Jumbo e do Capitão Paulo Chagas, da
AMAN, com Patrão.
A primeira prova do dia,
em homenagem aos exinstrutores da Escola, teve
obstáculos a l,10m e foi
disputada apenas por animais estreantes. Seis conjuntos empataram em primeiro lugar: Ten. Cel.
Aglaçêos, da EEE, com
Lambari, Capitão Pedro
Couto, da EEE, com Lanceiro, Capitão Evangelho,
da EEE, com Jarau. Sargento Beningo, da Br.
Paq., com Garoto, Sargento Lopes, da RAN, com
Matinada e Sargento Juvèncio, do RAN, com
Kaiser.
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Borg anuncia que
não irá a Wimbledon
e McEnroe o apoia
Tóquio — Ao anunciar ontem oficialmente
que não vai participar do Campeonato de Wimbledon deste ano, o sueco Bjorn Borg recebeu um
apoio importante, o do seu maior rival, o norteamericano John Mc Enroe, que desbancou o sueco
da primeira colocação do ranking mundial ano
passado, ao derrotá-lo nas finais de Wimbledon e
Aberto dos Estados Unidos.
McEnroe, também presente à entrevista coletiva de Borg, disse que a obrigatoriedade de jogar
os torneios de qualificação é muito errada e que
terá conseqüências ruins, tanto para os torneios,
como para jogadores e para a história do tênis
também.

Ilhas Falklands
A desistência de Borg, além de deixar McEnroe como o grande favorito para conquistar o
bicampeonato, é a segunda ausência confirmada
de tenistas importantes. A outra tinha sido do
tcheco Ivan Lendl, que confessou não se adaptar
às quadras de grama e vai preferir treinar para
defender seu país na Taça Davis.
Outras duas ausências possíveis, segundo a
agência de notícias Reuter, são as dos argentinos
Guilhermo Vilas e José Luis Clerc, por causa da
disputa de Inglaterra e Argentina pelo poder das
Ilhas Falkland.
Borg, que esperou até o fim que os organizadores de Wimbledon ficassem do seu lado e quebrassem o regulamento, considerou-se injustiçado:
Quem venceu cinco vezes um torneio como
Wimbledon, merece algumas prerrogativas — comentou ao anunciar sua decisão de não jogar o
torneio de qualificação.
Considerado por muitos o maior tenista de
todos os tempos mas, sem dúvida, o maior nome
do tênis na década de 70, Borg disse que não
pretende parar de jogar profissionalmente, apesar
de todos os problemas.
Estarei no circuito por mais cinco anos,
pelo menos.
Este ano, o Circuito do Grand Prix, para
garantir a presença dos melhores jogadores no
torneio, obriga os 200 primeiros do ranking mundial a jogar pelo menos 10 torneios de Grand Prix,
com exceção dos de Grand Slam (Roland Garros,
Wimbledon, US Open e Austrália). Borg se insereveu apenas em sete, por achar a nova regulamentação injusta.
A FrT fez a nova resolução para preservar o
seu Grand Prix contra a volta do WCT (Campeonatos Mundiais de Tênis), que tem torneios com
prêmios altos nas mesmas semanas de alguns
torneios importantes do Grand Prix.

Medrado faz final com
Giussani, da Argentina
São Paulo — A tenista brasileira Patrícia
Medrado derrotou ontem a francesa Sophie
Amiach por 6/0 e 6/0 e decide, esta manhã, no
Ginásio do Pacaembu, o titulo da 6a Copa Santista, contra a argentina Liliana Giussani, que venceu a norte-americana Sheila Mclnerney, por 6/2 e
6/3. A campeã do torneio, que teve etapas de
classificação disputadas em Brasília, Rio, Porto
Alegre e Curitiba, recebera 8 mil dólares (Cr$ 1
milhão 600 mil) e a vice, 2 mil 800 dólares (cerca de
Cr$ 560 mil).
Com total superioridade, desde o início da
partida, Patrícia Medrado quebrou, sem maior
esforço, todos os serviços de Sophie Amiach, que
errou muito, tanto no jogo de rede como no de
fundo de quadra. A vitória da tenista brasileira era
prevista, mas o público presente ao Ginásio não
esperava que ocorresse com tanta facilidade. Liliana Giussani também não teve dificuldade em
derrotar Sheila Mclnerney, que fez boa campanha
no torneio.

Na primeira categoria -•125cc, a briga pela melhor
posição de largada ficará
entre Eduardo Vargas, que
possui um chassis rápido e
lidera a Taça; Sérgio Caú''"Ia, segundo colocado, e Jo=
sé Cortes Teixeira, terceiro. Na etapa Inicial os três
fizeram uma corrida bastante idêntica.
A categoria Menor, parapilotos de até 14 anos, é a. •___,
que mais atrai a atenção
do público, pela velocida- ^
de que as crianças impõem .A
à prova. Nela, Júlio Lopes
Jr, o líder, terá sempre co-'"'
mo adversários diretos
desde os treinos de hoje
Augusto Azevedo e Marcelo Alves, que se colocaram ¦•
em segundo e terceiro res:,,,, ,
pectivamente.

Boxe marca
oito lutas
para amanhã:
es-w r.

Os campeonatos de
treantes e veteranos de
boxe prosseguem amanhá, a partir das lOh, no
Olímpico Clube (Rua
Pompeu Loureiro 116, *
em Copacabana). A competição é organizada peIa Federação de Pugilismo do Estado do Rio de
Janeiro.
Estão programadas oito lutas pela segunda rodada, nas seguintes categorias: galo, mosca, pena, meio-médio, meiomédio-ligeiro, médio li—-'•••
geiro e médio.
PROGRAMA
Ia luta — Galo — Extra
Jailton Nascimento (S.
Rosa) x George Albuquerque (Carioca)
2a luta — Mosca — Estreante Guilherme Campos (S. Rosa) x Aldenber
Silva (Carioca)
3a luta — Pena — Estreante Rockson Lima
(S. Rosa) x Júlio César (J."
Guanabara) — Estreante
Davi de Sousa (Santa'
Roxa) x Carlos Alberto
(Carioca) 5a luta — MeioMédio — Estreante Paulo Maurício (Santa Rosa)
x Edson Almeida (Cole-

gio rru) —
Meio-Médio6a luta

Ligeiro — Veteranos
Paulo Silvestre (Santa
Rosa) x Izaias Monteiro
(J. Guanabara)
7a luta — Médio-Ligeiro
— Veteranos Manoel
Messias (Santa Rosa) x
Antônio Ferreira (J. Guanabara)
8a luta — Médio — Veterano Ealmir Lisboa
(Ass. Emp. Com. Niterói).
x Antônio Ferreira (J.
Guanabara)

PIÍUTZ
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Sou Sebaslião
Cimo Fico uma arara
quando me oferecem outro piso So
Formipiso é durável e econômico
Ave Maria! Outro piso e de dar pena. '

FORMIPISOem Bentica
Rua Sen Bernardo
Monteiro. 123- Tel .234-1744
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JORNAL DO BRASIL
Sâo Paulo

Kart promete^
muita luta
\
nos treinos

Campo Neutro
José Inácio Werneck
Chego a Boston com a
curiosidade de descobrir a
forma exata em que se encontra Bill Rodgers. vencedor da II Maratona Atlântica Boavista/JORNAL DO
BRASIL, no ano passado,
mas autor de dois desempenhos recentes e decepcionantes nas Maratonas de
Tóquio e Seul.
É possível que ele se
estivesse poupando, pois
seu objetivo principal é vencer em Boston, sua cidade.
Bill continua a ser ainda um dos maiores maratonistas
do mundo, mas tal distinção se deve mais à soma de
suas vitórias passadas — quatro vezes em Nova
Iorque, outras tantas em Boston, vitórias em Fukuoka. Rio de Janeiro, Estocolmo etc. — do que ao que
ele vem produzindo no momento.
Bill continua a ser um grande competidor em
distancias intermediárias, pois ainda outro dia ganhou
uma prova de rua de 10 quilômetros em 29 minutos
cravados em Azalea, no Estado de Alabama, diante
de uni elenco ilustre que reunia Benji Durden entre
outros nomes. Mas na maratona — a rainha das
distâncias — ele vem-se ressentindo do excesso de
seu
provas de que tem participado. Basta dizer que
melhor tempo este ano são modestíssimas 2:14:51,
bem inferiores ao seu recorde pessoal de 2:09:27.
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DE PRIMEIRA: Dou abaixo os resultados
da Corrida dos Principiantes, da Corja. Classificação
geral masculina: Carlos Antônio Serpa. Edson Fernandes de Oueirós e Luís Carlos Rios. Classificação
üeral feminina: Rosália R. da Silva, Carla Cristina
Junqueira e Paola Balthazar da Silveira. Homens, até
14 anos: Jorge Rodrigues Torres. Ricardo Luís de
Lima Aguilar,
"Luís Luís Orlando Alexandre: de 15 a 19:
da Silva. Marcos Vanderlei dos Santos.
Rubens
Doris Pereira da Costa; 20 a 24 anos: Dalvun Matias
dos Santos. Ricardo Silva Rangel. Eduardo Cairo
Chiletto: 25 a 29 anos: Ari Ferreira Neves, Mário
Dini. Furtado. Moacir Carlos Viana; 30 a 34 anos:
Ademir Alves Ibraim, Célio Gomes, Geraldo Fernandes; 35 a 39 anos: Severino Pereira Nascimento.
Luís Pitaria. Bernardino de Souza Pimentel; 40 a 44
anos: Roberto Marcos Costa. Amaro Soares Barbosa. Jean Leblond; 45 a 49 anos: Sebastião de Andrade
Drummond. Eurico Silva Pereira. José Ferreira Maciei: 50 a 54 anos: Américo de Almeida Filho. Ossiam
Pereira da Silva. Andres Valino; 55 a 59 anos: Ary
Vasconcelos; 60 a 64 anos: Walther Duarte Ferreira.
José Farias Andrade. Mulheres, até 14 anos: Rosália
da Silva. Carla Cristina. Paola Balthazar da Silveira;
.5 a 19 anos: Renata Garcia Nogueira. Martha
Angela dos Santos, Rosana Conceição Ângelo: 20 a
24 anos: Grace Santos. Cristina da Rosa e Silva.
Dorcas da Costa Lima: 25 a 29: Solange Rodrigues
Moreira. Graça Carvalho, Heloísa Nunes: 30 a 34
anos: Nellv Margarita Lopes. Beatriz, de Azambuja.
Analice Nunes de Lima: 35 a 39 anos: Beatriz da
Cunha. Josele Ribeiro. Sônia Regia Franco; 40 a 44
anos: Marlene Pinho de Oliveira. Enir Cordeiro de
Souza; 45 a 49 anos: Vera Maria Fontenelle; 50 a 54
anos: Adelaide Mendonça Coelho.
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Na primeira categoria
125cc, a briga pela melhor
de largada ficará' •
1 posição
entre Eduardo Vargas, que-'•
possui um chassis rápido e. lidera a Taça; Sérgio Caúla, segundo colocado, e Jo< •.
sé Cortes Teixeira, terceiro. Na etapa inicial os três
fizeram uma corrida basr.,
tante idêntica.
A categoria Menor, para
pilotos de até 14 anos, é á''.
que mais atrai a atenção
do público, pela velocida- '
de que as crianças impõem
à prova. Nela, Júlio Lopes
Jr, o líder, terá sempre cor..
mo adversários diretos
desde os treinos de hoje
Augusto Azevedo e Marce-..._..
lo Alves, que se colocaram .
em segundo e terceiro respectivamente.
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AS nos últimos dias minha maratona foi
outra: a Maratona da Madrugada. Depois de 20 anos de jornalismo, vivi pela
primeira vez a experiência de ver como
se realiza a distribuição de jornais e revistas nesta
cidade.
A oportunidade, pretexto, ou motivo, foi dada
— A Revista da Corrida.
pelo lançamento de Viva
de
acompanhar
resolvi
perto. E vi-me transportaque
do a um mundo fervilhante de atividade que alcança
sua intensidade máxima entre as três e as cinco da
manhã, enquanto a cidade dorme. Vi-me até envolvido em um congestionamento de trânsito — coisa que
jamais supus pudesse acontecer nas chamadas horas
mortas da noite.
Náo me peçam para contar em detalhes. Não
tenho a pretensão de ter conhecido em uma só visita o
funcioiftmento de uma máquina tão complicada, que
faz chegar bem cedo todos os jornais e revistas às
mais distantes bancas da cidade. Mas impressionoume o clima de absoluta honestidade e confiança em
épocas
que as operações se desenrolam. Como em
mais remotas, a palavra dada é o quanto basta para
uma
garantir um compromisso, uma obrigação ou
dívida. Quando um capataz diz que encalharam
tantos exemplares de uma determinada publicação é
vai conferir.
porque encalharam mesmo. Ninguém
Mas encalhe é um problema que náo está
afligindo VIVA — A revista du Corrida. Nosso
problema até é de produzir mais números.

__â_B

-_-__,., ^aatÚM

ÉH'*

^^^^^^
Bill parece cair de produção,
o mundo da Maratona conquistou uma
inesperada estrela de primeira grandeza no
ENQUANTO
belga Emil Puttemans, vencedor em Ro—
ma. no mês passado, com a marca de 2:09:53
melhor tempo do ano, no mundo inteiro, até agora.
Não digo uma estrela de inesperada primeira grandeza por ser Emil Puttemans um desconhecido — coisa
dos 3
que ele não é. Emil Puttemans é ex-recordista
mil e dos 5 mil metros, com tempos respectivamente
de 7:37,6 e de 13:13,0.
Ele tem também a medalha de prata nos 10 mil
metros, conquistada nas Olimpíadas de Munique de
1972. Um nome assim mais do que famoso e importante no atletismo mundial. A surpresa contudo devese ao fato de que o melhor tempo de Puttemans em
Maratonas até o momento era de 2:16:58, em 1974.
Creio até que esta tinha sido a única maratona de
Puttemans até hoje. E, de rerepente, ele melhora seu
tempo em mais de sete minutos.
A fórmula de Puttemans parece ter sido oposta à
Rodgers. Este tem corrido maratonas demais.
Bill
de
Puttemans. de menos.
¦ ¦ ¦

¦!£&¦

Pelo empenho dos pilotos na prova de abertura, os treinos oficiais para a .
segunda etapa da Taça Ci-\
dade do Rio de Janeiro de
Kart, hoje, das 15 às 17
horas, no Kartódromo daBarra, deverão apresentar-- '
excelentes disputas por
uma melhor posição no grid de largada da corrida
de amanhã.
Armando e Rodrigo Gas;. .
parian, respectivamente
primeiro e segundo coloca;..._
dos na primeira categoria
lOOcc, a mais importante,
vão se empenhar ao máxi-^.
mo para evitar que o ter-"
ceiro colocado, Alcinco
Teixeira, consiga uma posição privilegiada na largada e consiga ganhar a
prova.
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Patrícia venceu com muita faci

Prado se destaca
COm nOVa vitória

Uruguai

Buenos Aires — O paulista Ricardo Prado, de 17
anos, ganhou ontem à noite a segunda medalha de ouro
para a equipe brasileira que participa da Copa Latina de
Natação. Depois de vencer os 400 metros medley, no
primeiro dia, ontem ele venceu os 200 medley, com um
novo recorde para a competição: 2min04s91 (pouco inferior ao seu recorde sul-americano de 2min04s72, estabelecido em 15 de agosto passado, em Milwaukee).
A medalha de Prado não foi a única do Brasil. A
carioca Paula Amorim, de 16 anos, ficou em terceiro e
ganhou a medalha de bronze na prova de lOOm borboleta
a única medalha feminina ganha até agora pelo Brasil
e Roger Madruga foi o segundo colocado na prova de
400 metros livre, perdendo por 47 centésimos para o
campeão nacional francês Franck Iacono.
Nos 200 medley, Ricardo Prado deixou em segundo o
italiano Giovanni Franceschi, que o havia derrotado no
ano passado. Franceschi marcou 2min05s77. A prova
feminina de 200 medley teve um novo recorde da Copa,
com os 2min21sl2 da italiana Cinzia Savi-Scarponi. A
brasileira Virginia Andreatta ficou em sétimo, com
2min33s79.
Os 400m livre foram ganhos pelo francês Franck
Iacono com 4min00s41. Roger Madruga ficou em segundo com 4min00s88. No feminino, a italiana Roberta
Felotti venceu mais uma vez, com 4min23s01, deixando
Sandra Lacour, da França, em segundo com 4min23sl0.
A brasileira Patrícia Pascarelli foi a sexta, com
4min36s91.
Nos 1'OOm borboleta feminino, outra vitória da italiana Cinzia Savi-Scarponi: Imin02s72, novo recorde da
Copa. A Argentina Rosanna Juncos ficou em segundo,
com Imin05s25, pouco à frente da Paula Amorim, com
Imin05s51. No masculino, o mineiro Marcus Mattioli
ficou em sétimo, com 58s60. Venceu o italiano Fabrizzio
Rampazzo, com 55s77.
Nos lOOm peito, Luiz Francisco Carvalho foi quinto,
com 2min27s85, e Cláudia Duarte a sétima, com
2min53s46. Nestas provas, caíram dois recordes da Copa:
o português Alexandre Yocoehi marcou 2min22sl9 e a
argetina Alicia Boscatto marcou 2min3585 (também
recorde sul-americano).
Os 200m costas tiveram Djan Madruga em quarto,
com 2min07s05 (tempo muito longe do seu recorde sulamericano de 2min0309) e Rosamaria Prado em quinto,
com 2min31s06.

Flamengo abre Copa Brasil
de Vôlei com vitória de
"sets" a 1 sobre o CRB
3
Belo Horizonte — A equipe feminina do Flamengo,
campeã sul-americana, abriu ontem à noite a Copa
Brasil de Vôlei, com uma vitória: derrotou por 3 sets a 1 o
CRB de Alagoas (quinto colocado no último Brasileiro),
com parciais de 15/11.10/15,15/10 e 15/2. Hoje, na segunda
rodada, estréia o time campeão brasileiro do Fluminense, enfrentando o Paulistano, enquanto que Minas e CRB
fazem a segunda partida. O descanso é do Flamengo.
Ontem, o Flamengo teve dificuldades para chegar à
vitória. Os três primeiros sets foram muito disputados e
o CRB apresentou grande resistência graças ao seu bom
sistema defensivo. O quarto e último set foi o mais fácil
porque as jogadoras alagoanas consaram.
Pelo Flamengo jogaram: Jacqueline, Virginia, Eliane, Isabel, Andréa, Ana Lúcia, Edna e Letícia. Pelo CRB:
Sandra, Silvana, Marilda, Fátima, Themis, Luciene e
Gline. Apitaram Laerte Francisco, de Minas, e George
Hydeyuki, do Distrito Federal.
Em Friburgo, no Estado do Rio, jogam hoje à noite
as equipes masculinas principais da Atlàntica-Boavista.
atual campeã nacional, e do Flamengo, numa partida
que promete excelente nivel técnico: os dois times possuem jogadores de nivel de Seleção Brasileira.
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•âncesa Amiach e agora tenta seu 4o

Brasil

na Copa Latina
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São Paulo — Os jogadores da Seleção Brasileira
de Basquete comemoraram bastante a vitória de
ontem, no ibirapuera, sobre o Selecionado do Uruguai, por 108 x 82, na abertura do Torneio Internacional Cidade de São Paulo. Na preliminar, a Tcheco-Eslováquia venceu uma
seleção universitária dos
EUA, por 104 a 84. O Brasil
joga hoje com a seleção
universitária dos EUA, enquanto a Tcheco-Eslováquia enfrenta o Uruguai.
A alegria dos brasileiros
contagiou os torcedores,
que esperavam desde outubro de 81 que o Brasil
fosse à forra das derrotas
que sofreu no Uruguai (66 a
65), em Montevidéu e no
Rio de Janeiro (82 a 80).
Jogaram e marcaram:
Brasil — Oscar (28), Marquinhos (18), Marcelo Vido
(12),
Carioquinha
(18),
Maury (8), Guerrinha (7),
Nilo (6), Gérson (4), Israel
(4) e Wagner (2). Uruguai —
Ruiz (25), Frattini (16), Pagani (12), Perdomo (5), Viola (2), Belém (10) e Nuhez
(6).

Anne não
vai bem
no hipismo
Badminton, Inglaterra
A Princesa Anne e seu
marido, o Capitão Mark
Phillips, que em 81 venceram o Concurso Completo
de Equitação desta cidade
o Badminton Horse
Triais —, não estão se saindo bem este ano. Anne,
com Stevie B„ um cavalo
de sua mãe, a Rainha Elizabeth, perdeu 58,2 pontos
na prova de ontem, de
adestramento, enquanto
Phillips, montando Ciassic Lines, perdeu 60,6.
O campeão mundial,
Bruce Davidson, dos Estados Unidos, é o único não
inglês que tem obtido bons
resultados no torneio. Ontem ele foi terceiro, com JJ
Babu, perdendo 39,4 pontos. Venceu a prova Rachel Bayliss, com Mystic
Minstrel — 33,6 — com o
campeão olímpico de 72,
Richard Meade, com Speculator — 37,6 — classificando-se a seguir.
O Tenente Serra, com
Souvenir, venceu ontem,
na pista da Escola de Equitação do Exército, em Realengo, a prova omnia. com
obstáculos a 1.20m e um
desempate, dentro de um
torneio comemorativo ao
aniversário da EEE.

Borg anuncia que
não irá a Wimbledon
e McEnroe o apoia

Boxe marca
oito lutas
para amanhã
de es-

Tóquio — Ao anunciar ontem oficialmente
que não vai participar do Campeonato de Wimbledon deste ano, o sueco Bjorn Borg recebeu um
apoio importante, o do seu maior rival, o norteamericano John Mc Enroe, que desbancou o sueco
da primeira colocação do ranking mundial ano
passado, ao derrotá-lo nas finais de Wimbledon e
Aberto dos Estados Unidos.
McEnroe, também presente à entrevista coletiva de Borg, disse que a obrigatoriedade de jogar
os torneios de qualificação é muito errada e que
terá conseqüências ruins, tanto para os torneios,
como para jogadores e para a história do tênis
também.

Os campeonatos
treantes e veteranos dé'"
boxe prosseguem ama1,
nhã, a partir das lOh, no"
Olímpico Clube (Rua
Pompeu Loureiro 116,-'
em Copacabana). A competição é organizada pela Federação de Pugilismo do Estado do Rio de
Janeiro.
Estão programadas oito lutas pela segunda ro—
dada, nas seguintes categorias: galo, mosca, pe-.
na, meio-médio, meio- .
médio-ligeiro, médio li- geiro e médio. ,,?,¦.

Ilhas Falklands
A desistência de Borg, além de deixar McEnroe como o grande favorito para conquistar o
bicampeonato, é a segunda ausência confirmada
de tenistas importantes. A outra tinha sido do
tcheco Ivan Lendl, que confessou nào se adaptar
às quadras de grama e vai preferir treinar para
defender seu país na Taça Davis.
Outras duas ausências possíveis, segundo a
agência de notícias Reuter, sáo as dos argentinos
Guilhermo Vilas e José Luis Clerc, por causa da
disputa de Inglaterra e Argentina pelo poder das
Ilhas Falkland.
Borg, que esperou até o fim que os organizadores de Wimbledon ficassem do seu lado e quebrassem o regulamento, considerou-se injustiçado:
Quem venceu cinco vezes um torneio como
Wimbledon, merece algumas prerrogativas — comentou ao anunciar sua decisão de não jogar o
torneio de qualificação.
Considerado por muitos o maior tenista de
todos os tempos mas, sem dúvida, o maior nome
do tênis na década de 70, Borg disse que nâo
pretende parar de jogar profissionalmente, apesar
de todos os problemas.
Estarei no circuito por mais cinco anos,
pelo menos.
Este ano, o Circuito do Grand Prix, para
garantir a presença dos melhores jogadores no
torneio, obriga os 200 primeiros do ranking mundial a jogar pelo menos 10 torneios de Grand Prix,
com exceção dos de Grand Slam (Roland Garros,
Wimbledon, US Open e Austrália). Borg se insereveu apenas em sete, por achar a nova regulamentação injusta.
A FIT fez a nova resolução para preservar o
seu Grand Prix contra a volta do WCT (Campeonatos Mundiais de Tênis), que tem torneios com
prêmios altos nas mesmas semanas de alguns
torneios importantes do Grand Prix.

PROGRAMA

Medrado faz final com
Giussani, da Argentina
São Paulo — A tenista brasileira Patrícia
Medrado derrotou ontem a francesa Sophie
Amiach por 6/0 e 6/0 e decide, esta manha, no
Ginásio do Pacaembu, o titulo da 6° Copa Santista, contra a argentina Liliana Giussani, que venceu a norte-americana Sheila Mclnerney, por 6/2 e
6/3. A campeã do torneio, que teve etapas de
classificação disputadas em Brasília, Rio, Porto
Alegre e Curitiba, receberá 8 mil dólares <Cr$ 1
milhão 600 mil) e a vice, 2 mil 800 dólares (cerca de
CrS 560 mil).
Com total superioridade, desde o inicio da
partida, Patricia Medrado quebrou, sem maior
esforço, todos os serviços de Sophie Amiach, que
errou muito, tanto no jogo de rede como no de
fundo de quadra. A vitória da tenista brasileira era
prevista, mas o público presente ao Ginásio não
esperava que ocorresse com tanta facilidade. Liliana Giussani também nâo teve dificuldade em
derrotar Sheila Mclnerney, que fez boa campanha
no torneio.

Ia luta — Galo — Extra
(S.
Jailton Nascimento
Rosa) x George Albuquerque (Carioca)
~
2a luta — Mosca — Estreante Guilherme Campos (S. Rosa) x Aldenber
Silva (Carioca)
3a luta — Pena — Estreante Rockson Lima
(S. Rosa) x Júlio César (J.
Guanabara) — Estreante
Davi de Sousa (Santa '
Roxa) x Carlos Alberto
(Carioca) 5a luta — MeioMédio — Estreante Paulo Maurício (Santa Rosa)
x Edson Almeida (Colegio ITU)
6a luta — Meio-MédioLigeiro — Veteranos
Paulo Silvestre (Santa
Rosa) x Izaias Monteiro
(J. Guanabara)
7a luta — Médio-Ligeiro
— Veteranos Manoel
Messias (Santa Rosa) x
Antônio Ferreira (J. Guanabara)
8a luta — Médio — Veterano Ealmir Lisboa
(Ass. Emp. Com. Niterói)
x Antônio Ferreira ,(J.
Guanabara)
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Cuno Fico uma atara .... .
quando me olerecem oulro piso Só
Formipiso e durável e econômico
Ave Maria1 Outro piso ede dar pena.

FORMIPISOem Bentlca
Rua Sen. Bernardo
Monteiro. 123-Tel 234-1744

FÜTEB0LÉNATVREC0RDO
SAO PAULO x SANTOS
Neste sábado,
às 21 horas,
direto
do Morumbi
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ESPORTES

Flamengo acusa CBF e sai do Torneio dos Campeões
Em represália à CBF, que, segundo
o presidente Antônio Augusto Dunshee
de Abranches, vem prejudicando seguidamente os interesses do seu clube, o
Flamengo não participará do Torneio
dos Campeões, a ser iniciado ainda este
mês. Durante este período, a equipe
participará de alguns amistosos e fará
uma preparação intensiva para o Campeonato Regional.
O dirigente alegou também um outro motivo para não permitir que o
Flamengo participe do Torneio dos
Campeões: o fato de a equipe atuar
desfalcada de todos os jogadores convocados para a Seleção Brasileira, correndo o risco de não se sair bem e
deixar a torcida frustrada.
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Caça-níquel
De início, o presidente Dunshee de
Abranches não parecia nem um pouco
irritado com a entidade. Falou que o
Flamengo precisava preparar-se condignamente para o Campeonato do Rio
de Janeiro. Porém, aos poucos demonstrou sua revolta contra a entidade, que,
segundo ele, prejudicou o Flamengo em
todas as suas decisões, deixando de
cumprir até mesmo resoluções da sua
própria diretoria.
Dunshee de Abranches falou que o
Flamengo não precisa participar de um
torneio que. embora denominado de
"Campeões"', é formado também
por
equipes vice-campeás e outras que nada conquistaram.
O Flamengo nào precisa participar de torneios caça-niqueis para se
manter — disse o presidente Antônio
Augusto.
O diretor de Futebol da CBF, Medrado Dias, recebeu o oficio do Flamengo desistindo da participação no torneio, mas náo demonstrou qualquer
constrangimento:
A CBF organizou esta competiçào para que os clubes fiquem em atividade. O Flamengo tem todo o direito de
se recusar. Nenhum clube é obrigado a
disputar o Torneio dos Campeões. Para
o lugar do Flamengo convidaremos
Santa Cruz ou Paissandu. Vamos organizar uma disputa entre esses dois times, pois somos contra o sorteio. Embora não tenham conquistado nenhum
titulo nacional, eles estão no mesmo
caso do América, e o que participou
desta competição maior número de
vezes.

Tinie vai a Gramado
se houver S° jogo
Se houver necessidade de um jogo extra
para decidir a Taça de Ouro, os jogadores do
Flamengo ficarão concentrados na cidade
de Gramado, localizada a pouco mais de 100
quilômetros de Porto Alegre. A idéia é do
supervisor Domingo Bosco, que já fez as
reservas, embora afinne que elas nâo serão
utilizadas.
Viajaremos para Porto Alegre na terça-feira e esperamos voltar ao Rio na quinta.
Porém, se houver necessidade de um terceiro jogo, o que nào acredito pois conquistaremos o título nestes dois jogos, ficaremos
num lugar aprazível, distante da capital e
nos preparando condignamente.
A chegada
A delegação do Flamengo chegou ontem
à tarde no Aeroporto Santos Dumont e
havia um grande número de torcedores para
recebê-la. Desacostumados com este tipo de
problema, os policiais do Aeroporto nâo
tiveram como conter o entusiasmo da torcida que invadiu a pista para abraçar os
jogadores.
Zico, o grande destaque da vitória sobre
o Guarani, foi o mais solicitado. Em seguida
foram todos liberados, se bem que Zico.
Nunes. Júnior. Leandro. Adílio e Marinho
estiveram no clube. A reapresentação será
esta tarde.

Choro de Zé Duarte
entristece Campinas
São Paulo — Uma foto publicada ontem,
na primeira página do Diário do Povo. causou curiosidade e comoveu a torcida de
Campinas: nela aparece o técnico do Guaráni, Zé Duarte, sentado num dos cantos do
vestiário, após o jogo com o Flamengo, cabeça baixa, com as máos cobrindo o rosto,
tentando esconder o desespero pela desclassificaçáo.
Antes da foto. o técnico havia atendido
aos repórteres, demonstrando tranqüilidade. Para ele. a vitória do Flamengo foi mais
"perdemos
para a melhor
que merecida
equipe do Brasil". O técnico do Guarani,
depois da derrota, chegou a ser criticado por
ter admitido a superioridade do Flamengo, e
também porque substituiu Zezé muito tarde. Henrique, que entrou no lugar do ponto
esquerda, criou mais oportunidades e deu o
passe para o segundo gol.
Ontem, no Brinco de Ouro, Zezé em
rápido contato com os repórteres, deixou
claro sua intenção de sair do Guarani. O
jogador, vindo do Fluminense, ainda não
completou um ano de contrato e em todas as
suas partidas acabou substituído Sua atuação contra o Flamengo foi considerada desastrosa.
Planos
O jogo. pelo menos, acabou, dando lucros. A renda de CrS 14 milhões bateu todos
os recordes de jogos em estádios no interior
do pais. Fora isso, a televisão pagou uma
quota de CrS 8 milhões 500 mil para o clube
de Campinas. E, para completar, sua torcida
justificou a derrota dizendo que o Guarani
perdeu para o time campeão do mundo.
A equipe do Guarani está dispensada
ate segunda-feira, quando o técnico deverá
reunir-se com a diretoria para expor seus
novos planos entrar no Torneio dos Campeões, apenas como participante, sem responsabilidade de ganhar o titulo. Ze Duarte
entende que houve grande desgaste físico e
emocional na Taça de Ouro e agora é preciso
o máximo de tranqüilidade.
Ontem pela manha no centro da cidade,
a íesta era de torcedores da Ponte Preta. Um
dos tradicionais pontepretanos, o engraxate
Benedito de Alencar, o Baiano', que taz
ponto no Largo do Rosário, começou a
cumpri! sua promessa, feita se o Flamengo
derrotasse o Guarani vestiu a camisa do
Guarani e nao a tirara do corpo por seis dias
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Vasco pode
vender
Mazaropi
O vice-presidente de futebol do Vasco, Antônio
Soares Calçada, admitiu
ontem fixar o preço do passe de Mazaropi. dentro de
60 dias, caso este não aceite a proposta do clube —
mantida em sigilo — para
a renovação de contrato.
•
Quanto a Roberto, a assiacontecer
deverá
natura
mesmo na segunda-feira, '
quando a diretoria já terã
conseguido o necessário
apoio publicitário.
Calçada acha que o mercado está inflacionado,
justamente por que ha jogadores que querem ganhar acima das possibilidades do que o clube pode
pagar. O dirigente também admitiu realizar um
troca-troca com os clubes
do Rio, ou até mesmo de ,
outros Estados.
— O Vasco jã fez a proposta ao procurador de
Mazaroppi. Ele não aceitou, mas acontece que clq.
be nâo sairá dela. Se reaLmente ele não concordar
nào terei outra alternativa
a nào ser. dentro de 60dias. fixar o preço do..
passe.
• •
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O técnico Ênio Ancírade(ü) diz que o Grêmio possui um conjunto forte e que

também é time

de

virada

Grêmio não teme virada do Flamengo
Porto Alegre — O
treinador do Grêmio,
Énio Andrade, dirigiu
um coletivo ontem à
tarde em que o time reserva procurou jogar
num estilo semelhante
ao do Flamengo. Talvez
por isso tenha derrotado os titulares por 2 a 1.
Apesar disso, Ênio Andrade disse que não
acredita muito na capacidade do Flamengo de
virar jogos.
— Essa história é
muita relativa. Virar ou
nào um jogo depende
de uma série de fatores,
mas principalmente de
quem é o adversário. O
Grêmio é um time consciente e virar um resultado contra nossa equipe não é assim tão fácil.
Além do mais, também
temos virado muitos jogos. O último, contra o
é um
Corintians,
exemplo.
ZICO PREOCUPA
O centroavante Baltasar, com dois cartões
amarelos disciplinares,
é uma das preocupaçóes de Ênio Andrade,
por causa da possibilidade de que ele fique
fora do segundo jogo,
em Porto Alegre. O técnico orientou muito o
reserva Paulinho. Mas a
grande preocupação do
Grêmio, de fato, chama-1
se Zico.
E preciso
um
cuidado muito especial
com ele, pois sua categoria pode desequilibrar qualquer jogo —
diz o zagueiro Vantuir.
Ninguém segura
—
acrescenta BaZico
tista. — A visão de jogo
que ele tem é impressionante.
Não vamos deixalo solto — afirmou Ènio
Andrade.

I

Mas o técnico não
quer dizer mais nada
sobre o esquema de jogo que vai adotar para
segurar Zico e evitar o
toque de bola do Fiamengo.
Isso eu não posso
contar, não é? — disse
sorrindo.
WRIGHT AGRADA
O anúncio de que a
CBF designou José Roberto Wright para apitar o primeiro jogo,
amanhã, no Rio, deixou
todos no Grêmio satiso vicePara
feitos.
presidente de futebol,
Paulo Odone, Wright já
mostrou que é um juiz
seguro, que não se deixa levar pela torcida.
Poderia até apitar
também o segundo jogo. em Porto Alegre.
Já o nome de Arnaldo
César Coelho que, segundo comentários no
Estádio Olímpico, seria
o juiz do segundo jogo,
nâo foi tão bem aceito:
Eleéumjuizqualificado, nâo há dúvida —
disse Odone. Mas não
foi bem em nenhuma
partida do Grêmio que
apitou nesse Campeonato. Acho que não seria uma boa indicação.
Náo há contundidos
no Grêmio, que deve
entrar amanhã no Maracanã com o mesmo time que vem jogando:
Leão, Paulo Roberto,
Vantuir, De Leon e Paulo César; Batista, Paulo
e Bonamigo;
Isidoro
Tarciso, Baltasar e Tonho. Os jogadores fazem um leve coletivo
hoje de manhã e viajam
em seguida para o Rio.
onde ficarão hospedados no Plaza Copacabana.
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Fácil de montar, fácil
de desmontar, você leva o seu
armário embutido Vogue para
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Énio quer marcação
em Zico e Adílio
Porto Alegre — Depois de qualificar como
justa a vitória do Flamengo sobre o Guarani, o
técnico do Grêmio, Ènio Andrade, apontou um
erro fatal da equipe paulista: náo marcar com mais
firmeza Zico e Adílio, deixando escapar que essa
será uma das preocupações fundamentais do seu
time no jogo de domingo contra o Flamengo, no
Maracanã.
Ênio Andrade viajou anteontem para assistir
ao jogo em Campinas, retornando a Porto Alegre
"como
na madrugada de ontem, e revelou que,
todo mundo, conheço as qualidades do Flamengo,
mas vi coisas lá que não ocorriam com tanta
freqüência, como a velocidade permanente do
Flamengo, que começou e terminou o jogo correndo".
Equipe de astros
Ainda descansando em sua casa, antes de
dirigir, à tarde, o coletivo do Grêmio, Ênio Andra"veloz,
de caracterizou o Flamengo como um time
leve, de excelente toque de bola, marca o adversario dentro da sua intermediária e protege o meiode-campo. Fui ver a volta de Nunes, a movimentação do Titã, é uma equipe com astros, que chega
junto e marca bastante gols".
Ênio insistiu muito que. no jogo contra o
empate
Guarani, o Flamengo tinha a vantagem do"deixava
e, como o time paulista precisava atacar,
o Zico muito livre, e isso não pode acontecer". O
técnico observou que náo vai alterar em nada o
"chegou a um estágio
Grêmio, que
que está dando
certo". Mas deixou escapar que Zico e Adílio não
jogar soltos, precisam ser bem marcados,
podem
"senão ocorre
o que todos viram na partida contra
o Guarani. Zico correndo para todos os lados,
organizando o jogo. Ele teve uma chance de gol no
primeiro tempo naquele cruzamento è, de cabeça,
fez o gol. Depois, no início do segundo tempo,
deixaram ele livre para o chute e o belo segundo
gol do Flamengo".
Certamente Ènio Andrade orientará seus dois
volantes, Batista e Bonamigo, para uma marcação
cerrada em' cima de Zico e Adílio. mas o treinador
"Ora, vocês sào do JORNAL
nada quer comentar:
DO BRASIL, do Rio de Janeiro. E vão querer
saber como o Grêmio vai jogar?", ironizou, insis"o Grêmio tem uma maneira de jogar e
tindo:
dentro das características dos nossos jogadores é
que vai ser disputada a partida."

Leão diz que respeita
mas não teme Flamengo
"O Flamengo tem uma habilidade muito grande e cria a possibilidade da vitória através de suas
peças individuais. O Grêmio aplica mais o jogo
dos
coletivo." É a opinião do goleiro Leão, um "rese
da
equipe
destaques
que
gaúcha
principais
peito, mas não temo. o ataque do Flamengo".
— O time do Flamengo, quando ataca, avança
em bloco e sempre precisamos nos precaver, principalmente nas jogadas de flanco, em que o Leandro e o Júnior ajudam muito. Mas a nossa defesa é
muito firme e podemos vencer no Maracanã",
acredita Leão, que tem possibilidades de conquistar o título de pentacampeão brasileiro: já foi três
vezes campeão pelo Palmeiras e uma pelo próprio
Grêmio, no ano passado.
"tem estrelas,
Para o goleiro, o Flamengo
principalmente Zico e Júnior, mas no jogo de
anteontem à noite, a derrota do Guarani foi injusta. O certo seria um empate, já que o pênalti
marcado foi inexistente. O que o juiz deveria ter
dado foram os dois pênaltis, que nào marcou, no
primeiro tempo".
Mesmo assim. Leáo considerou justa a classifi"um
grande time. em grande
cação do Flamengo,
Mas enquanto o Flamenmundo.
do
fase. campeão
go se destaca por seus valores, o Grêmio realça o
conjunto, um estilo de jogo mais compacto, em
que todos procuram se ajudar. Esse entrosamento
existe no nosso time e e o ponto fundamental para
as duas partidas contra o Flamengo'. Leão náo
do Grêmio
gosta de analisar os defeitos, tanto "apesar
das
como do Flamengo, mas acredita que
qualidades individuais do time carioca, temos
condições de vencer, mesmo no Maracanã, onde
alias o Grêmio sempre se apresenta bem".

Fluminense
pensa agora
em Zenon
O Fluminense náo acertou
até ontem nenhuma contrataçào, mas seus dirigentes admitem interesse por Jorginho. ponta-direita do Palmeiras. Zenon.
meio-campo do Corintians. e
Wendell, goleiro do Guarani. Pelo goleiro, a proposta é uma troca simples por Paulo Goulart,
enquanto Mário poderá ser incluido em negociações com Paimeiras ou Corintians.
Embora o vice-presidente de
futebol. Rafael de Almeida Magalhâes afirme que já esta discutindo a renovação do contrato
de Robertinho. que termina no
fim do mês, e que a pedida inlciai do jogador e considerada
muito alta. o interesse por Jorginho reforça a hipótese de RoberUnho ser vendido ao Internacional por CrS 50 milhões mais o
passe do apoiador Jandir.
Além de Robertinho. Edinho
foi consultado sobre a renovação
de contrato, que só termina após
a Copa do Mundo. Rafael conversou com o sogro do jogador e
garantiu que está encaminhando bem a discussão.
O dirigente informou que a
possibilidade de efetivar a troca
de Wendell por Paulo Goulart é
boa. porque o goleiro do Guaráni quer voltar a atuar no Rio. e
que o interesse por Zenon nasceu em virtude da necessidade
de reforçar o setor esquerdo da
equipe.
Os diretores Nilson Matos e
Antônio Quintas, alem do supervisor Emiison Pessanha, estáo
trabalhando incessantemente,
pois o objetivo e estrear no Torneio dos Campeões, dia 24, contra o Palmeiras, no Parque Antartica. com o time reforçado.

Ramirez está
cie volta no
Campo Grande
Com a volta do uruguaio Ramirez à lateral direita e a entrada de César no meio-campo, em
lugar de Ailton, o Campo Grande ja esta com o time definido
para o jogo de amanhã, em ítalo
dei Cima. contra o CSA. pela
decisão da Taça de Prata. Como
perdeu o primeiro jogo em Maceio por 4 a 3. o time carioca
precisa vencer para levar a decisáo a um jogo extra.
O vice-presidente de futebol.
Mituca. disse ontem que nào ha
a menor possibilidade, veiculada. de o jogo passar para a preliminar do Maracanã, porque seria desrespeitar o torcedor de
Campo Grande, que vem
apoiando o clube.
Não existe nada disso e nem
aceitamos transferir o jogo para
Maceió, para que pudesse ser
transmitido pela televisão, e
com isso. recebermos cota
maior. Vamos prestigiar o nosso
torcedor.
O técnico Deeio Esteves mo
dificou o meio-campo. com a entrada de Ailton. visando a tomar
o time mais ofensivo
— Precisamos da vitoria e temos que buscá-la
A delegação do CSA chega
hoje a tarde do Rio hospedando-se no hotel Plaza Copacabana e o time ja esta escalado pelo
técnico Jorge Vasconcelos Joce
li. Flávio. Fernando. Cate e Zezi
nho Ademir. Romel e Ze Carlos.
Jacozinho Freitas e Mug

Muitas especulações estão surgindo em São Januário em torno do trocatroca que o Vasco pretende realizar com o Flamengo. Os comentários no clube ontem eram de que o
Vasco estaria disposto a
trocar Wilsinho por Chiqulnho. Também não se
afastou a hipótese dos dirigentes do Vasco tentarem
a contratação de Titã.
Embora Calçada admitisse negociar qualquer jogador do elenco, ele nào
quis confirmar a noticia.
Preferindo dizer que o Vasco pode trocar qualquer jqgador, caso a Comissáo
Técnica aprove a negociaçào.
— O Vasco nào vai procurar ninguém para trocar
jogadores, mas aceita receber proposta para esse tipo
de negociação.
O técnico Antônio Lopes
já definiu o time para o
amistoso de terça-feira, no
Rio Grande do Norte, contra a Seleção local, com;
Acácio. Rosemiro, Ivan,
Rondineli e João Luis; Dudu, Serginho e Ernâni, Da
Costa, Ticào e Marquinho.
O presidente Alberto Pires Ribeiro confirmou ontem o interesse do Vasco
em renovar o contrato de
Roberto o mais rápido possivel. Ele também afastou
a hipótese de que a renovaçào esteja complicada por
causa da não convocação
do atacante para a Seleção
Brasileira.
— Agora mais do que
nunca o Vasco esta interessado em ficar com Roberto, pois acho que ele foi
injustiçado por nào ser
convocado para a Seleção
Brasileira.

Botafogo
joga amanhã
em Minas
Juiz de Fora — Sem
Mendonça e Paulo Sérgio,
o primeiro contundido e o
segundo servindo a Sele:
çâo, o Botafogo joga amanhà no estádio Procopio
Teixeira, nesta cidade,
contra o Esporte local,
amistoso pelo qual o clube,
carioca receberá CrS 800
mil. Mesmo com o jogo
Flamengo e Grêmio transmitido pela televisão, os
dirigentes do Esporte esperam boa renda, pois confiam na grande torcida do
Botafogo em Juiz de Fora
e por isso colocaram à venda toda a capacidade do,
estádio: 18 mil ingressos,'
que. se vendidos, proporclonaráo renda de CrS .'V
milhões.
Este será o primeiro jogo
do Esporte este ano. em
sua cidade. Nas partidas
disputadas fora. ele venceu uma. perdeu o atra e
empatou duas. O técnico
Mirim, do Esporte. tem~
apenas uma duvida no time que enfrenta o Botafogo amanha: o pontaesquerda Amarildo deve
jogar no lugar de Pedro
Luis.
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Flamengo acusa CBF e sai do Torneio dos Campeões
Em represália à CBF, que, segundo
o presidente Antônio Augusto Dunshee
de .Abranches, vem prejudicando seguidamente os interesses do seu clube, o
Flamengo não participará do Torneio
dos Campeões, a ser iniciado ainda este
mès. Durante este período, a equipe
participará de alguns amistosos e fará
uma preparação intensiva para o Campeonato Regional.
O dirigente alegou também um outro motivo para não permitir que o
Flamengo participe do Torneio dos
Campeões: o fato de a equipe atuar
desfalcada de todos os jogadores convocados para a Seleção Brasileira, correndo o risco de não se sair bem e
deixar a torcida frustrada.
Caça-níquel
De início, o presidente Dunshee de
Abranches não parecia nem um pouco
irritado com a entidade. Falou que o
Flamengo precisava preparar-se condignamente para o Campeonato do Rio
de Janeiro. Porém, aos poucos demonstrou sua revolta contra a entidade, que.
segundo ele, prejudicou o Flamengo em
todas as suas decisões, deixando de
cumprir até mesmo resoluções da sua
própria diretoria.
Dunshee de Abranches falou que o
Flamengo não precisa participar de um
torneio que, embora denominado de
"Campeões", é formado também por
equipes vice-campeás e outras que nada conquistaram.
O Flamengo não precisa participar de torneios caça-niqueis para se
manter — disse o presidente Antônio
Augusto.
. O diretor de Futebol da CBF, Meclrado Dias, recebeu o oficio do Flamengo desistindo da participação no torneio. mas não demonstrou qualquer
constrangimento:
A CBF organizou esta competição para que os clubes fiquem em atividade. O Flamengo tem todo o direito de
se recusar. Nenhum clube é obrigado a
disputar o Torneio dos Campeões. Para
o lugar do Flamengo convidaremos
Santa Cruz ou Paissandu. Vamos organizar uma disputa entre esses dois times, pois somos contra o sorteio. Embora não tenham conquistado nenhum
titulo nacional, eles estáo no mesmo
caso do América, é o que participou
desta competição maior número de
vezes.

Time vai a Gramado
se houver 3o jogo
Se houver necessidade de um jogo extra
para decidir a Taça de Ouro, os jogadores do
Flamengo ficarão concentrados na cidade
de Gramado, localizada a pouco mais de 100
quilômetros de Porto Alegre. A idéia é do
supervisor Domingo Bosco, que já fez as
reservas, embora afirme que elas nâo serão
utilizadas.
Viajaremos para Porto Alegre na terça-feira e esperamos voltar ao Rio na quinta.
Porém, se houver necessidade de um terceiro jogo, o que não acredito pois conquistaremos o título nestes dois jogos, ficaremos
num lugar aprazível, distante da capital e
nos preparando condignamente.
A chegada
A delegação do Flamengo chegou ontem
à tarde no Aeroporto Santos Dumont e
havia um grande número de torcedores para
recebé-la. Desacostumados com este tipo de
problema, os policiais do Aeroporto nâo
tiveram como conter o entusiasmo da torciria que invadiu a pista para abraçar os
jogadores.
Zico, o grande destaque da vitória sobre
o Guarani, foi o mais solicitado. Em seguida
foram todos liberados, se bem que Zico,
Nunes, Júnior. Leandro, Adilio e Marinho
estiveram no clube. A reapresentação será
esta tarde.

Choro de Zé Duarte
entristece Campinas
São Paulo — Uma foto publicada ontem,
na primeira página do Diário do Povo, causou curiosidade e comoveu a torcida de
Campinas; nela aparece o técnico do Guamni. Ze Duarte, sentado num dos cantos do
vestiário, após o jogo com o Flamengo, cabeça baixa, com as mãos cobrindo o rosto,
tentando esconder o desespero pela desclassiflcaçào.
Antes da foto, o técnico havia atendido
aos repórteres, demonstrando tranqüilidado Flamengo foi mais
de. Para ele. a vitória
"perdemos para a melhor
merecida
que
equipe do Brasil". O técnico do Guarani,
depois da derrota, chegou a ser criticado por
ter admitido a superioridade do Flamengo, e
também porque substituiu Zezé muito tarde. Henrique, que entrou no lugar do ponto
esquerda, criou mais oportunidades e deu o
passe para o segundo gol.
Ontem, no Brinco de Ouro. Zezé em
rápido contato com os repórteres, deixou
claro sua intenção de sair do Guarani. O
jogador, vindo do Fluminense, ainda náo
completou um ano de contrato e em todas as
süás partidas acabou substituído. Sua atuaçao contra o Flamengo foi considerada desastrosa.
Planos
O jogo. pelo menos, acabou, dando lueras. A renda de CrS 14 milhões bateu todos
os recordes de jogos em estádios no interior
do pais. Fora isso. a televisão pagou uma
quota de CrS 8 milhões 500 mil para o clube
de Campinas. E. para completar, sua torcida
justificou a derrota dizendo que o Guarani
perdeu para o time campeão do mundo.
A equipe do Guarani está dispensada
ate segunda-feira, quando o técnico deverá
reunir-se com a diretoria para expor seus
novos planos, entrar no Torneio dos Campeões, apenas como participante, sem responsabilidade de ganhar o titulo. Zé Duarte
ent ende que houve grande desgaste físico e
emocional na Taça de Ouro e agora e preciso
o máximo de tranqüilidade.
Ontem pela manha, no centro da cidade,
a festa era de torcedores da Ponte Preta. Um
o engraxate
dos tradicionais pontepretanos.
"o Baiano",
que faz
Benedito de Alencar,
ponto no Largo do Rosário, começou a
cumprir sua promessa, feita se o Flamengo
derrotasse o Guarani vestiu a camisa do
Guarani e nao a tirara do corpo por seis dias.
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Vasco pode
vender
Mazaropi

O vice-presidente de futebol do Vasco. Antônio
Soares Calçada, admitiu
ontem fixar o preço do passe de Mazaropi. dentro de
60 dias, caso este não aceite a proposta do clube —
mantida em sigilo — para
a renovação de contrato.
Quanto a Roberto, a assinatura devera acontecer'
mesmo na segunda-feira,
quando a diretoria já teráconseguido o necessário
apoio publicitário.
Calçada acha que o mercado está inflacionado,
justamente por que há jo- ,•
gadores que querem ganhar acima das possibilidades do que o clube pode. .
¦^•^_.fcjíi^^BfilMBfcljjÍ3BM
,::
::*__«__K_
^^P_^?SffifllíjMH|jsB|j-tM_W^^MK.^
¦¦
&:,>s.:v
pagar. O dirigente tam____£ tiaUW Uwltt'
bém admitiu realizar um .
•
troca-troca com os clubes
de
mesmo
até
do Rio, ou
¦'¦'¦.-'¦-'JüiiaaUmm__________¦:'"V;';í;:":':''^^B -''¦¦ :'^i*ÍM^^^^^"""™*^^^^Sg^iT7liP^6^^^Blw^^^^P áP"
* V -T% ^SjH^^^^sK;í:'í:::S'ií-ífrv'''" '-.-^__H_G __H^^:^^^I ^H^^^l -á
outros Estados.
— O Vasco já fez a proposta ao procurador de
Mazaroppi. Ele não acêitou. mas acontece que ctube nào sairá dela. Se realmente ele não concordar
nào terei outra alternativa
a nào ser, dentro de (50
dias. fixar o preço do
passe.
Muitas especulações estão surgindo em Sáo Ja
nuário em torno do trocatroca que o Vasco pretende realizar com o Flamengo. Os comentários no clube ontem eram de que o
tirada
de
e
é
time
conjunto
também
um
o
Grêmio
que
forte
possui
O técnico Ênio Andrade(D) diz que
Vasco estaria disposto a
trocar Wilsinho por Chiquinho. Também nào se
afastou a hipótese dos dirigentes do Vasco tentarem
a contratação de Titã.
— O
Mas o técnico não
Porto Alegre —
O presidente Alberto PiRibeiro confirmou ontreinador do Grêmio, quer dizer mais nada
res
Éiüo quer marcação
tem o interesse do Vasco
Ènio Andrade, dirigiu sobre o esquema de joem renovar o contrato de
em Zico e Adilio
um coletivo ontem à go que vai adotar para
Roberto o mais rápido pos—
como
de
Depois
reAlegre
Porto
qualificar
tarde em que o time
segurar Zico e evitar o
sivel. Ele também afastou
justa a vitória do Flamengo sobre o Guarani, o
serva procurou jogar toque de bola do Fiaa hipótese de que a renovatécnico do Grêmio, Ènio Andrade, apontou um
num estilo semelhante mengo.
çào esteja complicada pqr
O Fluminense não acertou
erro fatal da equipe paulista: não marcar com mais
causa da não convocação
contrataao do Flamengo. Talvez
nenhuma
ontem
até
— Isso eu nào posso
firmeza Zico e Adilio, deixando escapar que essa
do atacante para a Seleção
admidirigentes
seus
mas
derrotatenha
isso
çào,
por
contar, não é? — disse
fundamentais do seu
Brasileira.
das
uma
será
preocupações
Jorginho.
interesse
pontem
por
do os titulares por 2 a 1. sorrindo.
time no jogo de domingo contra o Flamengo, no
do Palmeiras. Zenon,
— Agora mais do que
ta-direita
Apesar disso, Ênio AnMaracanã.
meio-campo do Coríntians, e
nunca o Vasco está intenão
drade disse que
Wendell. goleiro do Guarani. PeÊnio Andrade yiajou anteontem para assistir
ressado em ficar com RoWRIGHT AGRADA
lo goleiro, a proposta é uma troacredita muito na capaberto, pois acho que ele foi
ao jogo em Campinas, retornando a Porto Alegre
"como
ca simples por Paulo Goulart,
injustiçado por nâo ser
madrugada de ontem, e revelou que,
na
cidade do Flamengo de
O anúncio de que a
ser inMário
enquanto
convocado para a Seleção
poderá
Flamengo,
do
as
conheço
todo
mundo,
qualidades
virar jogos.
Paicom
Ronegociações
em
José
Brasileira.
cluido
designou
CBF
tanta
— Essa história é
mas vi coisas lá que não ocorriam com
meiras ou Coríntians.
apiWright
berto
do
para
velocidade
a
como
freqüência,
permanente
muita relativa. Virar ou
Embora o vice-presidente de
tar o primeiro jogo,
Flamengo, que começou e terminou o jogo corfutebol. Rafael de Almeida Manão um jogo depende
amanhã, no Rio, deixou
rendo".
galhães afirme que já está discude uma série de fatores,
tindo a renovação do contrato
Equipe de astros
no Grêmio satistodos
mas principalmente de
Robertinho, que termina no
de
viceo
Para
feitos.
Ainda descansando em sua casa, antes de
do mès, e que a pedida inifim
quem é o adversário. O
de futebol,
dirigir, ã tarde, o coletivo do Grêmio, Ènio Andraciai do jogador é considerada
Grêmio é um time cons- presidente
"veloz,
Wright já
Belo Horizonte — O
de caracterizou o Flamengo como um time
muito alta. o interesse por Jorgiciente e virar um resul- Paulo Odone,
acertou ontem á
Atlético
marca
o
adversaRoberbola,
de
de
leve, de excelente toque
nho reforça a hipótese
tado contra nossa equi- mostrou que é um juiz
do laa
contratação
noite
Internaciomeioao
o
vendido
e
ser
intermediária
tinho
sua
da
rio
dentro
protege
deiseguro, que não se
Nelinho.
junto
o
teral-direito
mais
pe não é assim tão fácil.
milhões
50
Cr$
nal
movimentaNunes,
a
de
a
volta
por
de-campo. Fui ver
ao Cruzeiro, por CrS 20 miAlém do mais, também xa levar pela torcida.
do apoiador Jandir.
chega
passe
astros,
com
equipe
é
uma
Titã,
que
do
çáo
Poderia até apitar
lhões. Ficaram faltando
Além de Robertinho, Edinho
temos virado muitos jojunto e marca bastante gols".
a renovação
sobre
pequenos detalhes para sefoi
consultado
segundo
o
também
o
contra
jogos. O último,
rem acertados e hoje ainda
Ènio insistiu muito que, no jogo contra o
só termina após
de
contrato,
que
é um go. em Porto Alegre.
empate
Coríntians,
a negociação será oficialiGuarani, o Flamengo tinha a vantagem do"deixava
a Copa do Mundo. Rafael conJá o nome de Arnaldo
zada. O Cruzeiro tez quêsexemplo.
versou com o sogro do jogador e
e, como o time paulista precisava atacar,
táo de receber a quantia a
O
acontecer".
está
encaminhansenão
Coelho
César
que,
pode
garantiu que
o Zico muito livre, e isso
vista, o que obrigou o pre- .
o
discussão.
nada
bem
a
em
do
alterar
vai
não
no
observou
ZICO PREOCUPA
comentários
técnico
que
gundo
sidente do Atlético. Elias
"chegou a um estágio que está dando
informou que a
dirigente
O
Grêmio, que
Estádio Olímpico, seria
Kalil. a adiantar o valor.de
troca
a
efetivar
de
possibilidade
certo". Mas deixou escapar que Zico e Adilio não
O centroavante Bal- o juiz do segundo jogo,
e
seu próprio bolso.
Goulart
Paulo
Wendell
de
por
jogar soltos, precisam ser bem marcados,
podem
tasar, com dois cartões náo foi tão bem aceito:
o goleiro do Guaráboa.
porque
"senão ocorre
contra
o que todos viram na partida
ni quer voltar a atuar no Rio.
amarelos disciplinares,
EleéumjuizqualiZico correndo para todos os lados,
Guarani.
o
é uma das preocupa- ficado, não há dúvida —
organizando o jogo. Ele teve uma chance de gol no
e, de cabeça,
ções de Ènio Andrade, disse Odone. Mas não
primeiro tempo naquele cruzamento
por causa da possibili- foi bem em nenhuma
fez o gol. Depois, no inicio do segundo tempo,
dade de que ele fique
deixaram ele livre para o chute e o belo segundo
partida do Grêmio que
fora do segundo jogo, apitou nesse Campeo.
gol do Flamengo".
Juiz de Fora — Sem
em Porto Alegre. O técCertamente Ènio Andrade orientará seus dois
e Paulo Sérgio,
Mendonça
nato. Acho que não senico orientou muito o
volantes, Batista e Bonamigo. para uma marcação
o primeiro contundido e o
ria uma boa indicação.
Rauruguaio
volta
do
a
treinador
Com
e Adilio, mas o
cerrada em cima de Zico
segundo servindo a Selereserva Paulinho. Mas a
"Ora, vocês são do JORNAL
mirez à lateral direita e a entraNão há contundidos
comentar:
nada
do,
quer
çào, o Botafogo joga amàem
preocupação
grande
da de César no meio-campo.
E vao querer
Janeiro.
de
deve
Rio
do
nhâ no estádio Procópio
no
Grêmio,
BRASIL,
DO
que
Grêmio, de fato, chama-'
lugar de Aílton, o Campo GranTeixeira, nesta cidade,
como o Grêmio vai jogar?", ironizou, insisno Masaber
amanhã
entrar
definido
time
o
com
está
de
já
se Zico.
"o Grêmio tem uma maneira de jogar e
contra o Esporte local,
tindo:
tipara o jogo de amanha, em ítalo
É preciso
um racanâ com o mesmo
amistoso pelo qual o clube
nossos jogadores é
dos
características
das
CSA.
o
dentro
contra
pela
dei Cima,
vem jogando:
carioca recebera CrS 800
cuidado muito especial me que
a
Como
Prata.
partida."
decisão da Taça de
que vai ser disputada
mil. Mesmo com o jogo
Roberto,
Paulo
Leão,
com ele, pois sua cateo primeiro jogo em Maperdeu
Flamengo e Grêmio transVantuir, De Leon e Pauceio por 4 a 3. o time carioca
goria pode desequilimitido pela televisão, os
respeita
diz
Leão
a
decilevar
Paulo
vencer
—
que
Batista,
lo
César;
para
precisa
brar qualquer jogo
dirigentes do Esporte esextra.
são a um jogo
Isidoro e Bonamigo;
mas não teme Flamengo
diz o zagueiro Vantuir.
peram boa renda, pois conO vice-presidente de futebol,
fiam na grande torcida do
Ninguém segura Tarciso, Baltasar e To"O Flamengo tem uma habilidade muito granMituca. disse ontem que não há
Botafogo em Juiz de Fora
faZico — acrescenta Ba- nho. Os jogadores
a menor possibilidade, veiculade e cria a possibilidade da vitória através de suas
e por isso colocaram à vena
coletivo
leve
zem
um
o
prelida, de jogo passar para
tista. — A visão de jogo
da toda a capacidade do
peças individuais. O Grêmio aplica mais o jogo
seminar do Maracanã, porque
e viajam
dos
estádio: 18 mil ingressos.
coletivo." É a opinião do goleiro Leão. um "resque ele tem é impressio- hoje de manhã
de
ria desrespeitar o torcedor
e
em seguida para o Rio.
que. se vendidos, proporequipe
da
que
destaques
gaúcha
nante.
principais
Campo Grande, que vem
cionarào renda de CrS :i ,
Náo vamos deixa- onde ficarão hospedapeito, mas não temo. o ataque do Flamengo".
apoiando o clube.
milhões.
— O time-do Flamengo, quando ataca, avança
Nào existe nada disso e nem
lo solto — afirmou Ênio dos no Plaza CopacaEste será o primeiro jogo
aceitamos transferir o jogo para
bana.
em bloco e sempre precisamos nos precaver, prinAndrade.
Esporte este ano. em
do
Leano
ser
em
flanco.
Maceió,
ur
que
pudesse
que
para
cipalmente nas jogadas
sua cidade. Nas partidas
é
transmitido pela televisão, e
dro e o Júnior ajudam muito. Mas a nossa defesa
disputadas fora, ele vencom isso. recebermos cota
muito firme e podemos vencer no Maracanã",
o
nosso
ceu uma, perdeu outra e
Vamos
maior.
prestigiar
conquisacredita Leão, que tem possibilidades de
empatou duas. O técnico
torcedor.
brasileiro: já foi três
de
titulo
o
Mirim, do Esporte, tem
tar
pentacampeáo
apenas uma dúvida no ti11
mt™l mu\ vezes campeáo pelo Palmeiras e uma pelo próprio
lifc#^
me que enfrenta o BotafoTV
NA
HOJE
Grêmio, no ano passado.
"tem estrelas,
go amanhã: o pontaFlamengo
varieo
Para o goleiro,
12h Esporte Espetacular:
Amarildo deve
esquerda
de
no
mas
jogo
dades (Canal 4i
de Pedro
lugar
no
principalmente Zico e Júnior,
jogar
12h30min — Bandeirantes EsLuis.
anteontem à noite, a derrota do Guarani foi injus7)
(Canal
Noticiário
o
pênalti
porte:
ta O certo seria um empate, já que
13h — Stadium — A crise no vóo
ter
marcado foi inexistente. O que o juiz deveria
(Canal 2i
livre.
no
Fácil de montar, fácil
dado foram os dois pênaltis, que nao marcou,
13h30min — O Artilheiro: Os
maiores artilheiros do futebol
primeiro tempo".
de desmontar, você leva o seu
brasileiro e seus gols l canal 9>
19h48min — Boletim da Copa:
Vogue
embutido
armário
para
(Canal 9i
noticiário
enfrenta
Santos
21hl0min — Cupom da Copa:
A
exclusiva
qualquer parte.
boletim esportivo (Canal 7i
o São Paulo
21hl5min — Futebol: ao vivo,
São Paulo — Com transmissão direta para Sáo Paulo
Assistência Técnica
São Paulo x Santos íCanal 7)
e todo Brasil, o Santos pnfrenta hoje à noite o Sào Paulo,
contrato
de
Batistote
23hl5min — Minuto da Copa
com
contando
Vogue está ao
Belmiro.
na Vila
jã
de
Sou Nu oi'
Democrata
Escócia 3x2 Holanda, na Copa
ao
o
seu
preso
passe
novo O jogador tinha
Guimoa Nao me imoh
78 (Canal 4)
todo
de
em
lado
seu
Governador Valadares.
outro piso ou*5 eu me esauenlo Fo<*x
Brasil
Basquete:
Gas23h20min
VUlela.
—
Toinho. Getúlio.
rnipiso !em cores suaves que nao dei;
Equipes: Sao Paulo
4i
(Canal
EUA
«am o ambiente orva Fofmipisr rT,Ç
o país.
sem e Nelsinho: Almir. Èverton e Heriberto: Fume. Tatu
—
um
VT
de
inspira
Futebol:
23h30min
TomJoáozinho.
Mauro.
Marola.
Santos
e Jaiminho.
jogo do Campeonato Nacional
FORMIPISO no Centro
nho Carlos e Gilberto. Ze Carlos. Carlos Silva e Fita;
IAPfvARI-aia'- "UftO n'«
(Canal 2i
Batistote. Claudinho e Serginho

Grêmio não teme virada do Flamengo
Fluminense
pensa agora
em Zenon

Atlético
contrata
Nelinho

Ramirez está
de volta no
Campo Grande

Botafogo
joga amanhã
em Minas
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Ás 14h00 — 1200 metros — Recorde
Io PÁREO
— Potros nacionais de 2 anos, sem vitória
Zoliz (70s 1 /5) — Grama — CrS 210 miI DUPLA EXATA
B Silvo
55 2° (10) Borad.n e G. Boy 1100 AU 1^0Bs3 J
l—l Gubbiono. G.Mone**
B. 5ilvo
J
¦¦
Saratogo Sk.ddy t Aloyo
55 Estreanin
Galavo H Cunha F°
Santos
Dacr.oo ,000 AP ImOUI GF
Ano___
e
(ID
TuiokVw.Gornal.ei.;"....!.'."
55
4°
3—S
F Somos
¦ An.uok G F Almeida
G.
St. Chad e Ocoüao
55 Estreanle
Neio
Androy
1100
AP
Im0°s2.
Domei
e
9)
Docric.o
Pmio
(
Keeler
J
55
3'
3—3
Peneios
luyuti II e oollorco
W
55 Estreante
i TigrrtoJM Silvo
Ulloo
e
Gubbiano
1100
AU
lm0Bs3.
G
Barodin
55
o°
4—5 Gou..JQue.ro;
(10)
55 7° ( 9) Docc.o e Androy UOO AP Im09s2 A.A Silva
o Advento, AP Sou/o
...
55 loc (12) Nounque e Gubo.ono 1200 AP lmlos3 L Coelho
7 Global FPere.roF°

Biriatou

2° PÁREO — Ás 14h30 — .1500 metros — Recorde
de 2 vitórias
(88s2/5) — Grama — Cr$ 148 mil Éguas de 4 anos, sem mais
57 3°
57 2"
57 5o
53 10°
57 8o
57 6°
57 8°

1 —1 Uürov.oia.PCoraoso
5
2-2 Te.luji J Freire .. 4
7
3-3 Tonakei G F Almeido
3
3—1 SnowRoy.J.Quelroí
"
2
Almanor J C Costillo
6
ü_5 Cripta. AP Wa
6 Doce Pr.move.o. W Gonçalves I

— Grama
3° PAREÔ — As 15h00 — 1500 metros
• Biriatou (88s2/5) — CrS 122 mil — Cavalos de 5 a 7 anos, até Cr$ 450 mil

Recorde
1— 1
2—2
3—3
i
4—5
o

Ubine. J Ricardo
Chie Poker. M.C.Porto
Keaton, DF Graça
DeodShoi. J.M Silvo
...
Noiron.F.Pereira F°
Zulu/.RMoroues

Recorde
1-1
2
2-3
"
4
3-5
6
¦'
4—7

'300
NU
Im22il
J. Santos F°
Old Bond e TerllKi
Old.Bord e Lo Trov.oio 1300 NU Im22sl Domei Neio
Old Bond e Terliz:, 1300 NU lm22sl G. F Son.oi
1300
NL
Im22sl
FPLovor
Kind Gl.l e Balo
'000
NP
I m03s2. FPLovor
T.pico e Ignom.mo
'300
AP
Im22s2.
IIF*
Esso e Sollelrona
Moichont
Qid Bond c Terlu.1 1300 NU lm22sl J C

(10)
(10)
(10)
00)
(13)
( 6)
(10)

56
55
57
55
5B
5B

1°
5o
6o
9°
8°
9o

7)
9)
7)
9)
9)
9)

Munllo e Enadido
Rock Ridge e Izoard
Omquito e Recuado
Tnmer e Farec
Roci« Ridge e tzoa'd
Rock Ridge e Izoard

2000
1500
1600
1600
1500
1500

NP.
AP
NU
NP
AP
AP

R. Nohid
J. M. Aragão
A V. Neves
Domei Neto
F. P, Lowor
S, Franco

2ml2s4.
lm34sd.
lm42sl,
Im44s3.
Im34s4.
Im34s4.

4° PÁREO — Ás 15h30 — 1000 metros — Are.ia
—
¦ Yoshino (59s4/5) — CrS 210 mil — DUPLA EXATA — INICIO DO CONCURSO
Polrancas de 2 anos, sem vitória

Enioipodo.F.PeieiraF»
Nosiro Domo, G F Almeida
Gombordmo.JPinio
Gambebo.P Alves
Homa/onys.JMSilvo
II
B.boBabi. TB Pere.ro
Sonhadora, A Ferreira
Cloro Lux.R Marques
Eremila.J.Mochodo
B.li; J Ricardo
Quisione.W Gonçalves , ... 10

2" (10) Quebolo e Bibo Bobi 1200 AP lmUs3. a F^ Somo.
55
,
Noius e Ana Lady
55 Esireome —
_ _°,n°
2= (1 I) Ali Good e Elaine '200 AU Iml7s3. J. B. SIIvo
55
._
Soraiogo Skiddy e Rubebo
55 Esneonle
_.
,
Morole.
4,3.
M.
6» (10) Quebolo e Enro.poda 1200 AP m
55
3° (10) Quebala e Entaipada 1200 AP Iml4s3. A. A. S.lvo
55
Fran<a
1° ( 9) Boborobo e Flango (GH) 1000 AU 1 m06s4. S.
55
9» (10) Quebala e Entaipada 1200 AP Iml4s3. S. França
55
«¦
St. Chad e Aelilo
55 Esneonle
„"p_Dd'J
4° (1 1) Ali Good e Gambordino 1200 AU Iml7s3. L.D.Guedes
55
7° ( 7) Lo Cumpoisila e An Woy 1000 AP Im02s3. J. L. Ped.osa
55

— Grama
5° PAREÔ — As lóhOO — 1400 metros
Recorde: II Trovatore (82s2/5) — Cr$ 122 mil
Cavalos de 5 a 7 anos, até Cr$ 290 mil
Brenlano e Bus.lis 1300 GL Iml7s3. A P.Silva
1300
AU
lm22s
A Gordo
L.gville e Kuki Bar
Aliara; e Dummy(CJ) 150Ò GL Im34s4. M.Morales
Ib.le e Pan?,lo 1300 AP Im23s2. W.Penelas
Conanor e Pxxcherini 1300 NP Im22s3. C.H.Coulinho
Kynko e Al Sallo 1300 NU Im23sl. CH Coulinho
Brenlano e Masler Tung 1300 GL Iml7s3. J.A.Limeira
Flittermouse e Enad.do 1600 NP 1 m46s WG Oliveira
Brenlano e Masler Tung 1300 GL Iml7s3. P.Duranl,
Lord Rogusa e Cool Car 1400 AU Im30s4. Domei Neio

1— 1
2
S—3
4
3—5
-

Mosterlung.J Malta
56 2o (13)
DamosquIm.l.Brosiliense...
56 6o ( 6)
10 58 8o (10)
Solidário.J.M.Sil.o
57 4o (I 1)
III Be Lucky.G Meneses
57 10° (12)
Busilis L Carlos
56 7° (13)
Boque.ro. J Ricardo
55
6°
(13)
6 Uido J Pinto
58 3o ( 7)
4— 7 Hot Hot. M Andrade
55 4° (13)
T.e-Sonque.C Xavier
57 Io ( 8)
Fanagmm G F Almeida . ..

— Grama
6° PÁREO — As 16h30 — 1400 metros
Recorde:.II Trovatore (82s2/5) — Cr$ 176 mil
Éguas de 3 anos, sem vitória
Fernondei
56 2o (I 1) Cellamby e Feslung 1200 NU lm!7s OM
l — l Copoler.e J.Queiroz
56 2o ( 4) My Princelel e D. Of Love (CP) 1300 NE lm25sl. J,T Ferrão
2 l.pona.J Pimo
F.Saraiva
Fort Napoléon e Pale Handi
56 Estreante
2—3 Desen Rose, W. Gonçalves....
'
56 4o ( 7) Péloponnese e Cellamby 1300 AP Im22s4. F.Soraiva
Dancmg Queen, G. Meneses
56 2o ( 7) lemeroso e Greol Beauly 1400 AP 1 m29s W P lovor
3—4 Mormelode.J. Ricardo
P Labre
1300
AP
Im22s3.
56 9o (10) Dorobela e Press
5 GoBeauly.C.Volgas
G.F.Santos
56 4o (I I) Cellamby e Copolerie 1200 NU lm!7s
4—6 LaGolondrma.J. Moíla
A Morales
56 4o ( 7) Maria Rosa e Cellamby 1300 NP Im22s2.
7 Terezelle.J. M Silvo
A Poim F°
56 5° ( 7) Temeroso e Marmelade 1400 AP lm29s
e Zonnga.G F. Almeida

7° PÁREO — às 17h00 — 1000 metros — Recorde
— Cavalos de 3 anos,
Leif (56s2/5) — Grama — Cr$ 176 mil DUPLA EXATA
3° (12) Atletic e Pagóo
9o {12) Atletic e Pagão
5o ( 8) Crasso e Fulmineo
7o (10) Gntego e Hendr.n
7) Grão de Areia e Faden
6o (
6o (10) Backgammon e Mogno
9° (10) Backgammon e Mogno
6o ( 8) Crasso e Fulmineo
Estreante Cnstalio e Yosen
5o (10) Balmont e Catauro
10° (10) Cralego e Hendnx

56
1 — 1 Fito, J. Pinto
56
2 DiavoloNero.A.Machado!"
56
Cork.
U
Meireles
2—3
53
Great Energy, J. Ricardo
53
Marques
lntrepidus,R.
56
3—6 Prosaico, A. P. Souza
56
TangoMio, J R. Silva
56
Filber, P.Alves
56
4—9 Bomby.J.M.S.Iva
11 56
10 Ballito, J. Queiroz
10 56
11 GoodLover.J.B Fonseca

I I 100
1100
1200
1000
1400
1000
1000
1200

NP
NP
NP
NL
AP
NL
NI
NP

1300
1000

sem vitória
J. L. Pedroso
H. Tobias
J. C. Morchont
A. Nohid
S. Franco
J. L. Piolo
A. Vieira
J. B. Silva
Daniel Neto
P. Morgado
W. Pedersen

ImlOs
ImlOs
Iml6s3.
Im02sl.
Im30sl.
Im00s4.
Im00s4.
Iml6s3.

AP !m22s
NL lm02sl.

8" PÁREO — às 17h30 — 1200 meiros — Recorde
Zoliz (70sl/5) — Grama — CrS 210 mil Potros de 2 anos, sem vitória
Momofombo, G.F.Almeida
PoncherelloJ.ROliveira
Gamble Boy, J.Ricardo
Tubifex.E B.Queiroz
3—4 Ge.F.PereiraP
"
Giro, T.B Pereira
4—5 Damerino.J.Pmto
ExceptJ Queiroz
Wimbledon Lord, J.M Silva
1—i
2
2—3
"

4o
9°
3°
6o
4a
12°
6o
7o
8°

55
55
55
55
55
55
55
55
55

Be A Champion e Taj
Barodin e Gubbiano
Barodin e Gubbiono
Docrícto e Andray
DacríciO e Androy
Nautique e Gubbiono
San Luiz e Ewig
Barodin e Gubbiano
Barod.n e Gubbiano

(II)
(10)
(10)
( 9)
( 9)
(12)
{ 8)
(10)
(10)

1000
1 100
1100
1100
1100
1200
1000
1100
1100

AL
AU
AU
AP
AP
AP
AU
AU
AU

G, F. Santos
ImOOs
Im08s3. A. A. Silvo
Im08s3. J. B. Silvo
Im09s2. J. B. Silvo
Im09s2. L. Coelho
Iml6s3. L. Coelho
Im00s3. C. Ribeiro
Im08s3. Daniel Neto
Im08s3. E. P. Coutinho

9° PÁREO — As 18h00 — 1600 metros — Areia
Recorde: Lucksor (97s2/5) — Cr$ 148 mil
Cavalos de 4 anos, sem mais de 3 vitórias
1— 1
2—2
3—3
4
4—5
6

1—1
2
2—3
4
3—5
6
4—7

Great Defensor. J.Ricardo ....
Arcobuz, G.F Almeido
Fastuoso, G.Meneses
lezardj.Pinto—
Hito, J.M Silvo
Busmess Boy, W.Gonçalves

57
57
57
57
57
53

3°
5°
1°
Io
1°
2o

(10)
( 8)
( 8)
( 5)
( 7)
( 6)

Cobochon e Selecled
Pert e Cabochon
Vício e Ravono
Fenilo e Bardei
Salvador e St James
Coroni e Juwatdo

Im2ls2.

1300
1500
1500
1600
1100
1600

Im32s3.
NU
NU

— Areia
10° PÁREO — Às 18h30 — 1300 metros
Recorde: Atop Sin (78sl/5) — Areia — Cr$ 148 mil
DUPLA EXATA — Éguas de 4 anos, sem mais de 1 vitória
1300
NP
3o ( °) Sodesko e Sonata
Impulsoro.JCCoslillo
2
1300
NP
4o ( 9) Sodeska e Sonata
TokoL.ndo.JR Oliveira
9
1000
NP
3° ( 8) loera e Chef DOeuvre
Citral,G.Meneses
3
1300
NP
Re/o
FortB
6° ( 9) Miss Sunshine e
Dionoia, J.Queiroz
4
1400
AL
9o (10) Dma Flora e Purungó
Obarana.J.Ricardo
1
1300
NP
6
6o ( 9) Sodesko e Sonalo
Bala, F Pereira F°
1500
GL
e
Thackervi
Criítlonl(RJ)
IIo (12)
Noi Again, J.M.Silva
8
1400
AL
7
5o ( 8) V.da e Terl.«i
Vmo Lee. R Silvo
1300
NP
5° ( 91 Sodeska e Sonata
Reza Fone. ORicordo
5
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Im35s3.
Im40s3.
ImOOs
Im43s4.

Im24s2.
Im24s2.
Im03s3.
Im23s4.
Im29sl.
Im24s2.
Im32s

Im29s3.
Im24s2.

ANohid
C. A. Morgado
A.P.Silvo
R.Nohid
M.MoralM
R.Tripodi

I. Amaral
A.A.Silvo
I.C.Barioni
VM.Caminha
J.G.Vieiro
O Ribeiro
M.Moroles
J.A.Limeira
A Ricardo
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Entaipada é destaque na
quarta carreira de hoje
Entaipada, por Fleet Son em Hégira, ê a força da
quarta prova desta tarde no Hipódromo da Gávea,
destinada a potrancas de dois anos, sem vitória no
Rio e Cidade Jardim. Com um segundo para Quebala,
a montaria de F. Pereira F° é o retrospecto que deve
vingar finalmente.
Eremita, por St. Chad em Aetita é uma estreante
tida em alta conta na cocheira de R. Tripodi, e surge
com altas pretensões de vitória. A terceira força aqui
e Gambardina, que sempre corre bem na pista de
areia pesada.
Primeiro páreo — Há muita fé no estreante Aniuak,
que dizem ser um dos melhores produtos de Fazenda
Mondesir para esta temporada. Dupla com o já
corrido Gubbiano, que melhorou muito depois do seu
recente segundo lugar para Barodin. Tigrão, outro
estreante, na direção de J. M. Silva, fica como o
melhor azar da carreira.
Segundo páreo — La Traviata, Terllizi e Tangket
são os melhores nomes de uma carreira difícil. Pelo
retrospecto vamos ficar com La Traviata, que vem
cada dia correndo mais. Montaria do aprendiz J.
Freire, Terllizi deve ficar com a dupla, deixando a útil
Tangket, logo depois.
Terceiro páreo — Chie Poker vem de uma corrida
decepcionante, mas aprontou muito bem para este
compromisso e deve conseguir uma total reabilitação. Não será surpresa a sua vitória. Ubine, agora
atuando bem em qualquer tipo de pista é ótimo para
a formação da dupla. Keaton, também em fase de
progressos, pode ser a grande surpresa da competiçào.
Quinto páreo — Master Tung é o retrospecto, corre
bem em qualquer tipo de pista e não deve perder
agora. A luta mais difícil fica por conta da formação
da dupla, entre Solidário e Hot Hot, com vantagem
para o estreante que vem de São Paulo, pronto para
fazer uma boa corrida.
Sexto páreo — Quem correu muito bem da última
vez foi Marmelade e agora está pronta para ganhar. É
uma das melhores montarias de J. Ricardo para a
tarde de hoje. Sua maior adversária é La Golondrina,
égua que depois de uma série de fracassos correu
muito bem, conquistando um quarto lugar muito
sugestivo frente a Cellamby. Confirmando aquela
apresentação vai ser uma das primeiras no disco.
Falam ainda muito bem de Desert Rose, que estréia
amparada por bons trabalhos.
Sétimo páreo — Ballito vem correndo cada dia
melhor e agora pode marcar a sua primeira vitória
nas pistas. Em percurso normal vai ser difícil a sua
derrota. Dupla com Prosaico, que às vezes aparece
correndo muito. Num plano mais baixo, surge o nome
de Bomby, que é tido em boa conta na sua cocheira.
Oitavo páreo — Tem boas apresentações na turma
o animal Gamble Boy. Mais aguerrido, sua chance de
vencer é muito grande. Momotombo é outro que
deixou boa impressão na estréia e deve produzir
muito mais nesta oportunidade. Chance na carreira
ainda para Gè, que sabe correr muito mais do que fez
na semana passada.
Nono páreo — Great Defensor tem um apronto que
o credencia realmente ao triunfo. É o ponto mais
certo para cravar no bolo. Os outros vão lutar pelo
segundo lugar, com uma pequena vantagem para
Hito, que ganhou fácil quando da sua corrida de
estréia. Arcabuz fica como o terceiro nome.
Décimo páreo — Reaparece muito bem a égua Vina
Lee, que tem contra somente o fato de não correr
tudo quanto sabe na pista de areia pesada. É melhor
do que a turma e vai vender caro a derrota. Not Again
¦ para a dupla, com Taka Linda, logo depois.
_
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nublado o tempo em Gelsenkirchen, mas logo que foi iniciada a partida até o sol apareceu, para
ESTAVA
ajudar os brasileiros. Não bastaram mais do
que 10 minutos para que todos sentissem
que o quadro do Zaire seria presa fácil.
O Brasil criava oportunidades a todo
instante e marcava sob pressão, no afã de
conquistar logo seu primeiro gol.
De nada importava, porém, aos brasileiros. A supremacia era tão grande que o time
do Zaire mal passava do meio-de-campo.
Veio então o primeiro gol, através de Jairzinho, aos 13 minutos.
Contudo, a Seleção Brasileira não deslanchou. O time tocava a bola com categoria
até a entrada da área, lutava na defesa, mas
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Escoriai
campo do simplesmente clássico Gervásio Seabra (Grupo III), uma milha
de
O na grama para animais nacionaisatratrês anos e mais idade, principal
ção da reunião de amanhã no Hipódromo da
Gávea, embora esteja longe do bom nível
alcançado pelo simplesmente clássico José Cerquinho de Assumpção (Grupo III), que, ontem, comentamos, igualmente na milha e marcado para amanhã em Cidade Jardim, não
cheea a ser totalmente destituído de interesse.
Mesmo assim, quantitativamente poderia ser
ele menor na medida em que há algumas
inscrições que beiram, tranqüilamente, o absurdo.

fin

CÀNTER
campo com as montaO rias do Grande Prémio Gervásio Seabra, que
será corrido domingo, está
assim formado:
l— I
"
2
2—3
"
"
3—4
"
5
4—6

Leonino. J. Ricardo
Luksor, E. Ferreiro
Pelegrmo, J. Queiroz
Uci. G. F. Almeido
Suplente, A. Oliveira
Nagomi, J, M, Silva
Ciei de Feu, G. Meneses
Coreless Love, J. Pinto
Baldareio, J. Machado
Diau, T. B. Pereira
Burbon, R. Penachio
Cahill, P. Cardoso
Enfoque, F. Pereira P

¦ ¦ ¦
melhores aprontos
OSpara a corrida de hoje foram os seguintes: na
prova inicial, Gubbiano,
com J. Esteves, os 600 metros em 37s, com sobras.
Na quarta carreira, Gambardina, com J. Pinto, a
reta de 600 metros em 37s,
bem. Na quinta prova, Uido, com J. Pinto, os 700
metros em 44s, agradando
pela facilidade de seu arremate. Na sexta prova, a
estreante Desert Rose,
com W. Gonçalves, os 700
metros em 44s, sempre pelo centro da pista. Na oitava prova, Gamble Boy,
com J. Ricardo, os 700 metros em 43s2/5, surpreendendo pela maneira fácil
como cruzou o disco. Na
nona carreira, Great Defensor, com J. Ricardo os
800 metros em 49s2/5, muito bem, num dos grandes
exercícios da semana.

a força do páreo,
apesar de, aparentemente, estar em
distância um tanto curta para suas
CERTAMENTE,
características, é o quatro anos Leonino (Sabinus em S'Imbora, por Kurrupako),
criação e propriedade do Haras Santa Maria de
Araras, de simpáticas e consistentes performances em clássicos de muito maior expressão
técnica ao longo da última temporada (crf. seu
segundo, para Nóvis, no St. Leger, e seus
quartos tanto na milha e meia do Derby quanto
na do Brasil). Ele reaparece de uma ausência
de quatro meses, já que não corre desde o
importante clássico Frederico Lundgren (Grupo II), o comparação de produtos, quando
fracassou por ter sentido. Não sofrendo a
ausência citada e estando bem, é, sem dúvida,
um grande nome. Ainda por cima, leva o mais
do que apreciável reforço de Luksor (Sabinus
em Que Ninfeta, por Qui Vive), também de
criação e propriedade do Haras Santa Maria de
Araras, certamente um reforço de luxo, pois,
na areia, por exemplo, deveria ser considerado
a força da carreira.
¦ ¦ ¦
mais quatro ganhadores clássicos
inscritos. O cinco anos Nagami (St.
HÁIves em Naide, por Waldmeister),
criação do Haras Verde e Preto e
propriedade do Haras Santa Ana do Rio
Grande, é, tranqüilamente, o de melhor classe.
No entanto, todas as suas performances aos
quatro anos e cinco anos, em comparação com
sua consistente campanha de três anos, foram
frustrantes. Seu retorno há algumas semanas,
terceiro em um Handicap Extraordinário, foi
mais do que decepcionante. Em todo o caso,
não deve ser esquecido. Uci (Royal Orbit em
Jupicai, por Rieck), criação de Fazenda Mondesir e propriedade do Stud Sunsct, tem vitória
nobre em 1 mil metros, mas já correu honrosamente na distância de amanhã (segundo para
Bravio no semiclássico preparatório para as
Two Thousand Guineas de 1980). Careless
Love (Felicio em Pale Hands, por Pall Mall).
criação e propriedade dos Haras São José e
Expedictus, aparentemente inscrita como faixa
de seu companheiro Ciei de Feu (Felicio em
Limoees, por Fori Napoléon), vem de vencer
os dois quilômetros do simplesmente clássico
Antônio Joaquim Peixoto de Castro Júnior
(Grupo III), em resultado surpreendente. O
páreo, a rigor, está bem complexo para o que
ela já mostrou. Finalmente, Diau (Adam's Pet
em Lady Jalna, por Sancy), criação do Haras
Itaiassu e propriedade de Carlos Antônio Jorge Goad, também vindo de atuações mais do
que desinteressantes, que, normalmente, anuIam suas possibilidades de uma apresentação
razoável, foi o ganhador do simplesmente
clássico Presidente Emílio Garrastazu Mediei
(Grupo II), na milha.

principal carreira do
A dia 21 de abril, diurna, é o Grande Prêmio
Luiz Alves de Almeida, na
distância de 1 mil 300 metros, pista de grama, cujo
campo é o seguinte: Gay
Clare, Gratela, Elastic, Silver Cup, Holce, Ali Good,
La Cumparsita, Now
Again, Canalette, Ivory
Coast, Quebala e Nooze.

O bolo de sete pontos
da corrida noturna de
quinta-feira não teve
aeertador. Ficou
acumulado em CrS 1
milhão 522 mil.

RETROSPECTO
Io
2o
3o
4o
5o
6o
7o
8o
9o
10°

- Gubbiano - Tigrão
páreo Aniuak
- Terllizi - Tangket
páreo La Traviata
- Ubine - Keaton
Poker
Chie
páreo
- Eremita - Gambardina
páreo Entaipada
- Solidário - Hot Hot
páreo Master Tung
- La Golondrina - Desert Rose
Marmelade
páreo
- Prosaico - Bomby
páreo Ballito
Boy - Momotombo - Gê
Gamble
páreo
- Hito - Arcabuz
páreo Great Defensor
- Not Again - Taka Linda
Lee
Vina
páreo

________________________________

era um domínio sem objetividade e sem
agressividade.
A tensão nervosa do time e da torcida
dominou todo o estádio de Gelsenkirchen:
era a necessidade do escore de 3 a 0, da
responsabilidade diante de uma equipe fraquissima, e do placar de Iugoslávia e Escócia, que continuava a zero.
Jairanho recebeu livre diante do goleiro
e tocou levemente a bola para fora.
Faltou, no primeiro tempo, decisão, coragem aos jogadores brasileiros.
Na fase final, o time pareceu entrar em
campo inteiramente modificado, taticamente e no seu espírito de jogo coletivo. A bola
andava de pé em pé, parecia que os jogadores tinham voltado com mais tranqüilidade.
Mas o Brasil não tinha ainda objetividade. Zagalo substituiu então Piazza por Mirandinha, passando Paulo César (Inter) para
a função de libero à frente da zaga. O time

Quanpoupa
na Caixa
esta com
mais.
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nomes sem antecedentes clássicos
merecem citação: Ciei de Feu, acima
referido, cuja última vitória em handiDOIS
cap (derrotando Nagami) foi simpática, e Burbon (Naftol em Recusa, por Adil),
criação do Haras Rio das Pedras e propriedade
de Newton e Edmundo Musa, vindo de boas
apresentações em Cidade Jardim.

Eu sou
Conceição Limpeza?"
Querer me vender outro piso. eu acho
su|eira. Basta passar um paninho
úmido que Formipiso fica brilhando
como novo. Oulro piso. pra mim. e
pano de chão
FORMIPISOem Jacarepaguá
J. CORRÊA - Rua Cândido Benicio. 4035
Tel : 392-0608
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realmente cresceu de rendimento, embora
ainda continuasse falhando por indecisão na
ofensiva e coragem para arriscar os chutes a
gol.
Aos 24 minutos, contudo, Rlvelino aumentou o placar para 2 a 0.
Para quem estava no estádio de Gelsenkirchen, pelo menos surgia a primeira oportunidade para a classificação, pois a Iugoslávia estava empatada com a Escócia e o
Brasil iria para o sorteio com os escoceses
pelo segundo lugar do Grupo II.
Aos 35 minutos, porém, num golpe estritamente de sorte, Valdomiro chutou despretensiosamente e a bola entrou, numa falha
do goleiro Kazadi. A classificação estava
definitivamente assegurada, embora a maioria dos torcedores do Parkstadion vaiasse
insistentemente os brasileiros e o péssimo
jogo a que assistiram.

ãããããVãVãmããããm

mããaããããããããâmm

BRASIL 3x0
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ZAIRE

Local: Parkstadion, em Gelsenkirchen.
Juiz: Nicolae Rainea (Romênia). Auxiliares: Aurélio Angonese (Itália) e Klaus
Ohmsen (Alemanha Ocidental). Brasil:
Leão, Nelinho, Luís Pereira, Marinho
Peres e Francisco Marinho; Piazza (Mirandinha), Rivelino e Carpegiani; Jairzinho, Leivinha (Valdomiro) e Edu. Zaire:
Kazadi, Mwepu, Buhanga, Lobilo e Mukombo; Kilasu, Kembo e Kidomo,- Mana,
Ntumba e Kakoto. Gols-. Io tempo, Jairzinho, aos 13; 2° tempo, Rivelino, aos
24, e Valdomiro, aos 35.
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Torça pelo tetra em boa companhia

IrUJbí Reynolds
Fabricante oficial dos cigarrot da Copa.

BSKSiSS

Í352S2SSSJ

BrBHÜB

SSg£32£&i

X,-SK53

E*1S3S1

mwmm es^^

\

SELEÇÃO

JORNAL DO BRASIL

Pele

Só falta o arranque
Somente agora é que
a Seleção Brasileira terá
tempo para se organizar
taticamente. Telê convocou em sua maioria os
melhores jogadores, mas
a equipe ainda necessita
de melhor estrutura a fim
de ganhar uma coisa muito importante que são as
jogadas de arranque.
Talvez por contar
com jogadores bastante
habilidosos, como Sócrates, Zico, Paulo Isidoro,
Cerezo, Júnior e outros, é que a Seleção em
determinados momentos custa muito a sair da
defesa para o ataque. Ficamos trocando passes e
com isso a defesa adversária encontra tempo
suficiente para se armar.
É claro que não se pode exigir velocidade
de um time cujos jogadores vivem atuando um
dia sim e o outro também. Normalmente se
espera um momento de descanso da Taça de
Ouro para se promover uma partida da Seleção.
Os jogadores saem correndo de seus clubes para
se apresentar a Telè. Sem tempo sequer de
preparar a equipe, ele é obrigado a escolher os

melhores e mandar a campo. Felizmente o
futebol brasileiro tem jogadores de alta técnica e
assim mesmo ainda se faz um time forte.
No entanto, sem tempo de treinar e descansar os jogadores, não se pode exigir uma Seleção
perfeita. O maior exemplo disso é que durante a
excursão do ano passado, o técnico teve mais
tempo para acertar o time e o Brasil realizou
uma série maravilhosa na Europa. Derrotou
com categoria a Inglaterra, França e Alemanha
Ocidental. Eu estava lá naquela ocasião e fiquei
entusiasmado com o time.
O problema agora é que o time perdeu um
pouco as jogadas de arranque que vinham de
trás com Zico, Júnior, Isidoro e até mesmo
Sócrates. Estes jogadores estavam muito bem
fisicamente e podiam trocar passes no meio de
campo e, de repente, partir em velocidade para
o ataque, não deixando o adversário se armar.
Isso inclusive acabou com a defesa da França.
Agora, com mais tempo para treinar e descansar
o time, Telê poderá armar essas jogadas de
arranque, com outros jogadores, pois, no momento, o único que verdadeiramente está vindo
de trás em velocidade é Júnior, de fato um
craque sensacional.

sábado, 17/4/82
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SHOPPING SENHAS
Via Dutra Km 4

PENHA
Av. Brás de Pina. 201

CAMPO GRANDE
Av.Cesário de Melo. 1.464

MÉIER
Rua Dias da Cruz. 371

No varejão do atacado,
é tudo mais barato de verdade.
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Final da Taça pode prejudicar Seleção

A possibilidade de Fiamengo e Grêmio terem
que fazer três jogos para
decidir a Taça de Ouro, o
último deles no domingo,
dia 25, já começa a preocupar o preparador físico da
Seleção, Gilberto Tim, pelo atraso que provocará na
fase inicial de preparação
da Seleção Brasileira, com
a demora na apresentação
dos jogadores das duas
equipes.
— Para nós, o ideal seria
que a Taça de Ouro terminasse neste domingo, o
que permitiria a apresentação dos jogadores ainda
a tempo de fazer exames
médicos e testes físicos
com todo o grupo no Rio.
Como o segundo jogo é certo, o que pode realmente
complicar as coisas é haver o terceiro, pois já no
dia 5 temos uma partida
programada — comentou
Tim.
DIFICULDADE

A dificuldade prevista
por Gilberto Tim é que no
caso de Flamengo e Grémio passarem mais uma
semana para decidir o título o trabalho na Toca da
Raposa só poderá entrar
no ritmo ideal a partir do
dia 28, já que os jogadores
do Flamengo e do Grêmio
terão que fazer antes os
exames médicos e os testes de avaliação física no
Rio.
Como nesse grupo estarão Zico, Leandro, Júnior,
Paulo Isidoro e Vítor, Adilio ou Batista, nào apenas
a preparação física do grupo ficará prejudicada, mas
também todo o trabalho
de campo com Telè, que
até um coletivo terá poucos jogadores. Os 13 que
estão concentrados já
amanhã iniciam o programa de preparação física e,
quando os outros chegarem, apesar de estarem em
atividade, necessitarão de
algum tempo para atingir
o estágio exigido na Seleção.
Gilberto Tim encerrou
ontem os testes de avaliação fisica do primeiro grupo convocado e esta ma'nhã,
no campo da Escola
de Educação Física do
Exército, na Urca, começa
dos jogadoa
• respreparação
através de um condicionamento aeróbico,
constituído de corridas e
piques. Haverá também aiguns exercícios com bola,
mas só no treinamento da
tarde é que será feito um
trabalho técnico, com chutes a gol, cruzamentos,
passes, sob a orientação de
Vavá.
Amanhã, os jogadores
treinarão apenas pela ma. nhã. A tarde será livre para
quem quiser ir ao Maracanã ver Flamengo e Grèmio. Segunda-feira, recomeçará o treinamento em
tempo integral e terça à
noite está marcado um
dois-toques contra o time
da Escola de Educação Física do Exército. À noite, a
delegação viaja para a Toca da Raposa.
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Me cham.
Astraigesto Cosmos
Qualquer outro piso me deixa de bai, xo astral Com Formipiso. basta pasSar um paninho que ete esta sempre
virgem E não custa uma l>bra a mais
por isso
FORMIPISOna Gávea
ARTtFLEX SiiiwaCert. da Gávea
Loa. »l 335 tVi Zlt 7445

Seleção considera
Flamengo favorito
A maioria dos jogadores convocados para a
Seleção Brasileira tem apenas uma certeza sobre os
jogos finais da Taça de Ouro: Flamengo e Grêmio
vão mostrar um futebol de alto nível, fazer duas
partidas emocionantes. Quem será o campeão? O
Flamengo leva vantagem na opinião dos convocados, embora muitos deles não tenham preferência,
sobretudo os mineiros. Edinho e Paulo Sérgio vão
torcer pelo Flamengo, e Éder, pelo Grêmio.
Vavá — O confronto de duas escolas. Equipes
altamente competitivas. O Flamengo, com sua téc- .¦
nica maravilhosa, e o Grêmio com sua garra. Por
mais que me esforce não consigo indicar um favorito. É jogo para ser decidido de acordo com as
circunstâncias. Desculpe-me, mas não vejo no meu
espelho de cristal um vencedor.
Valdir Peres — Pela boa fase que vem apresentando há muito tempo, acredito que o Flamengo ','
possa ganhar a Taça. Mas isso nâo quer dizer que o
Grêmio não tenha chance. A rainha opinião vem do
fato de ter o Flamengo realizado uma excelente
campanha e de estar muito bem técnica e fisicamente.
/
Paulo Sérgio —Torço pelo Flamengo. Primeiro,
porque representa o futebol carioca. Segundo, por- t
que joga um futebol mais bonito, de toque de bola e ' /
habilidade, que agrada mais à torcida e expressa
melhor o estilo das equipes brasileiras. Considero os
jogos aqui e lá muito difíceis, mas acredito que o j
/
Flamengo será o campeão.
Carlos — O Flamengo deverá vencer a decisão.
É um time mais completo sob os aspectos táticos e ,j'
técnicos, e também mais coeso do que o Grêmio. '
Por isso, leva vantagem nesta final.
Edvaldo — Vai ser uma parada difícil. Numa
analisa fria, o Flamengo poderia ser apontado vencedor. Mas o Grêmio melhorou muito do meio para
a fase semifinal da Taça. O equilíbrio entre as duas
equipes, uma técnica (Flamengo) e outra força, não
me permite dar um prognóstico. Qualquer um pode
ser campeão da Taça.
Oscar — Joga no São Paulo, mas também é
mineiro. E fica na mesma posição de Luisinho e
Cerezo. Não se sente à vontade para desejar a
vitória de um ou outro, por causa dos amigos Paulo
Isidoro, Leandro, Zico e Júnior. Quer apenas assistir
a um grande jogo.
Juninho — O Flamengo é um time mais maduro, que estuda o adversário e ataca no momento
certo para decidir a partida. Será um confronto
bastante interessante entre o futebol ofensivo do
Flamengo e o futebol defensivo do Grêmio, uma
equipe que joga muito bem no contra-ataque. Náo
tenho preferência, mas creio que o Flamengo leva
pequena vantagem sobre o Grêmio para conquistar
a Taça de Ouro.
Luisinho — Tal como Toninho Cerezo, também
mineiro, não aponta favorito e nâo torce por ninguém. Espera apenas que vença o melhor, e está
certo de que será uma decisão emocionante, pela
categoria dos adversários.
Edinho — Torço pelo Flamengo, primeiro por
ser uma equipe do Rio e também em razão do seu
bom futebol, no momento. De qualquer forma é
uma partida dificil. Os dois chegaram ao final com
mérito e não será nessas partidas que eles deixarão
de exibir um bom futebol. Mas estou com o Flamengo, que deve ganhar aqui e lá.
Pedrinho — Não tenho preferência e nâo vejo
favorito na partida. Os dois times merecem fazer a
final. O Flamengo manteve uma regularidade dentro da competição, vencendo os jogos que precisava
dentro e fora de casa, e o Grêmio cresceu no
momento ceito para a arrancada final. São duas
equipes de características opostas, o que dará à
final um interesse muito grande. Eu faço questão de
assistir.
Toninho Cerezo — Quem vai ganhar com a
disputa é o torcedor brasileiro. Nessa hora, vou-me
colocar também entre eles e torcer. Não tenho
preferência, porque tenho amigos nos dois times: no
Flamengo, destaco, entre outros, Zico, Júnior, Leandro; e no Grêmio, Paulo Isidoro. Honestamente,
agora só torço por um bom futebol, que, estou certo,
verei.
Renato — Lembro a decisão de 1981, quando o
São Paulo era apontado favorito por todo mundo,
torcedores, imprensa, e acabou perdendo o título
para o Grêmio. Este exemplo me serve agora para
analisar os jogos entre Flamengo e Grêmio. Nào
vejo nenhum favorito e particularmente não tenho
preferência.
Serginho — Jogo duro. Qualquer resultado é
normal, seja para o Flamengo seja para o Grêmio.
Nessa primeira partida, o Flamengo, além da boa
equipe que tem, leva a vantagem de jogar no
Maracanã. Se vencer aqui. o Flamengo fica com
muita chance de chegar ao titulo na segunda partida lá no Olímpico.
Éder — Como torcedor, espero a vitória do
Grêmio. Nâo poderia deixar de ser gremista, jã que
joguei três anos lá. Mas nao vejo favoritismo na
partida, e sim um grande confronto entre dois
estilos. O forte do Grêmio é a marcação, enquanto o
Flamengo se baseia na habilidade de jogadores
como Zico. Leandro e Júnior. Mas o Grêmio também conta com a técnica de Paulo Isidoro como
uma grande arma.

Exames assustam jogadores
Divididos em dois da-feira. No Instituto
grupos, os jogadores da Estadual de CardioloSeleção Brasileira com- gia, os jogadores fizepletaram seus exames ram exames de eletro
médicos ontem. O gru- com a enfermeira-chefe
de
po formado por Sergi- Elisabeth Zettel,
nho, Edinho, Luisinho, eco-cardiograma com o
Cerezo, Éder e Renato médico Joaquim Medeise dirigiu ao Instituto ros e de esforço com RiNo
Estadual de Cardiolo- cardo Vivacqua.
gia, enquanto Oscar, Hospital da Lagoa, o
Juninho, Valdir Peres, exame foi coordenado
Edevaldo, Paulo Sérgio pelo médico Ivar Rojas.
e Carlos foram ao Hos- Os exames realizados
Lagoa —
pitai da Lagoa. no Hospital da
análise de sangue, garOs resultados dos ganta, ouvido e vista —
exames serão divulga- deixaram os jogadores
dos na próxima segun- um pouco assustados.

Paulo Sérgio foi um dos
que mais sofreram na
hora de tirar o sangue.
Como houve dificqldades para encontrar sua
veia, só após a quarta
tentativa, quando o goleiro já estava nervoso,
foi que se conseguiu recolher o sangue.
Concluídos os exames, os jogadores se dirigiram ao Leme Palace
Hotel para uma refeição
e, á tarde, completaram
os testes de exercícios
físicos, na Escola de
Física do
Educação
Exército.

0 melhor
daCopa
vaiacomecer
a bordo do

Sr
Estão à venda
as últimas cabines
de quatro lugares
do FedericoT).
O navio que vai
acompanhar a Caravana Jornal do
Brasil - Espanha
82 durante a Copa.
E por apenas
3.800dólaresDor
você fica
pessoa
hospedado num lu

xuosissimo navio,
que oferece todas
as vantagens que
vocêj)rocura: diversão, conforto e
tranqüilidade, o
melhor e mais
completo serviço
de bordo, além de
todas as f acilidades de locomoção
entre o navio e os

estádios onde o
Brasil vai jogar.
Venha torcer
pelo Brasil com
a gente na
Espanha.
Venha a bordo
do Fedèrico C, onde o melhor da Copa acontece.
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Bola Dividida
Sandro Moreyra
camí». «»*»•»_:l_ Como todo
também
este
<r |ym
peonato,
nâo
errou. Foi afastando do caminho os que
não tinham condições
*#^
de chegar a nada, aiguns com autocrítica
bastante para reconhecer que nem deviam ter
entrado, outros chiando contra a má sorte ou
os maus juizes, mas toi
dos postos de lado até deixar para a grande
final os dois que possuem, de fato, os melhores times.
Aí estão, portanto, Flamengo e Grêmio
para decidir quem vai ser o novo campeão
brasileiro. Numa final que será, sem dúvida,
das mais disputadas, superando Cruzeiro X
Internacional e o próprio Flamengo contra o
Atlético de 80. Trata-se agora de um confronto entre dois estilos distintos de jogo. O
Grêmio é, de todas as equipes que disputaram essa Taça, o que mais se assemelha ao
estilo europeu. É um time viril, com um
excelente preparo físico, capaz de marcar em
cima todo o tempo, time que sabe tocar
rápido a bola e que, não raro, chega até a
violência para deter o adversário. Possui um
goleiro da experiência e categoria de Leão.
dois laterais muito bons, especialmente o
direito, uma zaga central onde De Leon
impera, meio-campo combativo com jogadores do porte de Batista e Paulo Isidoro e um
artilheiro em forma como Baltasar. Um time
de muita disposição e que não deixa nenhum
adversário entrar em campo como favorito.

Flamengo tem, inegavelmente, melhores jogadores, e é no talento
deles
O
que está a sua maior força.
Jogando como fez agora, contra o Guarani
quando, provocado e motivado, juntou garra
e categoria, torna-se quase imbatível. Não
tem, contudo, a força física do Grêmio. Seu
futebol é mais técnico, com uma variedade de
jogadas que tanto pode partir do meiocampo, como das laterais, justamente onde
estão os seus melhores craques. Atuando
juntos há muito tempo, seus jogadores têm
um entendimento quase perfeito. Jogam de
cor.
A decisão a que assistiremos a partir de
amanhã e que está mobilizando a atenção de
todo o país, numa antecipação da Copa do
Mundo, será, pode-se dizer, um confronto
entre dois estilos. O futebol-força do Grêmio
e o futebol-arte do Flamengo.
Tal como acontecerá daqui há dois meses, na Espanha.

N

ÃO sei se Zico está de acordo, mas
para mim ele fez em Campinas a mais
perfeita exibição de sua carreira. Jogou pelo time inteiro, marcando todos os
gols, criando oportunidades para que seus
companheiros fizessem outros, batendo córneres, batendo faltas, dando e apanhando e
por várias vezes aparecendo em sua área para
destruir os ataques do Guarani.
Fazer mais não era possível.
foi uma noite toda rubronegra. Sua torcida, levada em massa
ALIÁS
para Campinas pelos 18 ônibus que,
numa feliz iniciativa, o programa Mundo da
Bola, de Washington Rodrigues conseguiu,
tomou conta de quase metade do estádio,
dando ao time o apoio que ele precisava e
recebendo em paga uma de suas mais brilhantes vitórias.
De ruim na noite só mesmo a arbitragem, que se não chegou a perturbar a partida
foi porque a superioridade do Flamengo
superou os muitos erros desse gaúcho estranhamente chamado Rosa.

Seleção Brasileira já está praticamente definida, restando apenas rever uma vaga no meio-campo.
sol
A
Três são os nomes cotados para a posição:
Batista, Vítor e Adilio. A decisão será na
próxima semana.
Os outros 21 já estão escolhidos por Telê
Santana e entre eles estão Falcão e Dirceu.
Eis os que têm lugar assegurado: Valdir
Peres, Paulo Sérgio, Carlos, Leandro, Edvaldo, Oscar, Juninho, Luisinho, Edinho, Júnior, Pedrinho, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Renato, Paulo Isidoro, Careca.
Serginho, Dirceu e Eder.

HISTORIAS. O saudoso Jaime de Carvalho, criador da Charanga Rubro-Negra, a
primeira torcida organizada do futebol carioca, foi com toda a justiça escolhido como o
representante do torcedor brasileiro na Copa
do Mundo de 54, realizada na Suíça. E com
sua natural animação deu show logo na
estréia do Brasil, com sua banda e acima de
tudo com seus foguetes, uns adrianinos de
três tiros, que chegaram a provocar pânico no
pacato e silencioso povo suíço.
Na volta, ao contar entusiasmado suas
façanhas na redação do antigo Diário da
Noite, o vascaíno José Araújo, sabendo que o
forte de Jaime não era a concordância, lançou
a provocação:
E o pessoal
gostaram, Jaime?
Jaime de Carvalho parou, empertigou-se
todo, dando a impressão até de que iria
corrigir Zé Araújo, exclamando surpreso:
O pessoal gostaram?
E logo, com toda a ênfase:
EN-DOI-DA-RAMÜ!
v_

¦_¦__________-____¦____¦__¦¦

um
falta
só
agora
e
Dirceu
e
Falcão
confirma
Telê
Almir Veiga

Sócrates lembra
tempo de Ribeirão
"Disputar a
São Paulo —
Copa da Espanha é a recompensa de todo um trabalho feito com esse objetivo". Desta maneira, Sócrates, que já esperava ser
convocado ontem por Telè
Santana, definiu sua presença na equipe que tentará ganhar o Mundial este
ano. O atacante do Coríntians diz que de há multo
alimentava a esperança de
servir a Seleção Brasileira.
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problema nesses dias em
que Telê está acamado.
Quanto à participação
da Seleção Brasileira na
Copa do Mundo, Sócrates
está confiante e reconhece
que a equipe é forte concorrente ao título, embora
saiba que o torneio será
muito difícil. Eu espero o
êxito da Seleção —
afirmou.
Sócrates esteve, ontem,
no Parque Sáo Jorge. Mas
deixou para limpar sua gaveta segunda-feira pela
manhã, quando também
se despedirá dos seus companheiros de clube. À tarde, viaja para o Rio e passara a integrar a Seleção
Brasileira, onde aparece,
como um dos principais jogadores com lugar garantido no time.
Novamente em boa forma, Sócrates foi praticamente o grande responsavel pela boa participação
do Corintians na Taça de
Ouro. Além dos gols que
marcou, fez lançamentos
inteligentes e uma série de
outras jogadas onde mostrou toda a sua categoria.

— Quando estava jogando no Botafogo, de Ribeirâo Preto, já pensava na
Seleção. Mas era preciso
mudar para um clube
grande e foi o que eu fiz,
transferindo-me para o Corintians, onde meu futebol
teria de aparecer mais. O
sonho se realizou — afirmou Sócrates, que náo
acredita na interrupção
dos trabalhos normais de
preparação da Seleção por
causa da doença de Telê:
— A Comissão Técnica é
boa e está bem entrosada.
Além disso, o grupo de jogadores é unido, responsavel e nâo haverá nenhum
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Convocação não
surpreende Falcão

TURISMO
QUARTA-FEIRA
CADERNO B

Embora tente manter uma posição neutra em relação aos jogos a
que assiste, Telê Santana não pôde
conter os elogios a Zico, considerado também por ele a principal peça
do Flamengo na vitória sobre o
Guarani. Telê achou simplesmente
que Zico explodiu, depois de uma
fase em que seu futebol estava abaixo do que costuma render:
— Zico está novamente muito
bem. Explodiu no jogo em Campinas. Nào vinha bem, tinha caído de
produção, mas nesta partida sua
atuação foi decisiva. Correu, lutou
muito, armou, desarmou e ainda fez
os gols de sua equipe, desequilibrando. O craque é assim, de repente readquire sua melhor forma e
explode.
Sobre Careca, outro convocado
na partida de anteontem, Telè fez
comentários discretos, sem mostrar
entusiasmo. Na realidade, o treinador desculpou a baixa produção do
centroavante afirmando que o
Guarani não o ajudou:
— Careca, na verdade, não foi
muito ajudado por seu time. Teve
uma atuação regular, mas é preciso
ver que sua equipe nâo foi bem e ele
ficou isolado entre os zagueiros,
sendo marcado por dois jogadores
muito seguros. Mesmo assim, deu
uma cabeçada e se movimentou
muito, criando opções de jogadas.

XLUFN

Técnico quer
ver a decisão

Sou Tronco
Madeira Semeoferecém oulro piso. baixo o pau Formlpiso não precisa de verniz nem cera.
não mancha nem arranha Formipiso
me quebra o maior galho
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Telê fica satisfeito com
"explosão" de Zico
nova

de equipes que estivessem
disputando ainda a Taça
de Ouro, depois que estas
encerrassem sua participação no torneio.
A atuação contra o Fiamengo, quinta-feira à noite, quando esteve mal, não
deixou Careca preocupado
após o jogo. Ele deixou o
campo com a fisionomia
carregada, mas explicou
que seu aborrecimento era
pela desclassificação do
Guarani da decisào da Taça de Ouro. Ontem, ainda
lamentava a ausência da
equipe na final, mas reconhecia os méritos do Fiamengo:
— Foi uni grande jogo.
O Guarani marcou primeiro, mas nâo soube segurar
a vitória. O Flamengo é
um dos melhores times do
mundo e creio que ficará
com o titulo, embora o
Grêmio também seja uma
boa equipe. Eu náo temia
ficar de fora da Seleção por
causa da minha atuação
nessa partida, uma vez que
fui bem ao longo de todo o
Campeonato. Além disso,
nâo decepcionei no jogo
contra a Alemanha. Agora,
o negócio é batalhar para
ser titular na Espanha.

1008 - Leblon
meu Mitfé 1008
BartoloméiTM^itre
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dão bem a imagem do bom ambiente
Sergính^(È),Ea^ho^ Juninho (de costas) e Pedrinho

Careca quer se
entrosar com Zico

Venha conhecer ao vivo
o mais avançado
protótipo de
tossramahi
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São Paulo — Treinar
bastante para conseguir
um perfeito entrosamento
com Zico, é a grande preocupação de Careca, que espera chegar ao Mundial da
Espanha como titular da
camisa 9. O centroavante
do Guarani, ainda abatido
com a derrota da equipe
para o Flamengo, esteve
no clube no início da tarde,
onde ficou sabendo oficialmente da sua convocação.
— Na convocação anterior. tive pouco tempo para me entrosar no esquema
de Telê e me adaptar ao
estilo de vários jogadores.
Mas, agora, terei mais tempo e espero chegar à Espanha em perfeitas condições. Me esforçarei muito
nos treinos para acompanhar os toques rápidos de
Zico — disse Careca que,
em casa, ao lado da mulher, nào comemorou a
convocação, mesmo porque ele já esperava ser chamado:
— Quando Telè não convocou Roberto ficou mais
ou menos claro que eu seria o outro centroavante
para disputar a posição
com Serginho. O técnico
cumpriu a promessa de somente chamar jogadores
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Com a convocação efetivada ontem de Sócrates e Careca e mais duas futuras confirmadas pelo
técnico Telè Santana — de Falcão e Dirceu, ambos
no exterior — fica faltando apenas uma vaga entre
os 22 jogadores que irão à Espanha defendendo a
Seleção Brasileira. A vaga está entre Vítor e Adilio, do Flamengo, e Batista, do Grêmio.
Na primeira convocação, Telê chamou 13 jogadores: Valdir Peres, Paulo Sérgio, Carlos, Edevaldo, Oscar, Juninho, Luisinho, Edinho, Pedrinho,
Cerezo, Renato, Serginho e Éder. Além destes,
quatro tèm convocação certa porque são titulares
e só não foram chamados porque estão disputando
a final da Taça de Ouro: Leandro, Júnior e Zico, do
Flamengo, e Paulo Isidoro, do Grêmio.
Com os quatro confirmados ontem, os nomes
certos já somam 21, faltando apenas a vaga disputada por Vítor, Batista e Adílio. O presidente da
CBF, Giulite Coutinho, viaja hoje para a Europa,
onde vai tentar a liberação de Falcão, do Roma, e
Dirceu, do Atlético de Madri, o mais rápido possível.

Mal ouviu do médico Onaldo Pereira a confirmação de que sua alta
estava muito próxima, devendo ser
liberado para voltar para casa amanhã ou no máximo até segundafeira, o técnico Telê Santana já procurava uma forma para ver Fiamengo e Grêmio, que fazem a primeira decisão da Taça de Ouro no
Maracanã. Mesmo se recuperando
de uma pneumonia, o futebol continua sendo o centro das atenções do
treinador.

E como ele sabia que nào teria
condições de ir ao estádio, Telè já
pensava numa idéia para ver a partida, mostrando que sua preferència é ir para casa amanhã. Uma das
sugestões, a de ir aos estúdios da
TV Globo e assistir à partida num
telão, parece ter sido aprovada pelo
treinador, que não deve ir a Belo
Horizonte logo que for liberado pelos médicos. Telê deve passar ainda
um ou dois dias no Rio, completando o tratamento a que se vem submetendo.
Ao conversar sobre sua alta, Telê disse:
Está tudo bem, a medicação
deu resultado e acho que no domingo estarei em casa. Não sei quando
vou para Belo Horizonte, dependo
ainda da liberação dos médicos.
Sou um doente que colabora, náo
sou rebelde. Quero é ficar bom logo
e quando os jogadores todos estiverem se apresentando na Toca, tenho certeza de que estarei lá junto
com eles. O problema agora é definir quando irei para Minas.
Telê, que viu Flamengo e Guaráni num telâo alugado por Cr$ 40 mil
a diária, achou o resultado justo:
O Flamengo foi muito melhor, o jogo foi bom e o time carioca
mereceu ganhar. Agora, vão para a
decisão os dois melhores times do
Brasil.
O treinador ontem mostrava novos sinais de recuperação. Já estava andando e chegou até a varanda
de seu quarto, acenando para fotografos, repórteres e cinegraflstas
que o observavam lá de baixo.
A convocação de ontem, de Careca e Sócrates, foi definida por
Telè anteontem à noite, numa reunião com Vavá, seu auxiliar. Enquanto assistiam ao jogo em Campara
pinas, os dois traçavam planos
as convocações futuras — a segunda foi ontem e a última será após a
decisão do Campeonato Nacional.
Telè já está andando normalmente

e ontem no fim da tarde, livre do
soro, foi à varanda do quarto em
que está internado.
Risonho, acompanhado de sua
mulher, o treinador acenava para
os fotógrafos, repórteres e cinegrafistas, com quem tinha estado minutos antes, mostrando muito bom
humor. Os medicamentos continuam sendo à base de antibiótico.

Prefeito leva
o seu abraço
No início da noite, quando já
tinha até jantado, o técnico Telè
Santana recebeu a visita do Prefeito do Rio, Júlio Coutinho, que em
todas as semanas visita a Clínica
Procardíaco, onde tem muitos amigos. Coutinho falou rapidamente
com Telè, desejando-lhe boa sorte e
estava eufórico com a vitória do
Flamengo.
Vim trazer meu abraço e dizer
que torcemos por você e pela sua
rápida recuperação. Vamos torcer
para que tenhamos sucesso na Copa, especialmente depois da vitória
do nosso selecionado lã em Campinas. Claro que sou Flamengo e estou mais do que satisfeito.
Diante das bem humoradas declarações do Prefeito, Telê riu e
agradeceu a visita. Júlio Coutinho
acrescentou:
Vejo que você está muito bem
tratado, a clínica é ótima. Venho
sempre aqui como visita e espero
nunca estar como paciente. Como
as boas visitas aos pacientes são as
mais curtas, vou embora deixando
a mensagem de rápida recuperação
e esperança de vitória da nossa
Seleção.
O médico Onaldo Pereira informou que até o treinador inglês, Alf
Romsey, telefonou anteontem à
noite para saber sobre o estado de
Telê. Como o treinador nào fala
inglês, Onaldo se encarregou de dar
as notícias ao veterano técnico.

Roma — Não foi surpresa para Falcão a notícia,
oficializada ontem à noite,
da sua convocação. Telè
Santana, desde o inicio
deste ano, manteve o jogador sempre informado do
seu interesse em convocalo para a Seleção que
disputará o Mundial da Espanha.
Há menos de uma semana, Falcão soube do próprio Telè que sua convocação seria oficializada brevemente. Nessa ocasião, o
treinador brasileiro sugeriu ao ex-capitão do Internacional de Porto Alegre
que entrasse imediatamente em contato com a
direção do Roma, seu
atual clube, para antecipar
sua liberação do Campeonato Italiano.
GIULITE NA QUINTA
Telè chegou a considerar
na última conversa telefônica com Falcão, que o fim
deste mès seria a época
ideal para a apresentação
do jogador na CBF. Quanto à missão, o jogador explicou porém que náo podia cumprir por duas razões: o Roma, embora
afastado da decisão do titulo italiano, continua
candidato a uma das vagas da Copa da UEFA,
considerada muito importante por todos os times

Araújo Netto
europeus. Essa classificação, o Roma só obterá se
colocar-se até o terceiro lugar no Campeonato deste
ano, cujo término está previsto para o dia 16 de maio.
Além disso, Falcão ponderou a Telê que todos os
entendimentos mantidos
até agora para sua participaçâo no Mundial foram
sempre entre o presidente
da CBF, Giulite Coutinho,
e o presidente do Roma, o
engenheiro Dino Viola.
Por isso mesmo, na ojoínião de Falcão, as negociações para a antecipação de
sua liberação deveriam
prosseguir e concluir entre
os dois dirigentes. Para
manter um novo encontro
com Viola, Giulite Coutinho está sendo esperado
em Roma na próxima
quinta-feira.
A notícia da convocação
de Falcão não pôde ser
transmitida ao jogador,
que se encontrava concentrado com seu clube e dormindo. Durante a tarde,
antes mesmo de saber da
convocação anunciada por
Telê, o jogador repetia ao
JORNAL DO BRASIL que
a participação na Copa da
Espanha continua a ser a
maior meta de sua carreira, uma vez que esta competição e o título de campeão mundial sào os únicos que até hoje não teve.

j

Dirceu só espera
o aviso oficial
Madri — Dirceu foi informado pelo correspondente
do JB, Juarez Bahia, da
sua convocação para a Seleção Brasileira, mas preferiu não fazer maiores comentários e nem mesmo
manifestar sua inegável e
mal oculta satisfação. E
explicou:
— Prefiro só fazer maiores comentários a respeito
depois que receber uma
comunicação oficial da
CBF e a conseqüente liberação por parte do meu
clube, o Atlético de Madri.
Só posso dizer uma coisa:
eu tinha quase certeza de

Juarez Bahia
^
que meu nome seria lem-;
brado.
|
Tanta certeza de que
voltaria a vestir a camisa
da Seleção que enviou ao
diretor de futebol da CBF,
Medrado Dias, uma lista
das partidas de que tomaria parte, com datas, locais, etc, com o objetivo
de que Telê se interessasse
em comprovar a boa forma
por que passa. Além disso,
se considerava útil à Seleçâo por estar bem informado sobre o futebol europeu
e especialmente sobre o da
Espanha.

Mais Seleção na página 5
0T
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Responda a pergunta do cupom,
preencha com o seu nome e endereço e
. coloque na urna em qualquer agência de
classificados do Jornal do Brasil ou da
Caixa Econômica. E concorra a um
Chevette Hatch por semana.
Um Chevette Hatch por semana,
inteiramente grátis.
E para você responder a esta pergunta
com segurança, fique de olho nas dicas

do programa Espanha 82 - Gols da Copa,
que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às
21:25h,esábadoàs21:30h,na
Bandeirantes Canal 7 - Rio e nas páginas
de esporte do Jornal do Brasil,
diariamente.
Neste mesmo programa, às
quartas-feiras, você vai assistir ao
grande sorteio.
Um sorteio que pode dar a você um

Chevette Hatch zerinho, zerinho.
Estalando de novo. Mas para ganhar é ,
preciso recortar. Então recorte,
preencha, coloque na urna e torça.
Porque nesta Copa quem ganha é você.
Fora do Rio, envie o cupom para a
Bandeirantes Canal 7 - Rio ¦ Caixa Postal
700. E veja o resultado do sorteio no
Jornal do Brasil de quinta-feira.

^êl

ATENÇÃO! Os cupons devem ser recortados e depositados nas urnas sem o uso de envelopes.

JORNAL DO BRASIL
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CHANCELLEÜ
Torça pelo tetra em boa companhia.

VALIDO EXCLUSIVAMENTE PARA 0 SORTEIO LX) DIA 22/04.82
QUEM MARCOU 0 1» GOL DO BRASIL NO JOGO CONTRA 0 ZAIRE NA COPA DE
74'

RESPOSTA
NOME „
ENDEREÇO

0 ^.

IbUIbI Reynolds^v
Fabricante oficial do* cigarros da Copa.

BAIRRO:
CEP:

CIDADE-. ESTADO:
(CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DA 5 R f DQMF N° 01 00 191 81)
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Regulamento Responda •» W
£unta. preencha os claros ao
lado. recorte este cupom e
coloque em uma das umas
instaladas nas Agências de
Classificados do tomai do Sra
Sil ou da Cam Econômica ou
remeta para a ftede Bandarantes, Canal 7. Rio d> Janeiro,
i Rua fuvaro Ramos. 49?. t
concorra ao sorteio de um
carro CrtevrtUet Chevette Hatcfi
¦ 68 HP. íera
QwHmtn a ser
dia
realizado
no
praiimo
2!<HS1. »WW5I>. "3 Sjn
de-rartn. Canal l Rio Os
cupons poderão s*r enviados.
manuscritos (em letra de lwma) ou (Jaflotratados. sem
implicar obrigaçíc de aquistcie de quatQuer bem direto
ou serv^o 0 preme pode ver
reti-júo ate 18C dias )uM a

U(
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GASTÃO MARIZ, NADADOR

A TRAVESSIA DA MANCHA
AOS 72 ANOS
Arquivo

19-3-80

WÊ:MÊI§

Arquivo — 9-4-80

OBSSS

?i

ARMÁRIO EMBUTIDO
VOGUE
Espaço com economia
é na Uche

1 íâl
Meu nome
e Chico Modessto
Fico incomodado quando querem me
\/ender oulro piso. Formipiso è higiènico e não absorvente. Por isso, ele
"sta sempre livre de manchas
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FORMIPISO no Centro
SENADO-Rua do Senado. S16
Tel.: 232-0705

1§P
TURISMO

modulados

SISTEMA

_MaU3

Av. Ataulfo de Polvo, 56* - lo/o E - Fone 259-6445
Av Armondo Lombordl, 949 - to/o / - Fone. 399-7859

Quarta no Caderno B

1 ím/êf&íw i
— ramal 383
Esta coluna é produzida por LEN1TA HOLTZ, Tel. 264-4422
Na foto, um dos quadros
da artista JUDIIH SAF-ADl, apresentado na sua
vernissagô ocorrida no
último dia 14e na qual foi
notada a presença de
muita gente famosa. A
artista, «ue nesse acontecimento foi apresentada por L OBERG, esta
se preparando para uma
exposição em Paris, onde passará longa temporada. Os apreciadores da
boa arte poderão aprecar suas obras na Galeria
Espaço, no Planetário da
Cidade. R. Leonel Franca, 240. tio ?s a 6a. de 10
as 22 h e sab e dom ae
16 as 21 h, ate dia 29 4.

p escullor
O entalhador
AMADOR
IGLESIAS.
da
ORENSE ESCULTURAS, expõe em sua loia pinturas do
RICARDO
mineiro
artista
WAGNER, que |a retratou vanas personalidades da sociedade carioca Reservas e informações na R. Siqueira
Campos. 143, Ijs. 114 e 116
ou . tel.: 235-2004.

A tapeçaria
FRANÇOISE
GALLE. que se encontra
em Paris, retornará brevemente ao seu atelier para
satisfação de suas alunas
Seu tel. e 245-8569.

DORA DORKA
Restauração do quadros e esculturas Tel : 236-4518.
Enviamos parabéns para a pintora e professora DO CARMO pela
sua premiaçào, com Medalha de
Ouro. na Mostra de Arte da Camara Municipal. Seu tel. e: 5412784.

> __? Wk,

FUNDIÇÃO DE ARTES EM BRONZE
Sabe-se que tradicional empresa, com mais
de 35 anos no ramo, por motivo de saúde
do proprietário, está à venda, com ou sem
imóvel, sem problema de passivo, em
plena atividade, com clientela de alto nível
em todo país, grande estoque de obras,
ferramentas e matéria-prima. Os interessados poderão remeter cartas para esta coluna.

personalidade alegre e criativa.

Cleusa Maria
tem 72 anos. pesa 70 quilos,
mede 1,7 2m. O físico é vigoroso e o
rosto lembra bastante o do pintor
ELEPablo Picasso. Gastão Mariz Figueiredo, praticante de esportes desde a
adolescência, fumante até os 50 anos, é um
homem de fôlego, ou. como ele mesmo diz,
de determinação. Às seis da manhã de hoje,
ele começa a travessia dos 22 quilômetros
que separam Paquetã do Rio de Janeiro (há
dois anos fez o mesmo percurso no sentido
inverso).
Mas esse trajeto, que deverá ser feito em
oito horas, é apenas um teste de resistência
para quem, em julho ou agosto deste ano,
realizará o que considera o grande sonho de
todo nadador: a travessia — 35 quilômetros
— do canal da Mancha, que liga a França ã
Inglaterra. Para isso, assinou, quinta-feira,
um contrato com as Casas Pernambucanas,
seu patrocinador nesse desafio, orçado, há
dois anos, em 16 mil 300 dólares.
Esportes

jMWm~ w
GALERIA
No
atelier
ATO ORIGINAL, de VIVIAN SILVA, o tamanho
mural
tapeçarias
üas
exige

que
to),
para
necessite

a artista

(foexecuta-las,

de

escada

a
pessoalmente
beleza e técnica de elaboraçáo desse trabalho
e aprecie' as inúmeras
criações têxteis de outros artistas. Av. Armando Lombardi. 800. lj. 65-

Veja

H.
tel.:

Barra da Tijuca.

Infs.

258-4057.

MARIA AUGUSTA GALERIA
DE ARTES esta expondo seu
acervo de pintura de artistas
selecionados, dos ouais desMARIPAULO
tacamos
NHO MANOEL SANTIAGO.
BUSTAMONTE SA. ARMANDO VIANNA. SILVIO PINTO.
OROZIO BELÉM e GANAM
entre outros As belas obras
poderão ser vistas no Shoppir.g Cassino Atlântico. Av.
Atlântica, <l 240. I|. 113 e as
227-8461
reservas p tel

£tí Santa ie«»s«i. v.S'te a GAS'. R
Pascoai Carlos Magno, i i6. o^ae
estão em e»oovçao otras de tHpeçrf
fia. Douras, desejos 9 esculturas
ü*- .a' os «rr-sias cc^ecdos De 7* *
sab rí__s 15 35 19 r-

Para pintura e estamparia em tecidos de qualquer fibra

TINTAS ÁGUIA PARA TECIDOS
FABRICA

O Major Montenegro é o
responsável pela preparação
técnica do nadador

caderno

O artista plástico GORON, com suas marinhas em óleo sobre tela,
de cores bem equilibradas e técnica apurada, tem conquistado,
nos salões que se apresenta, valiosos e significativos prêmios. Na
foto, sua obra premiada com Medalha de Ouro na recente Mostra
promovida pela ABR/Camarama Municipal do Rio.

Uo dia 14 foram entregues os prêmios aos artistas que
ABD e Câmara
participaram da Mostra promovida pela
Municipal do Rio de Janeiro, no Palácio Pedro Ernesto Mais
uma vez a ABD. por sua Presidente ELIZABETH KINGA.
conseguiu reunir selecionado e expressivo grupo de artistas
representativos dá nossa arte, entre os quais destacamos
AfMNUNCIATA SESSLER. que iá esta com viagem para Paris:
LIA vALDETARO que. com sua tapeçaria, conquistou prêmio
oe viagem a Bahia, vem demonstrando grande sensibilidade,
criatividade e excelente técnica na produção de sua arte;
ROSA (JRUETA. artista boliviana ha muito radicada em nosso
Vereadora Daisy
pais. conquistou o prêmio Medalha de Ouro
Lucidi com sua pintura impressionista de excelente beleza;
SÔNIA KATZ. jovem e promissora artista, recentemente
foi premiada
contemplada com Menção Especial na Hebraica,
"Tábuas
da Lei";
com Medalha de Bronze com sua obra
"Regato",
NILSON DOS SANTOS, com interessante trabalho
Prata.
cie grande vaior artístico, foi agraciado com Medalha de
MÂRTHA BUt GARELLI merecidamente recebeu Medalha de
Prata: REGINA SINIGAGLIA poderá somar a sua grande
coleção de troféus mais esta Menção Honrosa que bem
seu
premia seu talento. JANETTE MARISCAl CARDIA, por
bom trabalho. Medalha de Prata, ANTÔNIO L.OCOSELLI com
esta Medaina de Ouro recebida, confirma seu valor artístico.
ANGÉLICA MERGULHÀO, cuia obra"Violènoa II", foi agraciaaa com Medalha de Prata, apresenta-se com trabalhos de
impacto. ARLETTE ZACHAR1AS. que
grande efeito e muito
"Caminho
demonstra muita suavidade e ternura na sua obra
Iluminado", bem mereceu a Medalha de Prata. DEILY LATADO realmente fez ius a Medalha de Ouro: ELETRA EGYPTO.
de
que vem despontando no mundo artístico, a Medalha
Prata; LEOLINDA FACURI. muito conhecida por sua criatividade e talento, recebeu Medalha de Ouro, ROSA MARIA
MACEDO, com sua tapeçaria de grande cnat'vidade intitulada
de Baiana Ve Ressaca em Noite de Primavera". Medalha de
Ouro e MARLIE SOUZA FERREIRA PINTO, que recebeu o
T'otta. desDonta
prêmio Medalha de Ouro Vereador D'ofrildo
nos meios artísticos com obras que bem marcam sua

ü%n§

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
PINTORES SOBRE PORCELANA
convida os artistas para sua Mostra
Anual que será realizada nos dias
14 a 16 de maio, no Saião de
Convenção do Hotel Rio Palace.
Inscrições na sede da ABRAP. R.
Siqueira Campos. 143 s/717, tel.:
235-0246
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MOSTRA DE ARTE INTERNACIONAL
ABD/CÂMARA MUNICIPAL

JUDEUS

Embalagem de vidro, pronta para aplicar
A venda nas boas casas do ramo
767-1857 e 767 2020
Estrada do Iguaçu. 1137 Tels

Gastào Mariz. a mulher Rita, com quem
está casado há 43 anos i"se tivesse de me
casar de novo, seria com ela"), a empregada
Honorina ("33 anos de casa"), os siameses
Malandro e Sapeca, mais seis gatinhos recém-nascidos vivem num silencioso apartamento em Santa Teresa. Sobre os moveis
escuros e antigos repousam as fotografias
dos netos ("tenho três filhos homens e sou
avô sete vezes").
Ali ele dorme oito horas por noite, pelo
menos, e tira a sua soneca diária, após o
almoço. É ali também que, de calças de
malha tipo Adidas e camiseta, fala com
naturalidade de suas travessias.
— Não tem nada de mais, é só se determinar a fazer. Deus nos deu uma máquina
perfeita. O problema é usá-la bem.
E para ele. nada melhor do que uma vida
sadia, sem fumo ("até os 50 anos eu acordava
de noite para fumar, um dia amassei os
cigarros e parei"), bebidas em excesso, noites maldormidas e com muito esporte para
conservar bem essa máquina. Na familia
todos praticaram ou praticam esportes. O
filho Luiz Felipe foi recordista sul-americano
de natação. Dona Rita, sua mulher, aos 65
anos, continua fazendo ginástica com uma
professora particular.
Mas não foi apenas por amor à natação
que ele decidiu atravessar a Baía de Guanabara, há dois anos. Em 1978. ja desligado do
trabalho industrial e comerciante ("sou
guarda-livros de profissão, mas tive uma
pequena industria"), foi eleito para a presidència do Clube de Natação e Regatas Sandivulgar o Clube, até
ta Luzia. Precisava
"privado e com 234 sócios".
entào muito
— Chamei um jornalista amigo meu e
perguntei se era uma boa notícia alguém
nadar do Rio a Paquetá. Ele ficou entusiasmado e perguntou quem era essa pessoa.
Respondi: sou eu.
No dia 22 de março de 1980, ele que
guarda em casa mais de 90 medalhas (duas
de ouro. muitas de prata e outras de vermeili por competições em nataçáo. remo,
vôlei, basquete e water-póio fez o trajeto em
nove horas. O percurso náo foi muito tranquilo. Gastão nao estava preparado técnicamente, se esgotou antes da prova.
— Nadei umas trés horas com o braço
direito encolhido por causa de uma distensao muscular.
Preparação
Esse risco ele nao corre agora Logo
depois da prova de Paqueta revelou que
pretendia atravessar o canal cia .Mancha.
Sua intenção chegou ao conhecimento do
treinador da Escola de Educação F'sica dn

Para enfrentar a travessia da Mancha,
Gastão precisa engordar no mínimo mais três quilos
Exército. Major Montenegro, que o convidou
para se preparar na Escola.
Como se tratava do canal da Mancha,
o Major me lembrou que aí jã envolvia o
nome do Brasil.
Há dois anos, ele está sendo preparado
pelo Major Montenegro e pelo médico, também da Escola de Educação Física do Exército, Júlio Abadia. No momento, nada quatro horas por dia e, nas fases de treinamento
intensivo, mais duas à noite.
Eu sempre quis atravessar a Mancha.
Durante dois anos, lutei para arranjar patrocinadores e a grande,realidade era que ninguém acreditava em mim. Deviam pensar
que eu era um velho maluco. Até o Governo
disse que nào tinha verba.
Naquela época, a travessia da Mancha
estava calculada em 16 mil 300 dólares. Isso
cobriria as despesas da equipe formada pelo
Major Montenegro, o médico Abadia e a
esposa Rita ("psicologicamente a presença
dela é importante") e da estada de um mès
a adaptação do nadador.
na região para
Aposentado, "sem poder produzir dinheiro",
ele dependia de um patrocinador.
— Soube pelo meu primo Frederico
Lundgren que as Casas Pernambucanas estavam dirigindo-se ao esporte. Fui lá, tive
um contato com Pedro Arlota, da divulgaçáo e promoção. Em poucos dias foi tudo
acertado.
Pelo contrato, as Casas Pernambucanas
"colocar" Gastão e sua
se comprometem a
equipe na Mancha. Ele, por sua vez. ficara à
disposição da empresa, durante dois anos,
para divulgação de eventos. A data exata da
travessia depende de estudos da Associação
dos Nadadores do Canal da Mancha (entidade inglesa) que irá determinai as condições
de vento, temperatura e mares ideais para a
realização da prova.
Dieta para engordar
Enquanto espera a decisão da Associaçâo. Gastão Mariz prepara-se para enfrentar
a temperatura de 15 graus tmedia) das águas
da Mancha resse será o maior problema"!,
que. segundo ele, apenas dois brasileiros já
desafiaram.
— Uma menina paraibana, de 17 anos, e
Abílio Coutinho. ha muitos anos.
Antes da prova. Gastão terá de engordar
cie ires a quatro quilos, uo mmimo. Ele
para compensar o grande
precisa cie calorias
0.pcu ,st" '.-.a -.'íua u organismo vai quei-

mando as calorias e a gordura é uma protePara conseguir essa
çâo para os músculos").
"feito leão" e segue uma
proteção ele come
dieta rica em carboidratos.
No café da manhã nao dispensa queijo
branco, frutas, ovos, bolo feito por Honorina
("ele nâo dá trabalho, come de tudo. é uma
boa boca", comenta a empregada), leite, café
e suco. Lá pelas duas ou trés da tarde, depois
dos treinos, almoça feijão-mulatinho, arroz,
carne (nunca frituras), legumes, sobremesa,
mel. Lancha um prato de mingau de aveia
"na mesma base do aiou maisena. Janta,
se
deitar, come frutas.
de
moço". Antes
E ainda assim estou engordando muito lentamente.
Dona Rita, sua mulher, se encarrega do
apoio moral. Nâo tem nenhum esquema
especial para isso. Mas sabe ser companheira. Vai com o marido às provas (hoje estará
na lancha que leva a alimentação). Prepara
em casa, para os percursos mais curtos,
vidrinho's de leite em pó e laranjada com
Hidrax que o nadador ingere a espaços de
mais ou menos uma hora.
Depois de 43 anos de casado, a gente
tem que ser a muleta, não é? — diz ela
sorrindo.
Gastão explica que durante as provas,
ele pode mudar de estilo de nadar, pode
parar para se alimentar — a lancha que o
de alimento
acompanha joga as garrafinhas
"as necessidades".
na água — e para fazer
Como no futebol, em que o toque na bola
com a mâo. dentro da área, dá pênalti, ele
perde ponto se tocar no barco.
Para a travessia da Mancha, além do
alimento em garrafinhas ("aqui em casa
chamamos de mamadeiras", diz dona Rita),
da mistura de lanolina com vaselina para o
corpo (protege contra o frio), Gastão usará
também repelente de tubarão.
Dizem que repele mesmo. E eu espero.
Dona Rita não encara a hipótese dos
tubarões rondando o mando com tanto
humor.
Estou apreensiva demais. Mas nào
puxo pra trás. Dou mâo forte.
Gastão. por sua vez. se sente, pelo menos nào aparenta apreensão ou duvida. Diz
que se náo acertar da primeira vez, tentara
duas, trés. 10. se for o caso.
Mas eu faço. Digo pro Major Montenegro que. tenho certeza, se bater de um
lado. saio do outro. E ele me responde: mas
quero que você saia vivo.
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A MESA COMO CONVÉM

CORTINA DE ENROLAR

lio

LES CHÂTEAUX
DE LA LOIRE, SEGUNDO
PAUL BOCUSE

A cortina do VAPT-VUPT, feita na medida
da sua janela, e com um preço que se encaixa certinho no seu bolso.

OSTROWER COM.— E IND. LTDA.
sobreloja 308
Rua Vise. de Pirajá. 580
Rua Marquês de Abrantes. 178 — loja D.
Tels.: 551-6598 e 551-8248

tft&miL ba
Comifca:
€&aitmnam

SAINT HONORE
HOTEL MÉRIDIEN, 37° ANDAR
AVENIDA ATLÂNTICA, 1020
TELEFONE 275-9922

De 22 de Abril
2 de Maio de 1982

Venha deliciar-se,
no Restaurante Sarau
com as mais famosas
especialidades
da cozinha
escandinava.
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"Minha Cabaça é tão
grande porque
está cheia de sonhos"

O HOMEM
ELEFANTE

pedidas do dia. Não precisou se esforçar muito para
isso, pois como sustentam
todos os freqüentadores da
casa, Abílio é um cozinheiro excepcional.
Depois do almoço, trocou o avental branco e o
boné de mestre-cuca pelo
rigor do terno e gravata
com os quais costuma assistir aos espetáculos de
música clássica no Teatro
Municipal e foi para a Colombo, receber os cumprimentos dos fregueses que
transformou em amigos
nos longos anos de seu oficio. No grande salão da elegante confeitaria da Rua
Gonçalves Dias, sentou-se
entre figuras dos meios artístico, empresarial e
cultural. Tomou chá com
torradas, servidos com reno
de
apresentaV
Ricardo Amaral tem a ousadia
quinte, ao lado, entre outros, de Antônio Oliveira,
dono do Garoto das Fiores; Nelson Couto, organizador da festa; o cartunista Jaguar, o museólogo e
flgurinista Clovis Bornay,
o comerciante Sílvio
Participação
Cunha, presidente do CluDÓRIS MONTEIRO
be de Diretores Lojistas;
Dir. Wolff Maia.
Santana, o
Antônio Carlos
Música para dançar:
Perna, "prefeito espiriMaestro Zanoni.
tual" de Vila Isabel; e o
Couvert Artístico
professor Carlos Alberto
Cr$ 1.000,00
5.8:
Direito.
(Show às 22 hs)
Humilde e de tempera6?: _Cr$ 1.200,00
introvertido, Abílio
mento
(Show às 23 hs).
náo falou. Era visiquase
Sábado: Cr*1.300,00
vel o seu encabulamento
(Show às 23 hs).
diante das homenagens,
Dominqo:_Ci$ 1.000,00
entre elas uma camiseta e
22
hs).
às
(Show
uma placa ofertadas pela
Jantar Opcional. Sem
instituição popular Boca
consumação minima.
Maldita, que recentemente
Abertura do Salão, às 21
realizou na Cinelândia
Patrocínio; /\
horas. Traje Esporte
uma prévia das eleições
Reservas: 256-8590
para Governador do EsPORTUGAL
»P
e 257-1818.
tado.

muita homenagem para um veE lho
cozinheiro.
Com os olhos vermelhos
de tanto chorar de emoçâo, isso era tudo que Abilio Cerqueira conseguia dizer ontem à tarde no salão
de chá da Confeitaria Colombo, onde foi recepcionado por seus 60 anos de
cozinheiro. 22 dos quais na
pequena cozinha do Restaurante Garoto das Fiores. Nessa tradicional casa
de pasto do Mercado das

EWERTON
DE CASTRO

GRANDE SUCESSO

KARIN
RODRIGUES

Patrícia Bueno - Tácito Rocha
Arnaldo Dias - Ricardo Moniz
Cenário e Figurinos
NAUM ALVES DE SOUZA
e a participação de
Serafim Gonzalez
TEATRO JOÃO CAETANO
Tel. 221-0305
4a. a 6a. f: 21:00 hs
Sábado: 20:00 hs e 22:30 hs
Domingo: 18:00 hs e~21:00 hs

APOIO CULTURAL
JORNAL DO BRASIL
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LIVRO

Flores, ele fizera pela manhã — cumprindo uma rotina de mais de duas décadas — a comida para o
almoço de alguns dos muitos amigos que foram à Colombo levar-lhe o abraço
de reconhecimento. Não
preparara a sua especialidade, o prato de carne seca
assada acompanhada de
arroz e couve à mineira, só
servido às quintas-feiras.
Mas caprichava mais do
que o normal — afinal, era
uma data especial — nas
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Domingo

O que o Brasil tem de melho;
num espetáculo de nível inter
nacional, com 32 quadros, mais
de 180 artistas em cena, sem
texto, somente dançae música. Dommçio, 3?, 4a, 5". às22hs. Sexta e sábado:
as 21.30 hs e 0.30 h. Informações: tel.. 399-0100Ramai5lgc13(dedia)eá9(ànoite)
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DO BRASIL)
< VITRINE
"CEU"

I

No Restaurante
(Roof do Hotel Nacional-Rio)
RAMONDA E SEUS VIOLINOS ROMÂNTICOS)

. CHEGOUÃ SUA
ãM CORRIDA.
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falsa a noção de que inspiração ou se tem ou não
se tem. Pode-se tê-la coE
mo dom permanente da
natureza e pode-se exercitá-la, os
menos dotados, com a freqüência
que se desejar e o intelecto permitir. O homem, de um modo geral,
nasce dotado de inspiração — digo de um modo geral porque há
pessoas que. francamente, são desinspiradas de berço — e faz a vida
com que ela se eduque, se aperfeiçoe e se aprimore em suas manifestaçôes. Mas, por mais bem inspirado que seja o ser humano, há
manhãs em que ele acorda, coca a
barriga e olhando-se no espelho,
constata que aquele não é exatamente seu dia mais inspirado. E
há os que somente se dão conta da
desventura depois de cometido aigum deslize.
Fazia essas considerações preliminares para contar do jantar de
abertura do Festival Les Chateaux de Ia Loire, de Paul Bocuse,
que o Saint Honoré, plantado com
garbo, pompa e circunstância nos
altos do Méridien, estreou no inicio da semana, numa noitada dedicada a um grupo de amigos e
convidados do celebrado chef.
Foi, sem dúvida, uma noite diferente — especialmente para
quem conhece toda a sabedoria de
Bocuse nas artes em que pontifica
com inigualável bnlho. Foi, igualmente sem dúvida, uma noite de
surpresas. Primeiro, porque no
menu apareciam pela primeira
vez no Brasil (e a maioria dos
convidados de Bocuse jamais pisou em Collonges-au-Mont d'Or)
alguns pratos novos do chef. Segundo, porque para surpresa de
muitos — os mais exigentes — o
jantar, apesar de sofisticadíssimo,
elaborado e meticuloso, não chegou a arrancar aplausos ao autor,
como já houve em outras ocasiões.
E se não alcançou a cotação máxima, por que foi? Talvez, disseramme, por ser a primeira vez que
preparava esses pratos em nossas
terras. Não, e digo por que: seu

^^Êm\

DOCEMENTE CONSTRANGIDO,
ABÍLIO TOMOU CHÁ NA COLOMBO

Av. Niemeyer, 121
no final do Leblon, Rio
Reservas: 274-1122,
ramais 420 e 421

/
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Tendo à direita Antônio Oliveira, seu patrão, o cozinheiro
Abílio tomou chá servido com todo o requinte, na Confeitaria
Colombo, cercado por uma legião de amigos

~&*

FUo-Sheraton
Hotel

PAULO
AUTRAN
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lugar-tenente no Rio, o chef Laurent, já vinha experimentando há
tempos o menu, embora nunca em
almoços ou jantares abertos ao
público. Talvez, explicaram outros, porque Bocuse não tenha feito ele mesmo o marche du jour,
como costuma fazer sempre que
por aqui chega. Não, de novo. As
carnes e as verduras servidas foram escolhidas com o mesmo critério e carinho como se tivessem
sido compradas por ele próprio. O
que aconteceu, simplesmente — e
isso acontece com o mais alto dos
humanos — foi um momento de
falta de inspiração.
Quem disser que não foi bom o
que veio à mesa estará sendo injusto com os castelos do Loire.
Não foi sublime, como geralmente
costuma ser, mas cada prato — do
Petit Gâteau du Pays des
Chouans, passando pela Paupiette de Sole Jeanne de Lavai, chegando ao 1'Aiguillette de Canard
au Muscadet para desembocar no
Bavarois à 1'Orange — tinha a
característica de uma pequena
obra de arte. E, como tal, sujeita
aos instáveis fluidos da inspiração. Contribuiu sem dúvida para
sublinhar esse estado de coisas a
escolha não muito feliz dos vinhos
da noite — o tinto, um Pommard
de safra não muito brilhante, e um
branco, o chileno Casillero dei
Diablo (dei Diablo mesmo).
A provar que tudo que disse
até aqui faz sentido está o meu
depoimento e o de alguns conhecidos, todos insuspeitos, de que nos
dias seguintes à abertura do festivai, a inspiração havia voltado:
nâo apenas todos comemos excepcionalmente bem como voltou
a se fazer sentir presente à mesa a
genial habilidade dé Bocuse no
trato com as coisas da cozinha.
Superado o impacto inicial, o
festival volta a navegar em águas
calmas. Quem preza um pouco o
próprio estômago e aprecia os pequenos prazeres que constituem
as descobertas de novidades, náo
deve deixar de reencontrar os prazeres que Paul Bocuse traz à mesa
no alto do Saint-Honoré.
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TODO ESPECTADOR QUE ENTRAR NESTES CINEMAS WÊ
PREÇO DA
PAGARA APENAS O
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Tenho alergia a vendedor que quer
me empurrar, outra forração. Tapeie,
nem mágico. Formipisoèantialérgico. Eu fico Ioda empolada quando ouço falar em outro piso.
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Av. Brasi] 500'6" Cep 20940 Rio de Janeiro/ RJ

VELHO GALEÃO

COZtttHA FRANCESA
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Corra. VIVA A REVISTA DA CORRIDA
acciba de chegar. E em boa hora. A tempo de
colocar você em íorma, mais saudável do que
nunca. E trazendo tudo o que você gostaria de
conhecer sobre maratonas, jogging,
equipamenios e todas essas coisas que fazem
a alegria das mentes sãs em corpos sãos.
Todo mes VIVA - A REVISTA DA CORRIDA
levará você também a novos conhecimentos
sobre medicina esportiva, alimentação
especial e as últimas palavras em

COM SHOW
Modesto Gon^es Lopes renovou c Ehzeth Cardoso o contraio de
apresentação do aplaudido Reencontro", até 15 de maio 5a e 6S f
as 22 30h e sábados as 23h Abertura do Saláo nobro as 20 30h Antigo Aeroporto do Galeão. Inl o res 398-Í457 e
"in"
dos uísques
398-5415. Apoio de Bell-s. o mais
estão oostos a mesa deste conhecido restaurante do Leblon
' Chamie e sofisticação
__l_ | \i__i_/-\ivJ
Ccmhãs francesa brasileira e italiana. Abeno p almoçoeiantar Entrega a domicilie
Emy de Oliveira ao piano e Barr.quinha no piston. R Venancic
por portadores motorizados No anexo-bar. o genial
^-lores 365 294-2897 e 274-7475
~

LE RELAIS

treinamento. VIVA - A REVISTA DA CORRIDA
chega como o seu melhor programa de antes e
depois da corrida. E seu primeiro numero jo
esta nas bancas. Se você preferir, nao
precisa suar tanto. Pode assiná-la.
De qualquer modo, venha
correndo para VIVA A
REVISTA DA CORRIDA.
Porque agora
ninguém segura
você.

s^

TRiPlA OPÇÃO.

recanto t.p.camente carioca Três ambientes -totalmente independentes
5,0,c —T
Ate no come e um
Marmhoe ionv T„o. ecerve,ana de
RO S
Restaurante francês (almoço e jantar), piano-barc fcoson
V.uvai T. 551-1131. Ampto estacionamento
Irc-nte o o mar Parque do F.amengo tem Irente ao Morro ga

AS MELHORES CARWES

—
RODA VIVA
"ooas

Aírr.oço e [antdf.

a*

Pão de
is conhecida de todos ao lado do bondmho jo
internacional.
,onal churrascaria c servtço a ia carte e coz.nna,
Av. Pasteur. 520 295-0~5
musica ac vivo p você dança' romanucameme

S.ÇUCE

rn7l^iHA INTERNACIONAL

melhores pratos internacionais c destaque para o
colunave: de cen»ro da idade Os
. TECO-TECOc mode-no self-service e JATO-BAR c dnnVs.
quente Cm anex.í"o
T 262-651
24h por a.a. Aeropono Santos Dumont
cornici.rihas e muita musica ao «o. Funcioname
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COZINHA POFiTUGUESA
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festival de comida típica
r-% r-> a r^v
¦ amante d" 2' a sábado um variado
finas sobremesas de ovos.
DESGARRADA
portuguesa- dos melhores bacalhaus as
Ai.ce f e-reira Só abre p' ,antar A unica do gênero no
nçoes
V.a Alcma. Antomo Campos e Mana
¦<
LeWon
.
To239-5746
667
Bi ão da
•í-í-.-í coluna e da responsaoilidade de Nev Macnado e biei'0
263-4222
\etto do Grun" C"r-a de Imp-ensa Te1

sábado, 17/4/82

JORNAL DO BRASIL

compreendeu
pioso buffet de pratos árabes como uma seqüência de
shows a cargo sucessivamente de Martinho da Vila.
mulatas da Plataforma,
passistas e percussionistas
de escolas de samba e até
violinos ciganos, como está
em grande moda atualmente.
• Em meio a toda aquela
algazarra — saudável e alegre algazarra — sobressaiase a contida e contemplativa discrição de Laís e Hugo
Gouthier, que chegavam do
jantar oferecido por Heloísa
e Carlos Lustosa em homenagem a Gilberto Freyre.

Feérica é a definição que
melhor se aplica à festa de
aniversário do caixa-alta
árabe Jean-Pierre Yonnan,
menos conhecido pelo seu
"o
nome e muito mais como
árabe amigo de Bernardo
Gouthier".
Yonnan. do alto de seu
apartamento debruçado sobre a Vieira Souto, nào poupou atrações aos convidados que reuniu anteontem
para jantar.
Começou por proporcionar-lhes uma queima de fogos na praia em frente como
nem Versalhes jamais conheceu continuando com a
festa dentro de casa que

Ontem, por volta da
uma da tarde, o Ministro
Mario Andreazza adentrou
a churrascaria Mario's, no
Leme, para almoçar como
se estivesse chegando da
guerra: em mangas de camisa e com os sapatos e a
barra das calças cobertos
de lama.
Um passante mais desatento juraria que o Ministro acabava de chegar,
como observador brasileiro, do front nas Malvinas
Falklands.

Almoço de
aniversário

Viva voz
• Do Secretário da Receita Federal, Francisco Dornelles, a um grupo de amigos:
— O que é mais curioso lá na Receita é que com
aquela trabalheira toda arrecada-se em trilhões e
ganha-se em mil cruzeiros.
<.(.

Caixa-alta
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Sempre houve no Brasil revista para quase tudo — torcedores de futebol,
tenistas, apreciadores de iatismo etc.
Faltava uma publicação que atendesse os corredores, os joggers, que somam hoje só no Rio milhares de praticantes.
Como a atividade esportiva, do
jogging é a que mais adeptos ganhou
nos últimos tempos, era justo que também essa hoje gorda fatia de brasileiros preocupados com a saúde e o bemestar físico ganhasse uma publicação
especializada, dirigida para um assunto do seu interesse.
Daí, o lançamento pela Editora JB,
com o maior sucesso, da revista Viva,

O pintor Antônio Dias circulava anteontem na noite do
Rio levando no bolso uma fórmula para resolver sem tiros a
questão entre a Argentina e a Inglaterra.
Que se apaguem dos mapas e cartas tanto o nome
Falklands como Malvinas substituindo-os por Malklands.
*
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Pode ser também Falkvinas, como prefere o humorista
Leon Eliachar.

BâHS&cwSfisrocK

CENTRO DE LÍNGUAS
INGLÊS E FRANCÊS

0 MAIS ELEGANTE E SOFISTICADO DO RIO DE JANEIRO

O mcmof om o<ga reação, atendimento e <merc4mt»<Jo t>1m*s
em v-oeo cassele e Primeiro com os Últimos -anç»menlo«
tmDf«t.mos 0e ate 2 Mmes d-ínos.
A mj.or (_i$Don'b''«J«Je de Mmes 0'<Ç)in,_'S "0 R'0
Vantagens aaoonais wrd sooob oe Qoaiquer clube.
MENSAIS
k*>tteças a oom-clio ou por remessa postal.
fc st acionamento ofatis
Til.: 2S9-3291
Rua Visconde de Pirajá. 695 loia 10* (Térreo) Ed. Palácio Aston» *k>.

APENAS
CrS 1900,00

.
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que ganhou esta semana as bancas do
país.
Nâo se trata apenas de um divertissement, mas de um verdadeiro manual
do jogger, contendo todo o tipo de
informação e esclarecimento nào só
para quem já corre como para quem
pretende vir a correr e nâo sabe como
começar.
Está tudo lá — dos sistemas de
treinamento à alimentação adequada,
passando pelas vestimentas e acessorios criados especificamente para tornar mais eficiente e confortável o ato
simples e extremamente saudável de
correr.

VIDfOSHACK CLUBE
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Viva a "Viva

Nem um, nem outro
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Júlio Iglesias celebrando com Maria Alice e Roberto Medina
em Miami a assinatura do contrato para vir cantar no
Brasil

•>•>

Receberia por um minuto
na TV 450 mil dólares.
Entende-se que Iglesias
permita-se o luxo de recusar
tào polpuda proposta. Ele
ganhou no ano passado só
com a venda de discos 75
milhões de dólares.

• Júlio Iglesias, que os cariocas verão cantar este ano
no Rio, recusou há dias o
convite para fazer um comercial de uma marca de
champanha — spumante —
espanhola.
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SAO PAULO
Av. Brasil. 1506
Rua Caconcte. 343
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BETY JÓIAS
PRESENTE

fm

sul 247-9797
z norte 248-9797

Faimi 000.241 O-l-l

DIA DAS MÃES
HOTÉIS RESIDENCIAIS RIO

CAMISA
OQE
Çgõjp
LIMPA

Anteontem, além de
Em alguns momentos do jogo contra o fazer os três gols e liderar a virada de seu tiGuarani, Zico fez lembrar o ex-jogador Ger- me, Zico também deu
son que nos grandes jo- chutões quando se sengos, quando seu time ti- tiu pressionado tal e
nha a vantagem, ia nos qual fazia Gerson.
Foi a melhor atuamomentos de aperto
para a entrada da pró- ção de Zico no Campeopria área e, renuncian- nato Nacional e como
do a qualquer compro- tal ela merece ser exalmisso com a classe e tada. Tanto quanto mecategoria, que ele tinha recém ser criticadas as
de sobra, aliviava as si- vezes que o craque jo-.
tuações de perigo dan- gou mal. como vinha
do chutões de qualquer acontecendo ultimamaneira para a frente. mente.

FILATELIA

8* feira Caderno B

AS GALERIAS DO
SHOPPING CENTER DA GÁVEA
REALIZAM O
2? LEILÃO DE QUADROS
E OBJETOS DE ARTE.

MINI-COIFAI
[F- SÜXXar

Outras
Marcas e Modelos
R. Ministro Alfredo
Vaiada.. 35-0
(entro Siq. Campos. 215
e Fig. Magalhães, 726.
Copacabana — FU

236-2610-256-8710

CUCK

ft

TEATRO VILLA-LOBOS
APRESENTA

MYRIANRIOS

Um» solução para cada janela!

TEATRO CLARA NUNES

EM

SONHO DE ALICE

um musical de Fred Pinheiro Thanah Corrêa
Músicas de:
Paulo Sérgio Valle
Roberto Carlos
César Pezzuoh
Eduardo Lages
Cenografia: Coreografia
J C Serroni Mara Borba
Direção de
Thanah Corrêa
.

OBS: Para completar o catálogo, ainda estamos aceitando aias Galerias e Antiquáguns quadros e objetos de arte. Procure
rios no próprio Shopping Center da Gávea ou pelo Tel.:

decore

^ 294-1096.

NOITES CARIOCAS
A maior casa noturna do Rio fica no Mono
da Urca. Com a música dançante de
Dom Pepe e o telão de shows
internacionais em VT.
Edias 16 e 17 tem
o grupo Radiotaxi
a partir das 22 horas.
Preço: CrS 750,00

Rua Francisco Sá, 65
Ç j^vjl
Copacabana KI
y
RJ. M7-0836,267-l-03
/
\\J7
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HORÁRIO: SÁBADO 15:00 e 17:00 HORAS
DOMINGO 14:00 e 16:00 HORAS
^««TEL.*»6
Apoio cultura) da
ÁGUA MINERAL GASOSA NATURAL
Eu sou"
Deodorolaite Eu
um choque cada vez que alquem
quer me vender outro piso SoFormipiso nao interfere nas minhas aparelhagens eletrônicas Formipiso e uma
idéia luminosa
FORMIPISOem Jacarepaguá
LAS BURGAS MADEIRAS Estr Mal
M S M de Morais. 1471 -Tel 342-4655

TURISMO
QUARTA-FEIRA
CADERNO B

QUALIDADE §SUPBlAGUA

UMA EMPRESA DO GRUPO SUPERGASBRAS

Quem não compra
Modulado Samurai
acaba engolindo.

Convida D' uma pequena
Festa Gastronômica
ESCARGOTS ¦ ANDIVE
Necessita Reservas
Tels. 246-7791 — 295-1319

TORNE SEU
DESEJO
REAUDADE
NA ILHA DA
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"• Vise. de Pirajá,
5)4-239-7699
B. Ribeiro. 61 J236 7757
C. de Bonfim. 2 14234 4557
Armando
Loinbardi. 9493993022 -Barra

Oferecimento

I

ESPECIAL

/vim)

VEJA NOS CLASSIFICADOS

Um descuido do locutor paulista Juarez, cometido ao longo da transmissão pela TV na quartafeira do jogo entre o Grêmio e o Coríntians, deu a
idéia exata da certeza que os paulistas tinham da
vitória do Guarani sobre o Flamengo.
Ao comentar um cartão amarelo dado pelo
árbitro a um jogador do time sulista,
que já vencia
"assim,
ele acaba
por 3 a 1, o locutor arrematou:
não podendo enfrentar o Guarani".
De fato, o jogador não poderá enfrentar o Guaráni pelo simples motivo que seu time jogará a final
contra o Flamengo.

A vitória do Flamengo anteontem devolveu
á calçada do Antonio's
a banda de Marco Aurélio Moreira Leite, que
tocou até alta madrugada.
Walter Clark comprou uma casa em São
Paulo e entregou a decoração a Dina Sfat.
De volta de Miami
Beach. onde assistiu à
assinatura do contrato
de Júlio Iglesias com o
empresário Roberto
Medina para cantar no
Brasil. Oscar Ornstein.
Grupo de São Paulo
circulando quintafeira na noite do Rio:
Beatrizinha e Albert
Bennayon com Tetella
Papa.
Numa promoção da
Funarte. estará expôsta a partir do dia 19 no
mezanino do metrô na
Cinelàndia uma mostra
de fotos sobre Sáo Jorge de Maurício Prochnik.

Os bailarinos Ana
Botafogo e Graham
Bart serão homenageados amanhã com um
jantar no Hippopotamus logo depois de seu
espetáculo de bale no
Municipal.
A pintora Flora de
Morgan-Snell será homenageada dia 23 com
um jantar black-tie oferecido pela Sra Evelina
Chamma.
Segue na quartafeira para Bolonha, onde participará da Feira
Internacional de Cosmeticos e Perfumaria,
Dircc Villas-Bôas Grotkowski (leia-se Payot
do Brasil).
É a Sra Eliseu Resende quem está convidando para o cocktail de
lançamento do recital
que o pianista Arnaldo
Cohen dará dia 22 de
julho no Municipal, em
noite black-tie em beneficio da obra social O
SOL.

Zózimo Barrozo do Amaral

Todos os domingos

COPAS X NOTICIAS
Principais recortes de Jornais da Época
®|"_.".v.

iS

Em matéria de
modulado só engole sapo quem
quer.
Escolha Priori, o
modulado garantido pela Samurai.
Todo em madeira
de lei e o único
com acabamento
em poliester.
E mais: financia-_
mento em 12
meses e entrega
rapidinha.
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Otimismo

RODA-VIVA

LEILOEIRO LASRY
Dl AS 7, 8 e 9 DE JUNHO, ÀS 21,00 HS, NO
- 3o andar
Rua Marquês de São Vicente, 52

CORTINA DE ENROLAR

ESTATÍSTICA
A propósito do jogo de anteontem em Campinas. a imprensa paulista está ressaltando em tom
levemente desconsolado a estatística de jogos
disputados este ano pelo Flamengo contra os
clubes de São Paulo.
Mostram os números que todos os melhores
times paulistas no momento — São Paulo, Guaráni, Coríntians e Santos —jogaram já este ano pelo
menos duas vezes contra o Flamengo sem conseguir uma só vitória.
O Sâo Paulo foi derrotado duas vezes assim
como o Guarani. Os melhores resultados foram
conseguidos pelo Coríntians e Santos, que conseguiram, cada um, no máximo um empate com o
time rubro-negro.
Repete-se mais ou menos o que acontecia com o
Santos, nos áureos tempos, contra os times do Rio.

TAL E QUAL

RUA ALFREDO CHAVES, 13
TEL.:286-1738
LARGO DOS LEÕES - BOTAFOGO

Exclusivamente Familiar
Piscina, TV, tel. estacionamento, linda vista e jardins.
A partir de CrS 33.500,00 por mès, com refeições.
HOTEL SANTA TERESA
Rua Almirante Alexandrino, 660
Tels. 242-0007 e 222-4355
HOTEL BELA VISTA
Rua Paschoal Carlos Magno, n° 5
Tel. 242-9346 — Santa Tereza.

CHCPPEE

O aniversário da Sra
Josefina Jordan foi festejado ontem no Florentino
com um almoço táo elegante quanto movimentado, organizado pelas Sras
Nenette Weinschenk e Teresinha Noronha.
Em várias mesas, além
obviamente da homenageada e organizadoras, estavam as Embaixatrizes
Celinha Bastian Pinto e
Lais Gouthier. as Sras Vitória Bocayuva Cunha,
Adelaide de Castro, Iara
Andrade, Helô Willemsens, Jò Bastian Pinto, Teresinha Muniz Freire, Helena Gondim, Teresa Muniz, Lolly Hime, Consuelo
Pereira de Almeida, Claudine de Castro, para citar
apenas algumas.
• Cumprindo um papel
de destaque na homenagem. as filhas da aniversariante, Dalal Achcar Bocayuva, autora de um bonito discurso, e Aniela
Campos da Silva, que levou o bolo com velas.

Montagem de textos com fotos para
catálogos de Firmas. Lay-out Fotográfico
SERVIÇOS ESPECIAIS DE LABORATÓRIO
Revelação de slides para o mesmo dia.

Rua Visconde de Pirajá, 580 / lj. 401
de segunda a sexta de 11 00 às 19:00 h.

A Chopper Fjord comunica ao mercado de moda em geral que está
aceitando serviços de lavagem no
processo stone washed.
Para maiores informações, falar
com Sr. José Américo.
PABX. 201-8522.

CORDIALIDADE

Laboratório Fotográfico Ltda.

ABRIL EM PROMOÇÃO

3

• O primeiro encontro mais próximos do que
entre Sandra Cavalcan- se imaginavam.
A responsável pela
ti e Miro Teixeira, depois que ficou acertado aproximação foi a muentre os dois o debate lher de Miro, Eleonora,
do próximo dia 20 pela que estava com ele e
TV, ocorreu num clima em quem Sandra deu
da mais total cordiali- dois beijos calorosos assim que a viu pergundade.
• Reunidos ontem na tando por sua mâe, HeTV Globo para acertar lena Valadares.
Sandra e Helena, o
as regras do debate e
saber, mediante sorteio que Miro ignorava, ti(que favoreceu o candi- nham sido contemporàdato do PMDB), quem neas na juventude num
falará em primeiro lu- colégio de freiras, o
gar, Sandra e Miro se Santa Maria, no inteviram de repente muito rior de Minas.

¦»^Ba________-___-_----a-----_-
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A curiosidade sobre os rumos militares que
e
poderá tomar a questão que opõe Argentina
Inglaterra colocou anteontem no centro de uma
roda de conversa atenia e interessada o Ministro
da Marinha, Almirante Maximiano da Fonseca,
que traçou um quadro, senão otimista, pelos menos esperançoso da situação.
A análise isenta da posição estratégica dos dois
contendores permite que se preveja para o conflito
um desfecho sem confronto armado, como se deseja.
O Ministro da Marinha, assim como outros colegas. como os Ministros Emane Galvêas, Eliseu
Resende e César Cais, este representado pela
mulher, acabava de testemunhar como padrinho
o casamento de Hildegard Angel e Joáo Rezende,
celebrado na presença de um grupo de amigos
íntimos na residência da Sra Consuelo Pereira de
Almeida, que ofereceu depois um jantar com direito a assitir pela TV ao jogo Flamengo x Guarani.

Audiovisual de Francês
sob orienlação do Consulado
da França Pequena taxa. Colégio Ignácio Azevedo do
Amaral. R. Jardim Botânico.
563 — Tel.: 294-8396.

RIO DE JANEIRO
- Rua Barão de loanema. 59
Tel.: 237-4306 — 237-0738
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Ipanema feérica
náo só um co-
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Livrarias
Reembolso: Rua Da. Cecilta 25.
Pesquisa das FACULDADES iNTEGRADAS ESTACIO DE SA
Mais um livro da COLEÇÃO MEMÓRIA DO BRASIL
Apoio: Sul America de Seguros
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COTAÇÕES *****

EXCELENTE ****

MUITO BOM ***

BOM •*

JORNAL DO BRASIL

REGULAR * RUIM

relações entre o poder e as pessoas comuns.

****
ESPOSAMANTE (Mogliamante) de Marco
Vicario. Com Marcello Mastroianni, Laura
Antonelli. Leonard Manh. William Berger e
Annie Belle Barra-3 (Av. das Américas.
4.666 — 327-7590). 14h, com preço único
de CrS 20. (18 anos).
Luigi e Antònia são casados há alguns
anos e vivem com conforto numa cidade,
zinha da província italiana, no começo do
século. O marido é negociante de vinho e
viaja muito. Pouco tempo ou amor dedica
à esposa submissa. Um crime político irá
todavia modificar a situação: o marido
tem que se esconder e a mulher, sendo
obrigada a tomar conta dos negócios, vai
descobrindo as verdades do marido e as
suas, transformando-se numa feminista
convicta. Produção italiana.
Cotaçào do JB: **•*
Cotação do leitor: ***** (63 votos)
PIXOTE — A LEI DO MAIS FRACO (Brasilei
ro), de Hector Babenco. Com Marilia Pèra.
Jardel Filho. Rubens de Falco, Beatriz Segall.
Elke Maravilha e Fernando Ramos da Silva.
Jóia (Av. Copacabana. 680 — 237-4714).
14h30min, 16h50min, 19h10min, 21h30min
(18 anos).
Um grupo de menores é recolhido a
um reformatório de São Paulo: Dito, Lilica, Chico, Fumaça e Pixote. Os dois últimos descobrem num porão um policia1
interrogando alguns garotos a respeito ds
morte de um desembargador. Num clima
de terror e violência constantes, a fuga se
tornará uma obsessão. Nas ruas, na luts
pela sobrevivência, Pixote e seus comparsas formam uma espécie de família, mantendo-se de pequenos assaltos.

Na Época do Ragtime, os Estados Unidos do começo do século visto
pelo mesmo realizador de Procura Insaciável, Um Estranho no Ninho e
Hair, o tcheco (há 10 anos radicado na América) Milos Forman

A CRITICA
DO LEITOR
Num Lago Dourado — "Todas
as interpretações são maravilhosas. Ótima fotografia numa nisto.ria comum." Marcos Manhães
Borges, administrador de empresas.
*
"Ótimas interpretações,
porém o tema foi desenvolvido com
-pouca profundidade." Marilza
Meirelles, advogada.
*
"Henri Fonda e todo o elenco
nos fazem acreditar que o amor
ainda esta presente na arte." Edmilson S. Figueiredo, estudante.
" "Um raro filme. Ótimos atores,
cóm especial destaque para a
pessoa que representa o equilíbrio da familia, Katherine Hepbum. Confirmada a idéia de que
um argumento simples na sua
aparência pode desenrolar várias
questões sociais. Espetáculo dighõ de ser visto." Eurenildes Braz
Pereira, assistente social.
¦
Mad Max 2 — "Direção, montagem. fotografia e som muito
bons. O resullado é um espetáculo eletrizante. As cenas de ação
são sensacionais." Arnaldo Jorge
Costa, publicitário.

ESTRÉIAS
***
DE QUEM É A VIDA AFINAL? (Whose Life
is it Anyway?), de John Badham Com
Richard Dreyfuss, John Cassavetes, Chrstine Lahti, Sob Balaban. Alba Oms e Kaki
Hunter. Veneza (Av Pasteur, 184 — 2958349). Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145
— 264-20251. 14h. 16h30m. 19h. 21h30m
(16 anos)
Um jovem e talentoso escultor de
Boston, Ken Harrison, é vitima de um
trágico acidente de automóvel, deixandoo paralisado do pescoço para baixo. Condenado a passar seus dias atado a uma
maquina de dialise, e fisicamente indefe- •
so, Ken decide que sua vida não é aceitavel. Pede aos médicos que lhe dêem alta
do hospital, desligando os sistemas que o
mantém vivo. Como isto causaria sua
morte imediata, os médicos negam-se a
atender seu pedido. Produção americana.

LOUCA PAIXÃO (Turkish Delight). de Paul
Verhoeven. Com Monique van de Ven. Rutger Hauer, Tonny Huurdeman e Win van den
Brmk. Pathé (Praça Floriano. 4b — 2203135). de 2S a 6'. as 12h. 14h. 16h. 18h. 20h.
22h. Sábado e domingo, a partir das 14h.
Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicente. 52 —
274-4532), Art-Copacabana (Av. Copacabana. 759 — 235-4895): 14h, 16h, 18h. 20h,
22h Art-Madureira (Shopping Center de
Madureira). Paratodos (Rua Arquias Cordeiro. 350 — 281-3628): 15h, 17h. 19h, 21h.
Studlo-Paissandu (Rua Senador Vergueiro.
35 — 265-4653). 15h. 17h10min, 19h20mm,
2!.h30mm. (18 anos).
O relacionamento entre Eric, um jovem pintor, e Olga, moça com hábitos
independentes, que se une ao rapaz sem
os laços do matrimônio para constrangimento da familia. Mais tarde, ambos separam-se e ela acaba sendo internada
num hospital com uma doença incurável
Produçào holandesa.

A REENCARNAÇAO DO SEXO (Brasil&.oi.
oe Luis Casteliini Com Patrícia Scalvi. Roberto Miranda. Lia Farrel. Ana Mana Kreis'er e
Célia Santos Vitória (Rua Senador Dantas,
45 — 220-1783): 13h30mm. 15h10min,
16h50mm. I8h30min. 20h10mm. 21h50mm.
Opera-2 I Praia de Botafogo. 340 — 24615h. 16h40min, 18h20mm. 20h.
770b!
21h40min America iRua Conde de Bonlim.
—
248-4519). Ramos. 14h20mm. 16h.
334
17h40min. 19h20min, 21h Astor (Rua Ministro Edgar Romero. 236 — 390 2036). 16h,
17h40mm. 19h20min. 21h (IBanosi.
Pai assassina namorado da filha, dilacerando seu corpo. A jovem passa a
receber influências da vitima que, em
aparições, exige-lhe um corpo perfeito
como fora o anterior.

CONTINUAÇÕES
Cotação oo JB *****
"Cotação
do Ití-tor ***** 15 votos'
O HOMEM DE FERRO (Czlowiek _ Zelaza)
de Andr_<?| Wajcia Com Jerzy Radziwiiowicz.

Krystina Janda. Manan Opania, Andrzei Se
weryn Irena Byrska e Krzysztof Janczar
Participação especial de Anna Walentynowiez e Lech Walesa. Cinema-1 (Av. Prado
Júnior. 281): 15h, 18h. 21h (14 anos).
Em agosto de 1980, Winkiel, repórter
de rádio de Varsóvia, é enviado a Gdansk
para cobrir a greve dos estaleiros. Encarregado pelas autoridades para fazer uma
reportagem facciosa sobre Maciek Tomezyk, um dos lideres da greve, ele acaba
reunindo a respeito do personagem material muito diferente. O filme mistura ficção
e realidade, dele participando pessoas
que viveram os acontecimentos de agosto. Entre elas, o próprio Lech Walesa, lider
do movimento Solidariedade, que aparece representando a si mesmo, como padrinho de casamento de Maciek e Agnieszka, personagens que apareceram anteriormente em O Homem de Mármore.
Palma de Ouro e Prêmio do Júri Ecumènico no Festival Internacional de Cannes de
1981. Produção polonesa.
Cotação do JB: **•*
Cotação do leitor: ***** (13 votos)
NA ÉPOCA DO RAGTIME (Ragtime), de
¦ Milos Forman. Com James Cagney. Brad
Dounf, Moses Gunn, Elizabeth McGovern,
Kenneth McMiIlan e Pat 0'Brien. Largo do
Machado 1 (Largo do Machado. 29 — 2457374). Caruso (Av. Copacabana, 1.362 —
227-3544): 15h. 18h. 21h. (16 anos).
Produção americana do mesmo diretor de Procura Insaciável, Um Estranho no
Ninho e Hair. Baseado no livro homônimo
de E. L. Doctrow. A ação se passa nas três
primeiras décadas deste século, mostrando os primeiros incidentes urbanos na
história dos Estados Unidos e levantando
uma discussão em torno da ambição,
violência, racismo, luta pelo poder e riqueza.

Warren Oates, P. J. Soles, Sean Young e
John Canüy. Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 406 — 288-6898) 15h. 17h. 19h, 21h.
Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro. 502
— 255-2908): 15h. 17h10min, 19h20mm.
21h30mm. Ilha Auto-Cine (Praia de Sào
Bento — Ilha do Governador — 392-6186):
de 2a,a 6". as 20h30min, 22h30mm. Sábado e
18h30min.
20h30min,
às
domingo,
22h30mm. Ate amanha no Ilha. (14 anos).

Cotaçào do JB: ****
Cotação do leitor: ***** (8 votos)
MUITO ALÉM DO JARDIM (Being There),
de Hal Ashby. Com Peter Sellers, Shirley
MacLaine, Jack Warden, Melvyn Douglas,
Richard Dysart e Arthur Rosemberg. BruniMéier (Av. Amaro Cavalcanti, 105 — 5912746): 14h. 16h30min. 19h, 21h30min. Até
quarta. (14 anos).
Chance morou durante toda a sua vida
com um velho e sua empregada. Náo
sabia ler nem escrever e nunca tinha
posto o pé fora de casa. Satisfazia-se com
o seu trabalho no jardim e com a televisão
nas horas de lazer. A partir de um acidente, sua vida sofrerá brusca transformação:
da noite para o dia, o anônimo e simples
jardineiro torna-se uma celebridade. Produçâo americana.

John Winger e Russel Ziskey perdem o
emprego, o carro e o apartamento edecidem entrar para o exército. A principio, a
nova vida agrada: roupas novas, barbeiro
de graça, novos amigos. Depois, as coisas
mudam para pior quando a dupla tem um
atrito com o sargento Hulka. Produção
americana.

Cotação do JB: ***
Cotação do leitor: ***** (26 votos)
AMOR E TRAIÇÃO / A PELE DO BICHO
(Brasileiro), de Pedro Camargo. Com Jofre
Soares. ítala Nandi, Silvio Correia Lima, Cláudia Ohana, Paulo de Oliveira, Nelson Xavier,
Maria Sílvia e Agnaldo Batista. Cindido
Mendes (Rua Joana Angélica, 63 — 2677897) : 16h, 18h, 20h, 22h. (16 anos).

Cotação do JB: **
Cotaçào do leitor: **** (4 votos)
DOCE SABOR DE UM SORRISO (Only
When I Laugh), de Glen Jordan. Com Marsha Mason. James Coco, Kristy McNichol e
Joan Hackett. Bruni-lpanema IRua Visconde de Pirajá. 371 - 287-9994): 14h,
Jacarepaguá
I6h30mm, 19h, 21h30min
Auto-Cine 2 (Rua Cândido Benicio. 2.973 —
392-6186): de 4" a domingo, às 20h, 22h. 2"
e 3a. às 20h30m. Lagoa Dnve-ln (Av. Borges
de Medeiros, 1.426 — 274-7999): 20h,
22h30m. Até terça no Jacaré e até quarta
no Lagoa. (14 anos)

No Nordeste dos anos 30, a mulher
ainda adolescente de um jovem vaqueiro
é também cobiçada pelo proprietário da
fazenda e seu filho. A partir deste falo
íntimo, o vaqueiro acaba por se tornar
objeto de toda uma trama do poder, numa
narrativa onde a comédia, o drama e a
critica estão densamente entrelaçados.

Depois de um longo internamento para curar-se de alcoolismo a atriz Geórgia
Hines volta a seu apartamento em Nova
Iorque e ainda indecisa quanto ao imediato retorno ao trabalho recebe um telefonema da filha, uma garota de 16 anos que
decidiu sair da casa do pai, com quem
vivia desde o divórcio, para morar com a
mãe. Pressionada emocionalmente, Georgia receia não estar preparada e, tem
medo de voltar a beber..

Cotação do JB: ***
Cotação do leitor: **** (5 votos)
ENSINA-ME A VIVER (Harold and Maude).
de Hal Ashby. Com Ruth Gordon. Burd Cort,
Vivian Pickels e Cyrril Cusack. Lido-2 (Praia
do Flamengo. 72): 14h, 16h, 18h. 20h, 22h.
Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 379 —
268-2325): 15h, 17h. I9h, 21 h. Até quarta no
Bruni-Tijuca (18 anos)
Uma octogenária apaixonada pela vida e um rapaz atraído pela morte se
conhecem num cemitério e desenvolvem
uma relação afetiva. O jovem, que passava o tempo imaginando suicídios, retoma
o gosto pela vida.

***
Cotaçào do JB: ****
Cotaçào do leitor: **** (12 votos)
REDS (Reds). de Warren Beatty. Com Warren Beatty, Diane Keaton. Edward Herrmann, Jerzy Kosinski. Jack Nicholson. Paul
Sorvmo. Maureen Stapleton e Nicolas Coster Palacio-2 (Rua do Passeio. 38 - 2406541). Roxi (Av. Copacabana, 945 - 2366245). !3h20min, I6h55mm, 20h30min. (16
anos).
A história de amor entre John Reed
(autor de Dez Dias Que Abalaram o Mundo e México Insurgente) e Louise Bryant,
jornalistas americanos que na primeira
metade do século lutaram contra a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e pela criação de um partido
socialista. E que mais tarde, como correspondentes na Rússia, testemunham a revolução soviética. A narrativa é entrecortada por depoimentos de 32 amigos ou
contemporâneos de Reed. Oscar de Melhor Diretor, Melhor Fotografia (Vittorio
Storaro) e Melhor Atriz Coadjuvante
(Maureen Stapleton).
Cotação do JB: * * *
Cotação do leitor. **** (17 votos)
NUM
LAGO DOURADO (On Golden
Pond). do Mark Rydell. Com Henry Fonda.
Katherine Hepburn. Jane Fonda. Doug
McKeon, Dabney Coleman e William Lanteau. Palácio-1 (Rua do Passeio. 38 — 2406541. Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422 —
268-0790): 13h30min, 15h30mtn. 17h30min,
19h30mm. 21h30min Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953). Leblon-1 (Av
Ataufo de Paiva. 391 — 239-5048). Barra-1
(Av. das Américas. 4 666 — 327-7590), Òpara-1 (Praia de Botafogo. 340 — 246-7705):
14h. 16h. 18h. 20h. 22lv (10 anos)
Na casa de verão à beira do Lago
Dourado Norman Thayer, e sua mulher
Ethel, recebem a visita da filha, Chelsea,
há longo tempo afastada deles Ela vem
com o novo namorado, e com o filho dele,
Billy um garoto de 13 anos. Depois da
fesia Chelsea parte com o namorado para
a Europa e deixa o garoto Billy com os
velhos. Oscar de Melhor Ator (Henry Fonda), Melhor Atriz (Katherine Hepburn) e
Melhor
Roteiro Adaptado
(Ernest
Thompson).
Cotação do JB. ***
Cotação do leitor: *** (17 votos)
A MULHER DO TENENTE FRANCÊS (The
French Lieutenanfs Woman). de Karel
Reisz. Com Meryl Streep. Jeremy Irons.
Lynsey Baxter. Hilton McRae. Jenny Morgan
e Charlotte Mitchell Leblon-2 (Av. Ataulfo
de Paiva, 391 — 239-4998): 14h, 16h30m,
19h. 21rú0m (14 anos).
O roteiro de Harold Pinter, livremente
inspirado na obra homônima de John
Fowles, narra dois acontecimentos simultàneos. Trata-se oe um filme dentro de
um filme. Enquanto interpretam os personagens do romance de Fowles, Sarah e
Charles, numa pequena cidade da Ingla
terra Vitoriana, Anna e Mike vivem um
romance secreto. Ele e casado e tem dois
filhos: ela e mulher de um importante
produtor. Produção britânica.
Cotação ao JB **
r. .ação ao
RECRUTAS DA PESADA (Stripes) de l
Rpitman Corn 6'' Murray. Ha-cd Ram.s.

Cotação do JB: **
Cotação do leitor. *** (70 votos)
MENINO DO RIO (brasileiro), de Antônio
Calmon. Com André de Biase. Cláudia Mag, no, Ricardo Graça Mello, Nina de Pádua.
Sérgio Mallandro e Cissa Guimarães. Coral
(Praia de Botafogo. 316): de 2a a 6a. às 14h.
16h. 18h. 20h. 22h. Sábado e domingo, a
partir das 16h. Cinema-3 (Rua Conde de
Bonfim. 229 - 23410581: 15h, 17h, 19h.
21h, (14 anos)
Valente e surfista e lider de sua turma,
formada por Zeca, um tipo gozador e
Sandra, sua namorada; Paulinho, um surfista mais velho e campeáo de torneios no
Havai e Aninha, casada com Paulinho,
mãe do garoto Pan, remanescentes da
contracultura do final da década de 60.
Com esses personagens, o filme registra
o comportamento dos jovens da Zona Sul
carioca e a busca de identificação com a
natureza entro cenas de surf, wind-surf e
asa delta.
Cotaçào do JB: *
Cotação do leitor: **** (5 votosl
MAD MAX 2 — A CAÇADA CONTINUA
(Mad Max 2). de George Miller. Com Mel
Gibson. Bruce Spence, Vernon Wells, Emil
Mmty e Mike Preston Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835), Carioca (Rua
Conde de Bonfim, 338 — 228-8178):
13h30mm. !5h30min, 17h30min, 19h30mm.
21h30m. Rian (Av. Atlântica. 2 964 -- 2366114): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h Barrs-2 (Av.
das Américas. 4 666 — 327-7590): de 2° a
6a, as 14h, 16h. 18h, 20h. 22h. Sábado e
domingo, a partir das 16h Imperator (Rua
Dias da Cruz, 170 — 249-7982). Madureira1 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 — 390-2338).
Olaria (Rua Uranos, 1 474 — 230-2666).
Palácio (Campo Grande): 15h, 17h. 19h,
21h. No Odeon e Rian as copias sào em
dolby-stereo (18 anos).
Filme ambientado no futuro, quando a
Terra tornou-se árida e sem lei, após um
conflito nuclear. Os personagens sào os
mesmos da realização anterior, que iniciou a serie. Bandos de motoqueiros praticam pilhagem e saque e são combatido
por Mad Max, ex-policial que dirige um
carro blindado e usa armas poderosas.
Produção australiana.

Cotaçào do JB: *****
Cotação do leitor ***** 14 votos)
O MAESTRO (Dyrygent). de Andrzei Wa. a
Com John Gielgud. Andrzej Seweryn, Krystina Janda. Jan Ciecierski e Tadeusz Czechowski Ricamar (Av Copacabana. 360 —
'237-9932) 17h40m, 19h45m. 21h50m (16
anos).
Para comemorar seus cinqüenta anos
de vida musical, o maestro Jan Lasocki.
que vive nos Estados Unidos, decide voltar a sua cidade natal, na Polônia, para
reger ali, com os músicos da orquetra
local, a Quinta Sinfonia, de Beethoven. O
acontecimento e visto pelo diretor da
orquestra como uma oportundiade para
mostrar a todos o seu valor pessoal de
regente, e visto pelo governo como um
risco, uma vez que os músicos da província nao pareciam a altura da importância
do evento O filme se ocupa espeoalmente da relação entre dois maestros e os
músicos, para compor um paralelo das

O CAMPEÃO (The Champ), de Franco Zefirelli. Com Jon Voight. Faye Dunaway. Ricki
Schroeder, Jack Warden e Arthur Hiil Studio-Copacabana (Rua Raul Pompéia. 102 —
247-8900): 19h, 21h30min. (Livre).
Melodrama americano. Refilmagem
de um clássico de King Vidor, realizado
em 1931, com Wallace Beery e Jackie
Cooper nos papéis agora interpretados
por Jon Voight e Ricky Schroeder. Na
história — um divorcio — a mãe (Faye
Dunaway) abandona o filho com o marido
e anos mais tarde quer recuperar o menino.

***
BEN-HUR (Ben-Hur). de William Wyler.
Com Charlton Heston, Jack Hawkms e Stephen Boyd. Studio-Copacabana (Rua Raul
Pompéia. 102 — 247-8900): 14h30min. (10
anos)
Aventuras romanas do heróico BenHur.
Cotação do JB: **
Cotaçào do leitor: **** (10 votos)
OS CAÇADORES DA ARCA PERDIDA (Ralders of the Lost Ark), de Steven Spielberg.
Com Harrison Ford. Karen Allen, Wolf Kahler,
Paul Freeman e Ronald Lacey. Barra-3 (Av.
das Américas. 4 666 — 327-7590): 16h50m.
I9h10m, 21h30m. Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338): 14h,
16h20m. 18h40m, 21 h. Tijuca-Palace (Rua
Conde de Bonfim. 214 _ 228-4610): 5", 6',
2a e 3a, as 17h, 19h20mm. 21h40min. Sábado, domingo às 14h40mm. 17h, 19h20min.
21h40min. Art-Méier (Rua Silva Rabelo. 20
— 249-4544):
16h45m,
19h,
14h30m.
21hl5m. Metro-Boavista (Rua do Passeio,
—
240-12911. Condor Copacabana (Rua
62
Figueiredo Magalhães, 286 — 255-2610).
Largo do Machado-2 (Largo do Machado,
29 — 245-7374): 14h30min. 16h50min.
19h10min, 21h30min. Baronesa (Rua Càndi16h,
1 747 — 390-5745);
do Benicio.
18h20mm. 20h40mm. Até quarta. (14 anos).
Um pouco do clima das histórias em
quadrinhos americanas da década de 30,
um pouco do clima dos filmes de ficção
cientifica de George Lucas (Guerra nas
Estrelas) e do ritmo ágil das perseguições
filmadas por Spielberg Encurralado e Tubarro) se encontram nesta história escrita
e pt >duzida pelo primeiro e realizada pelo
segundo. A ação se passa às vésperas da

doente que sonha com o esplendor do sol
da Floinia.

Segunda Guerra Mundial, com o herói,
um professor de Antropologia, saltando
de uma aventura com os índios na selva
Amazônica, para o Nepal e dai para o
Egito em busca da Arca Perdida, fonte de
poder cobiçada também pelos nazistas e
guardada pelos selvagens e subdesenvolvidos que nào sabem como usar a força e
os tesouros que possuem. Oscar de melhor montagem, cenografia, efeitos visuais e som, alem do prêmio especial de
som.

*****
O CRIADO (The Servarrt) de Joseph Losev
Com Dirk Bogarde. Sarah Miles <* lanes
Fox As 18h30mm. na Cinemateca do
MAM, Av. Beira-Mar. s n° 118 anos).
Aristocrata contrata um criado com
ambição de poder que explora suas fraquezas e o leva a uma posição submissa.
Filme inglês em preto e branco.

Cotação do JB **
Cotação do leitor **** (41 votos)
ARTHUR, O MILIONÁRIO SEDUTOR (Arthur). de Steve Gordon. Com Dudley Moore.
Liza Minneli. John Gielgud. Geraldine Fitzgerald Jill Eikenberry e Stephen Elliot. Lido-1
(Praia do Flamengo. 72): 14h, 16h, 18h. 20h.
22h. (14 anosl
Comédia. História do encontro entre
um milionário playboy e uma garçonete
pobre que sonha ser atriz. Produção americana. Oscar para Melhor Ator Coadjuvante (John Gielgud) e Melhor Canção.
Cotaçào do JB **
Cotação do leitor. *** 19 votos)
A LAGOA AZUL (The Blue Laggon) de
Randal Kleiser Com Brooke Shields. Christopher Atkins. Leo McKern e Eiva Josephson.
Studio-Catete (Rua do Catete. 228 — 2057194): 14h. 16h, 18h. 20h, 22h (14 anos)
Duas crianças, juntamente com o cozinheiro do navio, sáo os únicos sobreviventes de um terrível naufrágio. O cozinheiro morre pouco depois e elas ficam
sozinhas na ilha tropical, onde crescem e
aprendem a viver com a natureza. Mas até
o paraíso tem seus mistérios.
Cotaçào do JB:**
Cotação do leitor:**** (67 votos)
AMOR SEM FIM (Endless Love). de Franco
Zeffirelli. Com Brooke Shields. Martin Hewitt. Shirley Knight. Don Murray e Richard
Kiley. Scala (Praia de Botafogo, 320): de 2a a
6a. às 14h30m, 16h50m, 19h10m, 21h30m.
Sábado e domingo, a partir das 16h50m. (16
anos).
David, 17 anos, e Jude, 15 anos, estão
apaixonados e mantêm encontros secretos freqüentemente até o dia em que,os
pais da moça proíbem a entrada dele na
casa. Atormentado pela separação e numa tentativa desesperada de reconquistar
Jude, o rapaz prepara um pequeno incèndio na varanda da casa da jovem a fim de
avisar seus pais, impedindo o perigo, e se
tornar um herói. David e preso. Condenado, o juiz ordena que ele nào veja mais
Jude. Produção americana.
Cotação do JB: *
Cotaçào do leitor: ** (13 votos)
ALUGA-SE MOÇAS (Brasileiro), de Deny
Cavalcanti. Com Gretchen, Rita Cadilac, Lia
Hollywood e índia Amazonense. Programa
complementar; Bruce, o Lutador Furioso.
Rex (Rua Álvaro Alvim. 33 — 240-8285): de
2a a 6a, às 12h, 15h.15min, 18h30min,
20hl0min. Sábado e domingo, às 13h40min,
16h55mm. 20h10min. (18 anos).
Pornochanchada.

CINE DRIVE-IN
****
GAIJIN — CAMINHOS DA LIBERDADE
(brasileiro), de Tizuka Yamasaki. Com Kyoko
Tsukamoto, Antônio Fagundes, Jiro Kawarasaki. Gianfrancesco Guarnien, Álvaro Freire e
José Dumont Jacarepaguá Auto-Cine-1
(Rua Cândido Benicio. 2 973 — 392-6186)
de 4a a domingo, às 20h, 22h. 2a e 3a, as
20h30min. Até terça. (14 anos).
Cerca de 800 imigrantes japoneses
chegam ao Brasil em 1908, durante o
período da expansão cafeeira. Entre eles,
Yamada e Kobayaski sáo contratados para trabalhar na fazenda Santa Rosa, em
São Paulo, onde enfrentam a hostilidade
do capataz, que exige sempre um ritmo
inalterável de trabalho. O tratamento humano só é sentido através de outros
imigrantes — italianos e nordestinos. Premiado no Festival de Gramado como melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro, melhor cenografia e melhor
trilha sonora. No Festival de Cannes ganhou o prêmio especial da Associação de
Críticos Internacionais.
DOCE SABOR DE UM SORRISO - Jacaré— Ver
paguá Auto-Cine-2 e Lagoa Drive-ln
em Continuações.Ate terça.
RECRUTAS DA PESADA — Ilha Auto-Cine.
Ver em Estréias. Até amanhã.

****
ESTA NOITE É MINHA (Les Belles de
Nuit). de Rene Clair Com Gerard Philippe
As
Martine Carol e Gina Lollobngida.
18h30mm, no Cineclube Villas Romanas,
Estrada da Paciência. s/n° — Pendotiba (18
anos).
Sátira. Um jovem romântico vive
aventuras amorosas extremamente agradáveis e, às vezes, perigosas no mundo
dos sonhos em que se refugia. Produção
francesa de 1952, em preto e branco.

****

JOANA ANGÉLICA (Brasileiro), de Walter
Lima Jr. Com Mana Fernanda. Walmor Chagas. Sônia dos Humildes e Hélio Pellegrmo
Ãs 20h30m, na Cinemateca do MAM. Av
Beira-Mar. s/n°.
Um registro do desfile de 2 de julho
em Salvador e entrevistas com historiadores entrecortam a encenação da resistència de Madre Joana Angélica às tropas
portuguesas diante do convento. A riqueza visual da imagem (a fotografia é de
Edson Batista) é o ponto alto do filme, que
procura transformar todas as formas e
cores em sinais expressivos.
*•*
O SUBSTITUTO (The Stunt Man), de Richard Rush. Com Peter 0'Toole, Steve
Raisback, Barbara Hershwy, Allen Goorwitz e Alex Rocco. Á meia-noite, no Càndido Mendes, Rua Joana Angélica, 63. (14
anos).
Cameron é um fugitivo da polícia. Ele
chega a uma praia da Califórnia onde está
sendo filmada uma batalha ambientada
durante a 1" Guerra Mundial. O diretor do
filme, um homem autocrata, se oferece
para esconder Cameron de seus perseguidores, disfarçando sua identidade e fazendo-o atuar como um doublé do protagonista principal. Produção americana.
HOMENAGEM PÓSTUMA A LOTTE REINIGER — Exibição de As Aventuras do Principe Achmed (Die Abenteuer des Prinzen
Achmed). desenho animado de longa
metragem de Lotte Remiger. As I6h30min.
na Cinemateca do MAM, Av. Beira-Mar,
s/n°.

GRANDE-RIO
NITERÓI
ALAMEDA (718-6866) — As Seis Mulheres
de Adão. com David Cardoso As 17h40mm.
19h20mm, 21h. (18 anos).
BRASIL — As Seis Mulheres de Adão com
David Cardoso. As 17h40min. 19h20mm.
21h. (18 anosl.
CENTER (711-6909) — Num Lago Dourado. com Henry Fonda. As 14h. 16h, 18h.
20h, 22h. (10 anos).
CENTRAL (718-3807) — Os Caçadores da
Arca Perdida, com Harrison Ford. Às I4h.
16h20min. 18h40min. 21h. (14 anos).
ICARAÍ (717 0120) — Reds. com Warren
Beatty As 13h20min, 16h55min. 20h30min,
(16 anos).
NITERÓI (719-9322) — Mad Max 2 — A
Caçada Continua, com Mel Gibson Às
13h30min. 15h30min, I7h30min. 19ha0min,
21h30min. (18 anos).
CINEMA-1 (711-1450) — Louca Paixão.
com Monique van de Ven. Às 14h, I6h, 18h.
20h, 22h. (18 anos).
DRIVE-IN ITAIPU - Amor e Traiçào/A Pele
do Bicho, com Jofre Soares As 20h30mm,
22h30min. (18 anos).
RIO BRANCO (717-62891 - Karate RebeN
de. Programa complementar Profissionais
da Noite. As 13h, I6h15min. I9h50min. (18
anos).
TAMOIO iSào Gonçalol — Menino do Rio,
com André de Biase Às I5h, 17h, 19h. 21h.
(14 anos).

MATINÊS
MEU AMIGO O DRAGÃO - Barra-2: As
14h. (Livre).
O GATO QUE VEIO DO ESPAÇO - Scala:
Às 14h30min. (Livre).
CINDERELA E O PRÍNCIPE — Ricamar
13h40min, 15h, 16h20min. (Livre).

Às

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO 142 2659) - Mad Max — A
Caçada Continua, com Mel Gibson As 15h,
17h, 19h. 21 h. (18 anos).
PETRÓPOLIS (42 2296) - Num Lago Dourado. com Henry Fonda As 15h, 17h, 19h,
21h. (10 anos).

SESSÃO COCA-COLA — Meu Amigo, o
Dragão — Lagoa Drive-ln: Às 18h30mm
(livre).

TERESOPOLIS

EXTRAS

ALVORADA 1 (742-2131) — Eros, o Deu»
do Amor. com Dma Sfat. As 15h, 20h. 22h.
(18 anos).

*****
O ANJO AZUL (Der Blue Engel). de Josef
von Sternberg. Com Marlene Dietrich, Emil
Jannings e Hans Albers. As 14h30mm, na
Cinemateca do MAM, Av. Beira-Mar, s n°.
Com legendas em espanhol (18 anos).
Um professor puritano se apaixona
por uma cantora de cabaré, torna-se um
títere em suas mãos e entra em decadència. Em preto e branco.

ALVORADA 2 (742 2131) — A Vergonh»
de Selva, desenho animado. Às 19h30mm,
22h. (18 anos). Matinê: O Cavalinho Mágico. desenho animado. As 15h (Livre).

BAIXADA FLUMINENSE

****

VERDE (Nova Iguaçu) Menino do Rio, com
Às 13h30mm. 15mm,
André de Biase
15h20min. 17h10mm. 19h. 20hb0min. (14
anos).

PERDIDOS NA NOITE (Midnight Cowboy).
de John Schlesmger. Com Dustin Hoffman,
Jon Voight, Brenda Vaccaro e John McGiver.
À meia-noite, no Ricamar, Av. Copacabana,
360 (18 anos).

PAZ (Duque de Caxias) — A Reencarnaçao
do Sexo, com Patrícia Scalvi. Programa
complementar: Os Desafios de Bruce Lee
Às 13h. 16hl0mm. 19h20mm. (18 anos).

Um ensaio sobre os rostos solitários
na multidão. Um jovem do interior (Jon
Voight) vem ate Nova Iorque pensando
em ser vitorioso e encontra um ítaloamericano (Dustin Hoffman) oerrotado e

SÃO JOÃO (São João de Menti) — A
Reencarnaçao do Sexo. com Patrícia Scalvi.
Proqrama complementar: Punhos de Águia
do Kung Fu As 13h. 16h1?min. 19h30mm.
(18 anos).

certo n" 1, em Mi Menor, para Piano e
Orquestra, Op. 11. de Chopm lámerman —
40.02); Anaklasis. ae Penderntzki (Sinfônica
de Londres sob a regência do compositor —
5.48).

20h — Abertura Rienzi. de Wagner
(Zubm Mehta — 12.10), Quarteto em Mi
Bemol, para Piano e Cordas, Op. 16. de
Beethoven (Horszowski e membros do
Quarteto Buoapest — 24 30); Suite Tenente Kije, Op. 60. de Prokofieff (Prevm —
19 38), Variações Cromáticas. de Bizet
(Gouid — 14:14); Octeto em Mi Bemol, Op.

A.

RADIO
JORNAL DO
BRASIL
FM ESTÉREO
99.7 MHZ
HOJE
20n — Canticum Trium Puerorum de
Praetor.us (Caiiía-d — 19 45). L'Encourage
ment de Sor (Williams e Brea^ — 14:15)
Sinfonia n° 9, em Do Maior, D 944
'.-.J-vOC-n IHaitink — 50.00'. Cenas Infantis
Op. 15. de S_numann lArrau — 19 58i
Tapiola. de Sibelius (Karajan — 19 lOi. Con

AMANHÃ
10h — Suite de Danças oe Saiomone
Rossi (Linde Consort — 6.25): Aprendiz de
Feiticeiro de Dukas IBernstein — IO 35).
Sonata em Mi Menor, para Violino e
Piano, Op. 108 ae Fauré (Grumtaux e CrossIpy — 21 30'. Serenata em Mi Maior, Op.
22. de Dvorak iKarai-an — 30 20); 26 Preludios ae Chopm lArrau — 46:40); Sinfonia
n° 5. em Mi Menor, Op 64 de Tchaikowsky
(Mravtnsky — 42 40); Prelude a L'Apresmidi d'un Faune. ae Debu_s\ (Solti — 10 40i

20. de Mendelssohn (Academia St. Martinin-the-Fields — 31:40); Sonata para Dois
Pianos, de Poulenc (Jov-Bonneau — 23:10);
Bachianas Brasileiras n" 4. de Villa-Lobos
(Ora d_ Radiodifusão Francesa, soba regènca do compositor — 23 05i; Concerto em
Mi Bemol para Oboe, Cordas e Continuo.
de Carl Philip Emanuel Bach (Helmut Hucke
— 21:20)

DIVIRTA-SE

JORNAL DO BRASIL

TELEVISÃO
16.00 D SUPER ONDA 82 Com Jorge
Ben, Erasmo Carlos, Ricardo Graça Mello.
Rádio Táxi, Tavito. Roupa Nova. Joanna.
Elton John e Kiki Dee. Shena Easton,
Rolling Stones, Jefferson Starshipe e Phil
Collins. Apresentação de Ayres Filho. Cotação do leitor: •••• (68 votos)

8.35 D É FÁCIL. Flashes Educacionais.
8.45 D VIOLA MINHA VIOLA.
10.15 ? REENCONTRO. Mensagens do
Pastor Fanmi. Cotação do leitor: +***
(22 votos)

11.00 D TELECURSO V GRAU Recapitulação de: Matemática n° 6. 7, 8, 9. 10;
OSPB n° 2.

18.30 D SEIS E MEIA. Com Grande OteIo e Fernando Lébeis. Apresentação do
show Mário* de Andrade: Hino da Fonte
da Vida.

12.00 D FUTEBOL COMPACTO. Grômio x Corintians. Cotação do leitor:
**** (9 votos)

20.00 D UM NOME NA HISTÓRIA Focaliza o cientista Carlos Chagas Filho.
Apresentação de Roberto D'Ávila. Cotação do leitor: •*••* (14 votos).
21.00 D JORNAL DE SÁBADO As noticias do dia.
21.30 D JACQUES COUSTEAU Hoje:
Sibária — Horizonte Sem Fim Cotação
do leitor: ••**• (1 voto).

¦

Grande Otelo e o Show
Mário de Andrade: Hino
da Fonte da Vida no Seis
e Meia.

Compacto

14.00 D DANIEL AZULAY.
da semana.

15.00 D TIO MANECO. Compacto da
semana. A Deusa do Ferro-Velho. Cotação do leitor: •** (3 votos)

o

Homenagem
ao
9.30 D GLOBINHO.
centenário de nascimento do escritor
Monteiro Lobato Duas entrevistas com
personagens do Sitio do Pica-Pau AmareIo. Zilka Sallaberry relembra o homem
Lobato e fala da importância de seu trabalho no Sítio. Mais uma animação em areia
com a série A,E,l,0,U. Cotação do leitor:
•••• (5 votos)
10.00 D FLIPPER. Desenho.
10.30 D JEANNIE
nado.

É UM

GÊNIO

Se-

11.00 D O TÚNEL DO TEMPO Seriado
Cotação do leitor: ***• (20 votos)
12.00 D ESPORTE ESPETACULAR Variedades Esportivas. Cotação do leitor:
**** (8 votos)
13.00 D HOJE. Noticiário. Apresentado
por Berto Filho, Sônia Maria e Leda Nagle
Cotação do leitor: **** (16 votos)
14.00 ? A ILHA DA FANTASIA Seriado. Cotação do leitor: ***** (3 votos).
15.00 D DISNEYLÁNDIA Desenhos e
filmes. Cotação do leitor: **** (1 voto)
16.00 D CASSINO DO CHACRINHA
Convidados especiais: Sidney Magal.
Coniunto Tutti-Frutti, Antônio Marcos,
Luís Ayrâo, Bebeto e Wanderléa. Pré-

18.10 D O HOMEM PROIBIDO Novela
de Teixeira Filho, inspirada em Nelson
Rodrigues. Com Leonardo Villar, David
Cardoso, Elizabeth Savalla, Maria Pomdo
peu. Lilian Lemmertz e outros. Cotação
leitor: *• (25 votos). Resumo: Joyce diz
a Carlos que está agradecida a ele. Sônia e
Paulo escolhem a data de seu casamento.
Valdir quer aproveitar o noivado de Sônia e
Paulo para apresentar Penha como sua
noiva. Rogério recebe um telefonema de
Maria Luisa alertando-o sobre seu namoro
com Raquel. No caminho para a boite,
Paulo dirige sem cuidado e o carro capota.
19.00 D JORNAL DAS SETE Noticiário
apresentado por Glória Maria. Cotação do
leitor: *** (10 votos)
19.10 D JOGO DA VIDA Novela de Sílvio de Abreu, baseada em argumento de
Janete Clair. Com Glória Menezes, Paulo
Goulart, Maitè Proença, Mário Gomes e
outros. Cotação do leitor: **** (118
votos). Resumo: Vieira fica intrigado ao
saber do detetive que a mãe de Gero é
sua conhecida. Flávia e Livia discutem
outra vez por causa de Gero. Manúcha
prepara uma armadilha para Osvaldo e

19.57 D JORNAL NACIONAL Noticiario apresentado por Cid Moreira e Sérgio
Chapelm. Cotação do leitor: ** (66
votos).
20.25 D SÉTIMO SENTIDO. Novela de
Janete Clair. Com Regina Duarte. Frâncisco Cuoco, Sebastião Vasconcelos. Fernando Torres. Jonas Bloch e outros. Cotação do leitor: ** (18 votos). Resumo:
Luana diz a Sara que não quer ver Tião. Ele
deixa um bilhete, marcando encontro num
restaurante. Padre Gustavo entrega a Tião
uma carta de Luana. que vai ao restaurante. Ameaçado por Valério, Tony conta a
Santinha que é o responsável pelas manchás de batom na camisa do padrasto.
Rudy foge do hospital e vai encontrar-se
com Luana.

INTERNACIO-

01.00 D SESSÃO CORUJA
brutecidos Pela Violência

!íl?llsPlfe

PJ§§Hls

sI!êIp**,í-m«_

• A Editora Abril apresenta, hoje, a revista Som do Sertão, no
programa Almoço com as EstreIas, do casal Aerton e Lolita Rodrigues. A revista, já lançada no
inicio do ano, enfoca o folclore e a
cultura popular musical do nosso
interior.

1»«Jj
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Da esquerda para a direita: Liza Vieira, Elida L'Astorina e Glória Pires

u

MA, Glória Pires,
está apenas no terceiro mês de gravidez. A outra, Liza Vieira,
já é mãe e faz pleno uso de
suas prerrogativas de corujice (embora o negue:
"Não sou coruja"), exibindo o rosto do filho em sua
camiseta. O encontro se
deu nos corredores da Globo e às duas juntou-se a
amiga Elida L'Astorina.
Glória, que exibe um começo de barriga, falava do
enxoval do neném que
chega em outubro: "No começo eu até tentava fazer
os sapatinhos, como minha mãe ensinou. Mas acabei tendo que desistir,
porque cometia erros e tinha que fazer tudo de
novo".

• Aí esmo fora dos quadros dos Trapalhões, Muçum, Dedé e Zacarias continuam agitando horrores. Semana
passada foram a Taubaté para um
show e enfrentaram dificuldades até
para voltar — a cidade parou para ver
as trapalhadas do trio, que nem no
hotel teve sossego.

• ACABOU EM
CASAMENTO

w

ALDIR Fernandes — o Primo de Sal-

ontem com Lígia, irmã de Osmar de Matos,,
falecido no ano passado, que também era
contratado da Bandeirantes. Os padrinhos
do noivo, no casamento realizado ontem, em.
Mirandópolis, foram o Fausto Rocha e Ana.
Regina Bicudo.
•
;

Domingo, o caderno de TV que pega bem todos os canais

A CRITICA
DO LEITOR

Filme

Em-

JORNAL BANDEIRANTES (TV Bandeirantes) —
"Sem medo de errar, unico noticiário da TV em
que o espectador não precisa de muito malabarismo mental para entender
as notícias como são na
realidade". Alexandre Ximenes do Prado, funcionário público.
Em Obsessão de Vingança, Nicol Williamson arrisca
vida e sua carreira numa missão de desforra

9.15 D REENCONTRO

Ulian Vizzachero e outros. Cotação do
leitor **** (112 votos). Resumo: Renato percebe o desespero de Primo por suas
inúmeras dívidas e o aconselha a se
acalmar. Pereira recebe uma carta de um
grupo que pretende chantagea-lo, ameaçando revelar seu passado, quando, no
Rio, ele matara um homem e estivera
preso. Cacilda conta a Maninha que Nina,
ex-namorada de Prirxto está viva. Primo vai
ao escritório de André e este lhe diz que
comprou sua divida e agora é seu único
credor.

Religioso.

9.30 G PROPAGANDA E MERCADO
Programa sobre publicidade. Apresenta- ¦
ção de Márcio Ehrlich e Márcia Brito.
Cotação do leitor: **** (8 votos)
10.00 G TÊNIS. Ao vivo. final do Torneio
de Masters da Copa Santista de Tênis.
Direto de São Paulo.
12.00 D ADISCOMANIA Musical Apresentação de Messiè Lima. Cotação do
leitor; *** (17 votos)
12.30 G BANDEIRANTES
Noticiário. Edição nacional.
leitor: ** (18 votosl

19.40 D EDIÇÃO LOCAL. Noticiário.

ESPORTE
Cotação do

BANDEIRANTES
19.45 D JORNAL
Noticiário, edição nacional. Cotação do
leitor: *•** (80 votos)

12.45 G O REPÓRTER Noticiário. Edição nacional. Cotaçáodo leitor. **** (9
votosl

20.15 D DONA SANTA Senado de Geraldo Vietri. Çom Nair Bello, Elias Gleizer,
Claudia de Alencar e Zecarlos de Andrade.
Cotação do leitor. **** (3/ votos)

13.15 G GINGA BRASILEIRA Musical
Apresentação de João Roberto Kelly com
as Mulatas do Bole-Bole. Cotação do
leitor: **** (3 votos)

21.10 D CUPOM DA COPA Boletim Esportivo. Cotação do leitor: * (2 votos).

16.00 G SÁBADO À TARDE NO CINEMA Filme: Papai Playboy.
DO
AO FUNDO
17.45 G VIAGEM
MAR. Seriado. Cotação do leitor. ****
(10 votos)
18.40 C OS IMIGRANTES Novela de
Benedito Ruy Barbosa. Com Rubem de
Falco. Yoná Magalhães, Othon Bastos.

21.15 Q FUTEBOL. Ao vivo, São Paulo x
Santos.

Paulo Betti está em
Imigrantes

23.15 D SÁBADO À NOITE NO CINEMA Filme: Obsessão de Vingança.

Os

01.15 D CINEMA NA
Filme: O Sistema.

(Canal 7 — 18h40minl

MADRUGADA

VIVA A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA (TV
"PrograBandeirantes) —
maçáo notável. Parabéns
à equipe". Marcos do Vaile, professor.

OS IMIGRANTES (TV
"A meBandeirantes) —
lhor novela da televisão
brasileira. Bom conteúdo
e ótimo elenco". Marilza
Meirelles, advogada.

XERIFE LOBO (TV Globo) — "Poderia passar para a noite nos dias de semana, no horário nobre
das 21 horas". Marcelo R.
P. da Silva, estudante.

JORNAL DAS SETE (TV
Globo) — "Fraco". Carlos
Alberto Medeiros Monclair, analista de sistemas.

CANAL 9
8.30 G TELEESCOLA
MONSTRO

O

Desenho

9.30 G KING-KONG
10.00 D JUDOCA

De

Luís. Participação de Alberto Helena Jr.,
Paes Leme, Flávio Prado, colunistas e
comentaristas esportivos de radio, jornal e
TV de São Paulo e Rio.
15.00 G ESQUILO

Desenho

10.30 G CAPITÃO NEMO

Desenho.

15.30 G FORMIGA

Desenho

Desenho.

16.00 G CAPITÃO NEMO

Programa
12.15 D COISAS NOSSAS
musical conduzido por Jair Rodrigues e
Carmélia Alves.
13.30 D O ARTILHEIRO Programa esportivo enfocando os maiores artilheiros
do futebol nacional e seus grandes gols
de todos os tempos
Mesa
LANCE
14.15 D OLHO NO
redonda esportiva Comando de Pedro

16.30 G HO HO OLÍMPICO
17.00 G O
senho

HOMEM

17.30 D PINOQUIO

19.25 D SUPERDESENHOS
19.48 G BOLETIM DA COPA
19.58 D ENCONTRO COM A PAZ Programa de Chico Xavier.
20.00 G BONANZA

Desenho
Desenho

ELÁSTICO

De

Desenho.

17.55 G JEANNIE É UM GÊNIO Senado. Cotaçáo do leitor: **** ti voto!
18.30 G SESSÃO AVENTURA
Se Meu Buggy Falasse.

Filme

Humorístico.
12.00 D BOZO
do leitor. *** (20 votosl

Cotação

Seriado

Programa

8.00 G PASTOR JIMMY. Religioso Cotação do leitor. ***** (2 votos).
9.00 G BOZO. Humorístico
leitor. ••* 120 votosl

Cotação do

930 D SPEED RACER Desenho
ção do leitor *** (3 votos)
10.00 G SPECTREMAN Desenho
taçáo do leitor **** (16 votosl
10.30 D LIGEIRINHO

Cota
Co

Desenho

11.00 G A TURMA DO PICA-PAU Dei6
****
senho. Cotação ao leitor
votosl
11.30 [ . POPEYE Desenho
leitor *** (2 votosl

Cotaçáodo

Filme Cotação
12.30 D ULTRAMAN
do leaor. ***** (48 votos).
13.00 ? ALMOÇO COM AS ESTRELAS Programa com Aírton e Lolita Roangues. Cotaçáo do leitor. * (2 votos)
15.00 D PROGRAMA RAUL GIL Cota
çào do leitor ** (8 votosl
18.30 G NOTICENTRO Jornalístico Co
tação do leitor. *** (6 votos).
19.00 G DESTINO

Novela

19.45 D OS RICOS TAMBÉM CHO'e'tor:
Novela
do
RAM
Cotação
(1 votoi
Resumo
Aduano
*****
mostra-se preocupado com o futuro de
Manana. por quem se sente responsável
Dom Alberto o tranqu'liza. dizendo que

CASAL 20 (TV Globo) —
"¦Espero que continue assim porque foi o melhor
enlatado que a Globo
comprou". André MarceIo, estudante.

20.30 G BANG-BANG
21.15 D NOSSA COPA
22.00 D DERCY POVÃO Cotaçáo do le
tor. ** (5 votos)
23.00 G O GRANDE BAILE Musical
Comando de Francisco Petrônio e Orquestra.
00.30 G FIM DE NOITE. Filme Os
Cruéis.

CANAL 11
7.00 C STADIUM DIDÁTICO
educativo.

5

os

CANAL 7

9.00 D MILTON,
senho.

?

Filme

23.15 D MINUTO DA COPA Os grandes jogos da Copa. Escócia 3 x Holanda 2,
na Copa de 1978. Cotação do leitor:
***** (19 votos)
23.20 D BASQUETE
NAL. Brasil x EUA.

entre

programa comandado por
O Flavio Cavalcanti estreará
no próximo dia 10 de maio, substituindo o 90 Minutos que teve
ontem a sua última edição. Em
seu lugar, a Bandeirantes colocará três minisséries até a entrada
do Boa-Noite, Brasil.

Rosana. Osvaldo recebe um bilhete avisando que Landinho vai visitar Rosana
Adriano põe os bens de Carla no nome de
Silas. Osvaldo chega em casa e encontra
Rosana conversando com Landinho.

21.25 D PRIMEIRA EXIBIÇÃO
Onde os Sonhos Terminam

debate

• "BOA-NOITE,
BRASIL" NO DIA 10

01.00 D ENCERRAMENTO. Com Jonas
leitor:
do
Cotação
Rezende.
••••• (91 votos).

mios: Setenta mil cruzeiros para quem
acertar quantas vezes o Chacrmha vai
buzinar. Vinte mil Dará o melhor calouro do
programa e, na 5a etapa do concurso para
eleger a mais bela estudante e o estudante mais bonito, um milhão de cruzeiros
para cada um. Cotação do leitor: ***
(24 votos)

esperado

mm

Sandra Cavalcanti, na próxima
terça-feira, às 23h, mostrará os
dois em pé durante as duas horas
previstas para o encontro. Ambos
ficarão atrás de uma estante, tipo
parlamentar, podendo se movimentar à vontade. Miro Teixeira
ganhou o sorteio para iniciar o
debate que terá o seu índice de
audiência divulgado no dia seguinte pois a Globo contratou
serviços especiais do IBOPE.

CANAL 4
8.15 D TELECURSO 1o GRAU

CADERNO B

Marco Antônio Cavalcanti

• CANDIDATOS
EM PÉ

23.30 D FUTEBOL

(Canal 2 — 18h30m)

7.00 D TELECURSO 2o GRAU. Cotação
do leitor: ***** (2 votos)

?

GNoar

17.30 D VÍDEO ROCK Com o grupo
Queen, Devo, Ultravox, Foreigner. L.E.O,
Speedwagon. Joe Cocker. Totó. The Beatles, Ted Nergent, Aerosmith e o grupo
Yes. Apresentação de Jaguar. Cotação do
leitor: •••• (5 votos).

10.45 D TELECURSO V GRAU. Matematica n° 10.

i

17/4/83

**•***•••*•••**•******••********************

CANAL 2

13.00 D STADIUM A Crise no Vôo
Livre: o Departamento de Aviação Civil
proíbe a Asa Delta no Brasil. O novo time
de Basquete do América. A abertura da
temporada de automobilismo no Autódromo de Jacarepaguá: Fórmula Rat-147 •
força livre. A primeira fase do Torneio
Internacional de Basquete, no Maracanãzinho. A final do torneio de tênis de Monte
(6
Cario. Cotação do leitor: ••***
votos).

sábado,

tudo fará para que nada de mal aconteça a
Ia
jovem e que poderá até mesmo adota
legalmente Dom Alberto fica sabendo elo
aniversário da moça e leva a para lanchar
e fazer compras. Aproveitando a ocasião,
diz a Manana para que faça de conta que
Luís Alberto è seu irmào e pede-lhe para
que o aiude a fazer de seu filho um
homem de bem.
20.15 G DESTINO. Novela
taçáo do capitulo 6.
21.00 D HOJE SHOW EU

ReapresenHumorístico.

22.00 D MOACYR FRANCO SHOW
Humorístico e variedades. Cotação do
leitor *** (5 votosl
23.00
nsmo

DESTINO (TVS) — "Sílvio Santos acha que o
nosso povo é idiota, débil
mental. Devia haver punição para esse tipo de gente. É de se lamentar que o
mercado de trabalho leve
tantos bons profissionais
a participarem de uma
imbecilidade dessas. Recado para esses: Nós acreditamos em vocês, apesar
da novela". Gustavo Seiva. estudante de Arquitetura.

DERCY GONÇALVES HumoCotação do leitor. * 12 votosl

DERCY GONÇALVES
iTVSi — "Espetáculo de
alto nível, comicidade
classe A. Ótimo cenário.
Script de qualidade". Nedy Ooria Cerante. domestica.

a

(CANAL 7. 23H15MIN)

OS FILMES DE HOJE
Hugo Gome:

M

ORTO em desastre de automóvel em 1977, Tom
Gries tem uma pequena bagagem cinematográfica, da qual se
destacam um filme para a tela grande, E o Bravo Ficou Só, far-wcst
com bons retratos psicológicos, e
outro para a televisão, O Sistema.
Co-roteirizado por Truman Capote, que ficara fascinado com a vida
em prisão depois de passar semanas
numa delas entrevistando dois assassinos — material que transformaria num best seller, A Sangue Frio.
posteriormente filmado por Richard
Brooks — The Glass House revela as
mazelas de uma grande penitenciaria e sua contundência agride ainda
mais por ser um quadro comum às
prisões de todo o mundo.
Um dos melhores diretores de filmes de ação de Hollywood (Seu Último Refúgio. L'm Punhado de Bravos), Raoul Walsh também se destacou no western com um expressivo
exemplar, Sua Única Saida, talvez a
primeira obra do gênero com conotações psicanalíticas. Em Embrutecidos pela Violência, Walsh — que
como Ford também usava um tapaolho — demonstra sua experiência
mantendo o interesse por uma trama que mesmo em 1950 já não constituía novidade. No elenco, Kirk
Douglas, começando a se firmar, o
delicioso estrabismo de Virginia
Mayo e o sempre correto Walter
Brennan, único ator a ganhar três
Oscar de Melhor Coadjuvante.
Intérprete um tanto frio. como
seu compatriota Michael Caine, com
uma elogiosa performance de Ha¦ mlet em seu currículo teatral. Nicol
Williamson não vinha tendo muita
sorte em suas ocasionais incursões
pelo cinema, mas há pouco redimiuse em grande estilo em Excalibur,
vestindo o Mago Merlin com uma
mistura equilibrada de mistério, ironia e sapiência. Em Obsessão de
Vingança, ele vive um bem-sucedido
executivo londrino insatisfeito com
os valores burgueses e os da classe
operária de suas origens e que se
empenha a fundo numa missão de
desforra. È vigorosa a sua atuação,
boa a direção e ótima, como de hábito. a fotografia a cores de Geoffrey
Unsworth. Um melodrama capaz de
motivar o telespectador.

matrimônios fracassados, tenta persuadir
a moça a mudar de idéia e partir com ele
para uma vida de liberdade, com grilhões.
ONDE OS SONHOS TERMINAM
TV Globo — 21h25mm
(Survlval of Dana) —- Produção norteamericana de 1979. dirigida por Jack Starret.
Elenco. Melissa Sue Anderson, Rooert Carradine, Manon Ross. Talia Balsam. Michael
Pataki, Kevin Breslm, Dan Spector Colorido.'
Quando os pais se divorciam, adolescente ingênua (Anderson) vai viver com a
avó em Los Angeles. Num ginásio local se
deixa influenciar por arruaceiros e acaba
se tornando amante do líder (Carradine)
de um grupo, como ela, desajustado.
Situação inesperada a forçara a se definir
quanto ao futuro. Feito para a TV. Inédito
na TV.
OBSESSÃO DE VINGANÇA
TV Bandeirantes — 23h15min
(The Reckoning) — Produção britânica de
1969. dirigida por Jack Golrj. Elenco. Nicol
Williamson, Rachel Roberts, Paul flegers.
Zena Walker. Ann Bell, Gwen Nelson. Christine Hargreaves. Tom Kempmsk Colorido
*** Egresso da classe operaria, Michael Marler (Williamson) consegue vencer na vida e, ao retornar ao lar, após
ausência de cinco anos, por ocasião da
morte do pai, descobre que ele foi assassinado. Sua vingança coincide com crise
em sua vida profissional e o torna alvo de
inimigos.
OS CRUÉIS
TV Record — 0h30min
—
Produção
italo-espanhola de
(I Crudeli)
1966. dirigida por Sérgio Corbucci Elenco:
Joseph Cotten. Norma Bengnll Julian Mateos. Angr-I Aranda, Gino Pernice. Cláudio
Gora. Mana Martin, bnmo Girolami Colorido
* Durante a Guerra Civil, renegado sulista
(Cotten) rouba vultosa importância dós
nortistas com a ajuda de seus três filhos e
esconde o dinheiro dentro de um caixão.
Para tornar a farsa mais real, utiliza a dona
de um saloon (Bengell) para se passar
pela viúva inconsolãvel.
EMBRUTECIDOS PELA VIOLÊNCIA
TV Globo — 1h
(Along the Great Divide) — Produção norte-amencana de 1950. dirigida por Raoul
•
Walsh. Elenco: Kirk Douglas. Virgínia Mayo;
John Agar. Walter Brennan. Jam.es Anderson. Ray Teal. Morris Andrum. Charles Meredith. Preto e branco
*• Xerife (Douglas) impede que um velho (Brennan) seja enforcado por crime
que não cometeu e o conduz, juntamente
com sua filha (Mayo). através do deserto,
até Santa Loma, onde sabe que haverá
um julgamento justo. No caminho, são
perseguidos pelo grupo do fazendeiro
(Ankrum), cujo filho foi morto e quer fazer
justiça pelas próprias mãos.

O SISTEMA
TV Bandeirantes — 1hl5mm
(The Glass House) — Produção norteamericana de 1972. dirigida por Tom Gnes
PAPAI PLAYBOY
Elenco Vic Morrow. Alan Alda. Clu Gulager.
TV Bandeirantes — 16h
Billy Dee Williams. Dean Jagger. Scott Hvlands. Knstoffer Tabon. Luke Askew Colo(The Pleasure of His Company) — Produrido
ção norte-amencana de 1961, dirigida por
George Seaton Elenco' Fred Asta're. Lilli
• ** Dois condenados — um adolescenPalmer. Debbie Revnolds. Tab Hunter Gary__. te-e ucn-prafessor-— chegam a uma-prisâo
Mernl. Cbarlie Ruggles. Harold Fong Colodo Utah, onde constatam que um oficial
rido
dá cobertura ao tráfico de drogas liderado
** Playboy maduro (Astaire) chega a
por um preso. Depois que o primeiro sa
casa de uma de suas ex-mulheres (Paisuicida, o segundo procura uma forma de
levar ao conhecimento do diretor do premer) para assistir ao casamento da filha
sidio o que acontece atras das grades.
(Reynoldsl com jovem criador de gado
Feito para a TV.
(Hunter) Com sua experiência de três
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CADERNO B

?

?

CRIANÇAS

TEATRO
As complicações que podem advir, na
vida de duas famílias representativas de
diferentes níveis sociais, em decorrência
da perda acidental de um recibo de motel.

O SONHO DE ALICE (Teatro Villa-Lobos) Gostei imensamente. A
mensagem é a pureza, o teatro é
confortável e acolhedor. Carolina
Sampaio Freire, estudante.
¦
PEER GYNT (Teatro Ginástico)
Espetáculo maravilhoso. Um clima de magia há muito ausente
nos palcos cariocas. Adélia Maria
Rocha, estudante.
¦
CARA OU COROA/NAVEGANDO (Teatro Cacilda Becker) é lindissimo. Não deixem de levar as
crianças. Esse pessoal do Navegando leva a criançada muito a
sério, fazendo teatro como gente
muito grande. Pedro Cabral, engenheiro.
¦
APARECEU A MARGARIDA
(Teatro Planetário) alto nível de
interpretações e direção. Francisco A. Vasconcelos, comerciário.
¦
NOITES BRANCAS (Teatro dos
Quatro) fundo musical ótimo,
atores excelentes e história belíssima. Miguel Pereira de Paula
Mussi, estudante.

Cotação do leitor; *•* (47 votos)
PÓ DE GUARANÁ — Musical baseado no
original Fourtune. de Russel e Melrose.
Adaptação de José Rodrix. Dir. de Wolf
Maya. Com Cininha de Paula, Cláudio Savietto. Guilherme Karan. Eliane Maia. Papagaio
Café Cabaré. Av. Borges de Medeiros, 1426
(274-7999) De 4a a 6a. às 21h30m; sáb., às
21h30rn; dom., às 19h e 21h30m. Ingressos
4a, 5a e dom., a CrS 800 e CrS 500, estudantes; 6a e sáb., a CrS 800.
Um conjunto de rock busca subir na
vida por todos os meios.

Cotação do leitor: **** (12 votos)
NÃO ME CHAME DE TETÊ (Trágico Acidente que Destronou Tereza) — Texto de
José Wilker. Direção de Eduardo Tolentino
de Araújo. Com o grupo TAPA. Teatro Rival,
Rua Álvaro Alvim. 33 (240-1135). 3a. às
21h30m; de 4a a sáb., às 18h30m. Ingressos
a CrS 500 e CrS 300. estudantes.
A história do suicídio de uma jovem,
logo depois da sua vitória no concurso
para a escolha da Miss Guanabara.

TODO MUNDO NU — Comédia de Ricardo Bandeira. Teatro Leopoldo Fróes, Rua
Manoel de Abreu, 16, Niterói. De 6" a
dom, às 21h30min. Ingressos a CrS 1 mil.

Cotação do leitor: ***** (199 votos)
A BOMBA DA ELISABETH — Comédia de
Álvaro Valle. Dir. de Aderbal Júnior. Com
Suely Franco, Norma Blum, Aimée, Marcelo
Picchi, Priscila Camargo. Tânia Loureiro. Haroldo Botta. Farneto, Miguel Rosenberg.
Teatro Mesbla. Rua do Passeio. 42 — 11o.
(240-6141). De 3a a 6a, às 21h15m; sáb., às
20h e 22h30m; dom., às 18h e 21h15m.
Ingressos de 3a a 6a e dom. a CrS 700 e CrS
500, estudantes; sáb., preço único CrS 800.
Peripécias decorrentes de um atentado contra ditador africano durante sua
visita ao Brasil.

*** (1 voto)
— Texto de Bernard
ELEFANTE
O HOMEM
Pomerance. Dir. de Paulo Autran. Com Paulo
Autran, Ewerton de Castro, Karin Rodrigues,
Serafim Gonzalez Patrícia Bueno, Tácito Rocha, Arnaldo Dias, Ricardo Moniz. Teatro
João Caetano, Praça Tiradentes (221-0305).
De 4a a 6a, às 21 h; sáb., às 20h e 22h30min;
dom., às 18h e 21 h. Ingressos a CrS 800
(platéia e Io balcão) e CrS 600 (2o balcão).
do

Cotação do leitor: **** (10 votos)
MOÇO EM ESTADO DE SÍTIO — Texto de
Oduvaldo Vianna Filho. Dir. de Aderbal Júnior. Com Alfredo Ebasco. Carmem Gadelha,
Evandro Comym, Expedito Barreira. Fred
Gouveia, Gè Menezes. Júiia Guedes, Kmha
Costha. Miguel Oniga. Octacilio Coutinho,
Solange Jouvin, Vander de Castro, Zezé
Polessa. Teatro Glauce Rocha. Av. Rio
Branco, 179 (224-2356). De 3a a 6a, às 21h;
sáb. às 20h e 22h30m; dom. às 18h e 21h.
Ingressos de 3a a 6a e dom. a CrS 700 e cr$
500. estudantes, sáb. a CrS 700.
) Análise das perplexidades, das dúvidas existenciais e políticas e dos descaminhos da juventude carioca do início da
década de 60, a partir da perspectiva de
1965, quando a peça foi escrita. Troféu
Mambembe para o melhor texto e Prêmio
MEC para um dos cinco melhores espetaculos de 1981.

Cotação do leitor: ***** (23 votos)
CAPITÃES DA AREIA — Texto de Carlos
Wilson Silveira adaptado do romance de
Jorge Amado. Dir. Carlos Wilson Silveira.
Com o elenco do Grupo Capitães da Areia.
Teatro dos Quatro, Rua Marquês de São
Vicente, 52 — 2o (274-9895). 2a. às 21h30m.
De 3a a 6a, às 17h. Ingressos a CrS 600 e CrS
300 à venda no local e na Rua Vise. de Pirajá,
303/114. Até dia 25.
Tristezas e alegrias do sub humano
dia-a-dia da infância marginal de Salvador.

Numa ilha deserta, os poderes mágicos de Próspero, ex-Duque de Milão afãstado do poder por um golpe de força,
ensinam aos seus inimigos as virtudes da
tolerância.

leitor:

Um homem nascido com terrível deformação física atrai a atenção de um
médico e graças aos cuidados que passa a
receber revela qualidades humanas que
até então pareciam impossíveis.

Cotação do leitor; **** (42 votos)
O ESPIRRO MILIONÁRIO (Quem Gosta
Demais de Sexo Morre Fazendo Amor) —
Comédia de Pierre Chesnot. Adapt. e dir. da
João Bethencourt. Com Francisco Milani.
Carvalhinho, José Santa Cruz, César Montenegro, Arthur Costa Filho, Marta Anderson e
Margô Mello. Teatro Copacabana, Av. Copacabana,327 (257-1818 R. Teatro). De 4a a
6a. às 21h30m; sáb., às 20h e 22h30m.
dom., às 18h e 21h30m, vesperal na 5a, às
17h. Ingressos 4a. 5a e dom., CrS 600 e CrS
400, estudantes e CrS 200, balcão; 5a vesp.
CrS 350, e CrS 200, balcão 6a, CrS 600 (preço
único) e CrS 200, balcão, sáb.. CrS 700 (preço
único) e CrS 200, balcão.
Disputa em torno da herança de um
escritor de literatura erótica. Até 2 de
maio.

Cotação do leitor: ***** (3 votos)
BRASIL DOURADO — Texto de Aguinaldo
Silva. Dir. de Ari Coslov. Com Nestor de
Montemar, Aríete Sales, Yolanda Cardoso,
André Valli. David Pinheiro, Roberto Lopes.
Teatro Alaska. Av. Copacabana. 1241 (2479842). De 3a a 6a. às 21 h30min; sáb. às 20h e
e
e dom., às 19h30min.
22h30mm.
21h30min. Ingressos de 3a a 5a e dom. a CrS
800 e CrS 500. estudantes; 6a a CrS 800 e
sáb. a CrS 1 mil.
Num cabaré da Lapa, um encontro
entre personagens que relembram seus
problemas pessoais, todos ligados ao dia
em que morreu Marylin Monroe.

Cotação do leitor: **** (49 votos)
A NOITE DO OSCAR — Comédia de Vicente
Pereira. Dir. de Luis Carlos Ripper. Com
Thais Portinho. Nildo Parente, Maria Lúcia
Dahl Duse Nacaratti, Mário Borges. Teatro
do BNH, Av. Chile. 230 (262-4477). De 4a a
6a às 21h15m, sáb.. às 20h e 22h15m e
dom às 18h e 21h. Ingressos de 4a a 6" e
dom., a CrS 600 e CrS 300. estudantes e
sáb., a CrS 600. (14 anos).
Uma série de acontecimentos imprevistos e grotescos frustra os planos de um
grupo de amigos que pretendia assistir
pela televisão à cerimônia de entrega do
Oscar.

ENSINA-ME A VIVER — Texto de Colin
Higgins. Adapt. e dir. de Domingos de Oliveira. Com Henriette Morineau, (revezando-se
com Mana Clara Machadol, Nathália Timberg, José Mareio Passos. Osvaldo Louzada,
Paulo de Oliveira, Breno Bonin, Regina Linhares. Clemente Viscaino, Helena Rego, Teimo
Faria. Teatro Carlos Gomes, Praça Tiradentes (222-7581). De 3a a 6a, às 21 h; sáb . às
20h e 22h30min; dom., às 18he 21h30min.
Ingressos de 3a a 5a a CrS 800 e CrS 500,
estudante; 6a e sáb.. a CrS 800.
Uma octogenária, pouco antes de
morrer, vive um insólito romance com um
rapaz cheio de problemas, a quem transmite um pouco da sua sabedoria e serenidade.
Cotação do leitor: ***** 113 votos)
AMOR VAGABUNDO (ETERNAMENTE
NUNCA) — Texto de Feiipe Wagner. Dir. de
Domingos de Oliveira. Com Betty Faria e
Jorge Dona. Teatro Vanucci, Rua Marquês
de S. Vicente. 52 — 3o (274-7246). De 4a a 6a
às 21h30m; sáb., 20h e 22h30m e dom., às
19h e 21h30m. Ingressos 4a. 5a e dom. a CrS
1 mil e CrS 700. estudantes; de 6a a dom. a
CrS 1 mil.
História de uma conturbada paixão
entre um homem casado e uma moça
solteira.

Cotação do leitor: **** (34 votos)
CABARÉ S.A. — Espetáculo de variedades
com textos de Oswald de Andrade, Grande
Othelo, Antônio Pedro. Mauro Rasi e Heloísa
Arruda. Dir. de Antônio Pedro. Dir. mus. de
Caique Botkay. Com o Pessoal do Pessoal.
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 17 (2401135). De 4a a 6a, às 21h15m; sáb.. às20h e
22h30m; dom. às 18h30m e 21h15m. Ingressos a CrS 800. e CrS 600. estudantes e
CrS 200, classe teatral mediante carteira
sindical. Até dia 2 de maio.

Cotação do leitor: *** (1 voto)
MOTEL PARADISO — Texto de Jucá de
Oliveira. Dir. de José Renato. Com Maria
Delia Costa, Leonardo Villar, Yara Amaral.
Oswaldo Loureiro. Fernando José, Elísio José, Denise Barreiros. Teatro Villa-Lobos,

Dissolvendo imagens dos cabarés parisienses da belle époque e dos cabarés
literários da Europa Central num molho
bem brasileiro da Praça Mauá e da Lapa, a
equipe mostra os bastidores de um estabelecimento do gênero e exemplifica aigumas de suas criações típicas. Prêmio
MEC para um dos cinco melhores espetaculos de 1981.

Cotação do leitor: **** (18 votos)
O BRAVO SOLDADO SCHWEIK — Texto
de Antônio Pedro e Marinho de Azevedo,
adaptado do romance de Jaroslav Hasek. Dir.
de Antônio Pedro. Cohi Pedro Paulo Rangel.
Bettina Viany, Vinícius Salvatori. Anselmo
Vasconcellos, Eliane Rogério. Teatro Cãndido Mendes, Rua Joana Angélica, 63 (2279882). 4" e 6a, às 21h30m; 5a, às 21h30m;
sáb.. às 20h e 22h30m; dom., às 19h e
21h30m. Ingressos a CrS 800 e CrS 400,
estudantes.
Um soldado astuto empenha-se em
salvar a sua pele na balbúrdia da Primeira
Guerra Mundial.
Cotação do leitor: •••• (116 votos)
LA VÊNUS DESBUNDE — Comédia de
Hilton Marques e Max Nunes. Dir. de Mauricio Sherman. Com Elizângela, Olney Cazarré.
Germano Filho, Carla Nell, Rogério Fróes,
Martim Francisco, Luiz Pimentel, Elza Gomes. Teatro da Praia. Rua Francisco Sá. 88
(287-7794). de 4a a 6a, às 21h30m; sáb., às
20h e 22h30m; dom., às 19h e 21h30m.
Ingressos de 4a a 6a e dom. a CrS 1 mil e CrS
500. estudantes e sáb.. a CrS 1 mil.
O roubo de um pedaço da escultura de
Vênus de Milo desencadeia violentas reações em Paris e no mundo.
Cotação do leitor: ** (7 votos)
O PARTO DA BÚFALA — Texto de Monah
Delacy. Dir. de Roberto Frota. Com José
Mayer, Nadja Nardini, Angela Vieira, José
Roberto Mendes, Alice Viveiros de Castro.
Teatro Gláucio Gill. Praça Card. Arcoverde.
s/n° (237-7003). De 3a a 6a. às 21h30m; sáb..
às 20h e 22h30m; dom. às 18h30m e
21h30m. Ingressos de 3a a 5a e dom. a CrS
800 e CrS 500, estudantes; 6a e sáb, a CrS
800.
Retornando inesperadamente de uma
viagem a São Paulo, a jovem esposa
grávida surpreende o marido envolvido
com visitas comprometedoras.
Cotação do leitor: *** (7 votos)
OHI KRISIS... — Criação coletiva do grupo
Disritmia. Mús. de Cláudio Savietto. Dir. de
Louise Cardoso. Com Beatriz Junqueira.
Márcia Bulcão, Marcelo Barroso, Mauri
Aklander, Otávio Moraes. Teatro Experimental Cacilda Becker, Rua do Catete. 338
(265-9933). De 5a a sáb.. às 21h30m; dom.,
às 19h e 21h30m. Ingressos a CrS 350 e CrS
250. estudantes. (14 anos). Até dia 2 de
maio.
"musical tragicósmico", o
Rotulado de
espetáculo baseia a sua linguagem na
expressão corporal, na movimentação e
na música.
Cotação do Leitor:***** (6 votos)
A TEMPESTADE — Texto de Augusto Boal.
inspirado em Shakespeare. Dir. de José Luiz
Ribeiro. Com Marcos Bandeira, Zé Mario
Limongi, José Eduardo Arcuri. Angela Avilez
e outros. Teatro Glauce Rocha, Av. Rio
Branco. 179 (224-2356). De 3a a 6a-feira. às
18h30m; sáb.. às 18h. Preço único CrS 300.
Até dia 1o de maio.
Uma rebelião liderada pelo escravo
Caliban procura derrubar o poder colonizador que domina uma ilha selvagem,
graças aos conhecimentos científicos de
Próspero, um nobre italiano.
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DOM QUIXOTE OU AS ALEGRES AVENTURAS DE UM CAVALEIRO ANDANTE —
Teatro do CRET, ao lado do Instituto de
Educação, centro de Nova Iguaçu. Sáb e
dom., às 16h. Ingressos a CrS 150.
O GATO MALHADO E A ANDORINHA
SINHÁ — Teatro do Planetário da Gávea,
Rua Padre Leonel Franca. sm° (274-0096).
Sáb. e dom., às 16h e 17h30m. Ingressos a
CrS 350.

Local/Canal de TV
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Cotação
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Observações.

Profissão

Idade

Endereço
CEP

Telefone.

CINDERELA, A GATA BORRALHEIRA —
América Futebol Clube. Rua Campos Sales,
118. Sáb., às 17hedom., às 16h. Ingressos a
CrS 250.

O DIA EM QUE O GUARDA-CHUVA SE
APAIXONOU PELA SOMBRINHA — Teatro dos Quatro. Rua Marquês de Sào Vicente, 52/2° (274-9895). Sáb., e dom., às 16h e
17h15m. Ingressos a CrS 250.

Cotação do leitor: ***** (35 votos)
O PALHAÇO DA CIDADE — Teatro Tapume, Rua Voluntários da Pátria. 24. Sáb. e
dom , às 17h30m. Ingressos a CrS 250.

Cotação do leitor: **** (1 voto)
A REVOLTA DOS BRINQUEDOS — Teatro
Vanucci. Rua Marquês de São Vicente. 52
(274-7246). Sáb.. às 17h e dom., às 16h e
17h. Ingressos a CrS 300.

OS CIGARRAS E OS FORMIGAS — Teatro
Tablado, Rua Lineu de Paula Machado, 795.
(294-7847). Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a
CrS 250.

AS SETE ONDAS — Teatro Villa-Lobos.
Sala Monteiro Lobato. Av. Princesa Isabel,
440. Sáb, às 17h30min; dom. às 16h15min e
17h30m. Ingressos a CrS 300.

QUEM DOIS CONTOS CONTA, DOIS PONTOS APRONTA — Teatro do Sesc de São
João de Meriti. Rua Tenente Manoel Alvarenga Ribeiro, 56. Sáb.. e dom., às 16h30m.
Ingressos a CrS 200 e CrS 100 (crianças). Até
dia 25 de abril.

Cotação do leitor **** (9 votos)

Cotação do leitor: ***** (39 votos)
CASAMENTO NA FLORESTA II — Teatro
a CEU, Av. Rui Barbosa, 762. Sáb., e dom.
<. 17h30m. Ingressos a CrS 250.

O JARDIM DAS BORBOLETAS — Papagaio Café Cabaré. Av. Borges de Medeiros.
1426. Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS
300.

A BUSCA DO COMETA — Teatro Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica. 63 (227-9882).
Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS 250.

Cotação do leitor: **** (8 votos)
O SONHO DE ALICE—Teatro Villa-Lobos.
Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695). Sáb.. às
15h e 17h e dom, às 14h e 16h. Ingressos a
CrS 400. Vendas antecipadas a partir de
quarta-feira.

A FORMIGUINHA FOFOQUEIRA —Teatro
Teresa Rachel, Rua Siqueira Campos, 143
(235-1113). Sáb. e dom, às 16h30min. Ingressos a CrS 300. Cotação do leitor:
***** (1 voto).

Cotação do leitor: ***** (2 votos)
OU ISTO OU AQUILO — Teatro Glaucio
Gill. Pça. Cardeal Arcoverde, s/n° (2377003). Sáb., às 17h e dom., às 16h. Ingressos a CrS 250.
O PLANETA LILÁS — Teatro de Bolso
Aurimar Rocha. Av. Ataulfo de Paiva. 269

A LUTA DO GATO E DO RATO — Western
Clube, Rua Humaitá, 380. Sáb e dom, às
17h. Até dia 30 de maio.
MÔNICA E CEBOUNHA CONTRA O CAPITÃO GANCHO —Teatro do Clube Olímpico, Rua Pompeu Loureiro, 116. Sáb., às 16h.
Ingressos a CrS 200.
VIAGEM AO FAZ DE CONTA — Teatro
Arthur Azevedo. Rua Vitor Alves. 454, Campo Grandes, Sáb e dom, às 16h. Ingressos a
CrS 200. Até domingo.
A BELA ADOMERCIDA NO BOSQUE —
Teatro Arcadia. Travessa Alberto Cocozza.
38, Nova Iguaçu. Sáb. e aom„ às 17h.
Ingresso a CrS 150.

CARA OU COROA? — Teatro Cacilda Becker. Rua do Catete. 338. Sáb. e dom. às 17h.
Ingressos a CrS 250.
A CASA DE DOCE DA FLORESTA ENCANTADA — Teatro Clara Nunes. Rua Marquês
de S. Vicente. 52/3°. (274-9696). Sáb. e dom.
às 17h. Ingressos a CrS 250.

O CIRCO CHEGOU — Teatro Arcadia.
Travessa Alberto Cocozza. 38, Nova Iguaçu.
Sáb. e dom. às 15h. Ingresso a CrS 100.
EM BUSCA DO TESOURO — Teatro Leopoldo Fróes. Rua Manoel De Abreu. 16.
Niterói. Sáb. e dom., às 16h. Ingressos a CrS
200. Até dia 25.
OS PRIMOS JOCA E SERAFIM — Teatro
do Sesc de Madureira, Rua Ewbanck da
Câmara. 90. Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a
CrS 200 e CrS 100, comerciários. Até dia 30
de maio.

SHOW
TIJOLO POR TIJOLO — Show com Chico
Buarque. Nana Caymmi. Gonzaguinha. Moraes Moreira, Francis Hime, Toquinho. João
Nogueira, conjunto Céu da Boca, Johnny Alf,
Cadinhos Vergueiro, João do Valle, Sérgio
Ricardo e outros. Concha Acústica da
UERJ. ao lado do Maracanã. Hoje. às 21h.
Ingressos a CrS 1 mil, em beneficio da Vila
do Vidigal.
RIO SINAL VERDE — Show do cantor
Júnior. Participação de Renato Terra. CineShow de Madureira, Rua Carolina Machado, 542. De 6a a dom., às 21h30min. Ingressos 6a, a CrS 300 e sáb. e dom., a CrS 400.
SAMBA — Apresentação de Xangó da Mangueira, Lecy Brandão, Baianinhoe o conjunto
Reais do Samba. Conjunto Residencial
João XXIII. Santa Cruz. Hoje, às 17h. Entrada franca.
PROJETO FIM DE TARDE — Forró e frevo
com Carlos Cao Júnior. Teatro Armando
Gonzaga. Av. Mal. Cordeiro de Farias. s/n°.
Mal. Hermes. Sáb. edom.. às 19h. Ingressos
a CrS 150.

do

leitor:

***** U voto)

Cotação do Leitor: **'** (73 votos)
A ROLETA DO PAULO SILVINO — Espetarulo de humor e variedades com Paulo
Silvino. Manoel da Conceição (violão), atores
e músicos. Direção de Gracindo Júnior. Teatro Glória. Rua do Russel. 632 (245-5527).
5a e 6a. às 21h30m; sáb. às 20h e 22h30m;
dom . as 18h e 21h. Ingressos 5a e dom . a
CrS 1.000 e CrS 600 estudantes; 6a, sáb.. a
CrS 1.000 Ate da 2 de maio.

SUOR DA AMÉRICA — Apresentação de
Mauro Reis (voz e violão) e Eduardo Soares
(percussão e outros). Teatro Arcadia. Travessa Alberto Cocozza, 38, Nova Iguaçu. De
6a à dom., às 18h30min.
Cotação do leitor: ***** (2 votos)
REENCONTRO — Show com a cantora
Elizeth Cardoso acompanhada do quinteto
formado por Juarez Araújo (saxofone), Sérgio
Carvalho (teclados), Wilson das Neves (bateria), Aldo de Oliveira (guitarra) e Hélio Caputi
(baixo). Velho Galeão — Antigo Aeroporto
do Galeão (398-5415 e 398-4457). 5a e 6a, às
22h30m; sáb, às 23h. Couvert de CrS 1 mil
200, sem consumação mínima. A abertura
do salão é a partir das 20h30m.
Cotação do Leitor: **** (14 votos)
EMOÇÕES — Show do cantor e compositor
Roberto Carlos, acompanhado do conjunto
RC 9 e do Coral RC e grande orquestra do
Canecão. Texto, roteiro e direção de Miele e
Boscoli. Regência no maestro Eduardo Lages. Cenografia de Mário e Mauro Monteiro
Canecão. Av. Venceslau Braz, 215 (2953044 e 295-1047) 4a e 5a. às 21h30m. 6° e
sáb. às 22h30m e dom., às 20h30m. Ingressos 4», 5a edom., a CrS 1 mil 500; 6a e sáb.. a
CrS 2 mil.
Cotação do leitor; **** (1 voto)
AGILDO RIBEIRO — Show do humorista.
Participação da cantora Doris Monteiro. Música para dançar com a orquestra do maestro
Zanoni. Direção de Wolff Maia Golden
Room do Copacabana Palace. Av. Copacabana. 327 (256-8590 e 257-18181. 5a e dom.
às 22h. 6a e sáb. às 23h. Ingressos 5a e dom.
a CrS 1 mil; 6a a CrS 1.200. sáb.. a CrS 1 300.
Sem consumação mínima. O salão abre às
21 h. para serviço e jantar.
Cotação do leitor: •*•• (7 votos)
VIVA O RISO — Show do humorista, cantor
e ator Octávio César Teatro Armando Gonzaga, Av. Mal. Cordeiro de Farias. S/n°. Sab.
e dom., às 21h30m. Até dia 25. Ingressos a
CrS 400 e CrS 200. estudantes.

Cotação do leitor. **** (6 votos)
(36 votos)

SEMPRE, SEMPRE MAIS — Show de Lucinha Lins e Cláudio Tovar. Direção de Jorge
Fernando. Coreografia de Rogério de Poli e
Cláudio Tovar. Teatro da Lagoa, Av. Borges
de Medeiros. 1 426 (274-7999) De 4a a
dom., às 21h30m. Ingressos a CrS 800 e CrS
500. estudantes.
NANA E DORI CAYMMI — Show da cantora e do flautista e compositor acompanhados
de Raimundo Nicioh (piano). Zerró (contrabaixo) e Augusto And (bateria). Direção de Célia
Azevedo Sala Sidney Miller. Rua Arauio
Porto Alegre. 80 De 3a a sab. as 18h30m.
Ingressos a CrS 200 Ate dia 24

Cotação

Nomedo leitor

BINGO O COELHO XERIFE — Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos. 51. (5212955): Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS
250.

MENINO MALUQUINHO — Teatro Armando Gonzaga, Av. Mal. Cordeiro de Farias. sm°. Mal. Hermes. Sab.. e dom., às
15h30m. Ingressos a CrS 150.

AZUL LATA QUE VERDE MATA — Teatro
da Aliança Francesa da Tijuca, Rua Andrade Neves. 315. Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS 250.

Cotação do Leitor: ****

|

ALADIM E A LÂMPADA MARAVILHOSA
— Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos. 51 (521-2955). Sáb. e dom., às 16h.
Ingres sos a CrS 250.

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS —
Teatro Teresa Rachel — Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113) Sáb. e dom. às 17h30m.
Ingressos a CrS 300.

BIMBA E FÁTIMA GUEDES — Show das
cantoras acompanhadas de Helvius Vilela
(piano). Filo (guitarra). Jacaré (contrabaixo).
Paulinho Vieira (bateria), Firmino (percussão),
Marquinho (sopro) e Carlinhos (sopro). Sala
Sidney Miller. Rua Araújo Porto Alegre. 80.
De 3a a sáb., às 21h. Ingressos a CrS 200.
Último dia.

Espetáculo

(239-1498). Sáb. edom. às 17h. Ingressos a
CrS 200.

OS TRÊS PORQUINHOS E GASPARZINHO
— Teatro do Clube Olympico, Rua Pompeu
Loureiro, 116. Sáb., às 17h. Ingressos a CrS
200.

Cotação
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Dia

RETALHOS ENCANTADOS — Viço Show.
Av. 28 de Setembro, 296. Sáb e dom., às
17h. Ingressos a CrS 200.

APARECEU A MARGARIDA — Texto de
Roberto Athayde. Direção de Clóvis Levi.
Com o elenco da Caravana de Cena. Teatro
do Planetário, Av. Padre Leonel Franca. 240
(274-0046). 5a. às 21h30min e sáb.. às
19h30m e 22h. Ingressos a CrS 600 e CrS
400, estudantes. Primeiro dia de aula de uma
professora despótica. símbolo do poder repressivo, frente a uma turma de alunos
indefesos.
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No Teatro
Teresa
Raquel o
espetáculo
infantil A
Formiguinha
Fofoqueira

Cotação do leitor: **** (ivoto)

O LEITOR E O CRITICO
No cupom que é publicado diariamente no
Divirta-se do JORNAL
DO BRASIL, o leitor
pode opinar sobre qual- ¦ tü
quer espetáculo em cartaz. Para preencher o
cupom basta atribuir
cotações que variam de
uma (ruim) a cinco estrelas
(ótimo), e no item
"observações"
o leitor
I
pode acrescentar o que
desejar, da qualidade
da projeção ao estado
da sala de espetáculos.
O cupom deve ser entregue na agência dos
Classificados do
JORNAL DO BRASIL
mais perto de sua casa
ou enviado pelo Correio I
para JORNAL DO
BRASIL, seção Divirtase, Av. Brasil, 500, 6o
andar, CEP n° 20 940.

«p^^n

Cotação do leitor. *•** (107 votos)
NOITES BRANCAS — De Dostoiewsky.
Adaptação e direção de Paulo Afonso de
Lima. Com Neila Tavares. Cláudio Gonzaga.
Isolda Cresta e Luiz Carlos Félix Teatro dos
Quatro. Rua Marquês de S. Vicente. 52/2°
(274-9895). De 3a a 6a, às 21h30m; sáb.. às
20h30m e 22h30m; dom., às 19h e 21 h.
Ingressos de 3a a 6a e dom., a CrS 800 e CrS
400, estudantes; sáb., a CrS 800. Até dia 2
de maio.

Cotação do leitor: **** (7 votos)
AMADEUS — Texto de Peter Shaffer. Dir.
de Flávio Rangel. Dir. mus. de Aylton Escobar. Com Raul Cortez, Edwin Luisi, Marieta
Severo, Ruy Affonso, Labanca, Jorge Chaia.
Jorge Cherques. Renato Dobal. Luís Magnelli e outros. Teatro Adolpho Bloch, Rua do
Russel, 804 (285-1465). De 4a. a 6a, às
21h30min; sáb. 19h e 22h30min. e dom., às
18h Ingressos a CrS CrS 1 mil e CrS 600,
estudantes (4a, 5a e dom.) e CrS 1 mil 200 (6a
e sáb.).
Em Viena, nos fins do séc. XVIII, o
compositor oficial da Corte, Salieri, transtornado de ciúmes pelo gênio do jovem
Mozart, lança um desafio a Deus, por
quem se sente traído.

A TEMPESTADE — Texto de William Shakespeare. Dir. de Paulo Reis. Com Ariel
Coelho, Maria Padilha, Miguel Falabella. Fábio Junqueira. Paulo Reis. Daniel Dantas.
Eduardo Lago, Rômulo Marinho Jr., Antônio
de Bonis, Janser Barreto, Jackson Leal. Ivan
Alves, Vitor Haim. Escola de Artes Visuais,
Parque Lage, Rua Jardim Botânico, 414. De
4a a dom., às 21h30min. Ingressos a CrS 600
e CrS 300, estudante.

¦¦¦¦^»-

Cotação do leitor: **** (2 votos)
QUE PAIS É ESSE? — Textos de Stanislaw
Ponte Preta. Carlos Eduardo Novaes. Luis
Fernando Veríssimo. Affonso Romano de
SanfAnna, Clóvis Levi. Dir. de Clóvis Levi.
Com o elenco do grupo Caravana de Cena.
Teatro do Planetário da Gávea. Av Padre
Leonel Franca. 240 (274-0046). Às 6as. às
21h30min. e aos dom., às 19h30m e 21 h.
Ingressos a CrS 600 e CrS 400, estudante.
Através de uma série de textos curtos,
uma tentativa de bem-humorada análise
da atualidade brasileira. (14 anos).

Av. Princesa Isabel. 440 (275-6695). De 3' a
6a. às 21h30m; sáb. às 20h e 22h30m e
dom. às 18h e 21h. Ingressos de 3a a 5a. a
Cr$ 600; 6a e sáb.. a CrS 1000; dom. a CrS
1000 e CrS 600, estudantes (18 anos).

A CRITICA
DO LEITOR

Cotação

JORNAL DO BRASIL

DIVIRTA-SE

sábado, 17/4/82

do leitor:

***** (6 votos)

MUDANÇA DE ESTAÇÃO — Show do
conjunto A Cor do Som. formado por Armandmho (bandolim e guitarra). Dadi (baixo). MU
(teclados). Ary ipercussáo) e Gustavo (batena) Direção de Wally Salomão Teatro Casa
Grande. Av Ataulfo de Paiva, 290 (2394046i De 4a a dom . 3S 21h Ingressos a CrS
800 Ate amanha
GRUPO ARCO-ÍRIS — Show de musica
popular brjs:!o:r3 Casa do Estudante Universitario Av Rui Barbosa. 762 De 6a a
dum. ai 2lh Ingressos a CrS 200

A GAIOLA DAS MIMOSAS — Show de
travestis com Geórgia Bengston. Camile,
Andreia Gaspareli. George Rosas e Evelin.
Texto e direção de Brigitte Blair. Teatro
Brigitte Blair. Rua Miguel Lemos. 51 (5212955) De 3" a domingo, às 21h30m. Ingressos a CrS 500 (de 3a a 6a) e CrS 600 (sáb. e
dom).
Cotação do leitor **** (5 votos)
BONECAS COM TUDO EM CIMA — Show
dos travestis Verusca, Cláudia Celeste Jane
di Castro e Mana Leopoldma Teatro Princesa Isabel. Av Princesa Isabel. 186 (2753346). De 3a a 6'. às 21h30m. sáb. às
20h30m e 22h30m; dom. as 18h e 21h30m.
Ingressos de 3a a 6a e dom. a CrS 800 e CrS
500. estudantes, sáb. a CrS 800
SHOW LIBERDADE — Apresentação de
Hélio Dikas. leda D'Almeida. Marcos Arruzo.
Valéria Leoni e outros Teatro Procopio
Ferreira. Rua Paulo Uns. 41-4°. Duque de
Caxias Hoie. às 19h Ingressos a CrS 200
ALINHAMENTO DOS PLANETAS - Apresentaçâo de Bira de Olive'ra e Carlos Blanco
e dos gruoos Acordes. Espelho D Água e
Troya Instituto Abel. Rua Dr Paulo Cesar;
107. Niterai Hoje. as 2lh Ingressos a CrS
200
NEW JOÀ — Show de Sidney Mato=;
(violão e voz). Marcelo Bernardes isax e

flauta) Carlos Munhoz (guitarra), Fernando
(bateria) e Flavio Perè (baixo). Estrada do
Joá, 2360. (antigo Bar Luar) (399-0309): De
5a a dom, às 21 h. Couvert a CrS 250.
CLUBE 21 — Programação: De 2a a sáb.. a
partir das 22h. apresentação dos conjuntos
de Osmar Milito e Ronnie Mesquita; 2',
Noite de Jazz; Dom., Noite de Dixieland
com a Mississipi Dixieland Band. Convidados
especiais: 6a. sáb. e 2a, Nivaldo Ornellas; 2a
Hélio Dolmiro e Maura Senise; 3a. Wanda Sá
(cantora) e Cláudio Guimarães (guitarra); 4a,
Hélio Delmiro e 5a, Mauro Senise. De 2a a 5*
e dom., consumação a CrS 700. 6a e sáb..
consumação mínima de CrS 1 mil 200. Rua
Maria Angélica. 29 (286-8338).
NOITES CARIOCAS — Aberta às sextas e
sábados, a partir das 22h, com música de fita
Pepe. A
para dançar com o discotecário Dom
1h apresentação do conjunto Radio Taxi.
Morro da Urca, Av. Pasteur. 520 (295-5244).
Ingressos a CrS 750.
JAZZ, BLUE AND FOX — Apresentação do
cantor Mario Jorge & Trio. Cervejaria Chucrute, Largo de s. Conrado (ao lado da
igreja) tel: 399-4974. Todos os sábados e
domingos a partir das 21h30m. Ingressos a
CrS 300.
IVON CURI — Show do humorista e cantor.
Sambão. Rua Constante Ramos. 140 (2561870). De 3a a dom., às 23h. Couvert a CrS 1
mil 500. Ate amanhã.
Cotação do leitor: ***** (25 votos)
NONATO LUIZ — Show do violonista e
compositor. Klau's Bar. Rua Dias Ferreira.
410. (294-4197). De 3a a sáb.. a partir das
22h. Consumação de 3a a 5a e dom., a CrS
450 e 6a e sáb., a CrS 600.
SENTIMENTOS MODERNOS — Show do
La, Ricardo
grupo Popará, formado por Chico
Pavão. Luci Mafra, Rosa Douat e Manlena
Bibbas (atores) e Ze Pite (piano), Jorge Varela
(contrabaixo) e Fernando Torres (bateria).
Restaurante Manjericão. Rua D Mariana.
25. Sáb. e dom., as 22h. Couvert a CrS 300.
PROJETO FIM DE TARDE II — Show do
cantor e compositor Elton Medeiros acompanhado de conjunto. Teatro Arthur Azevedo.
Rua Vítor Alves. 454, Campo Grande. Hoje,
às 18h30mm. Ingressos a CrS 150.
O QUE QUI TU TEM CANÁRIO — Apresentação do violonista e compositor Xangai. Bar
do Violeiro. Rua Anstides Espinola. 44. De
6a a dom., às 22h. Ingressos a CrS 300
WESTERN CLUBE — Programação: 6 = a e
sab. Antônio Assis e a banda Vento Sul;
dom. e 2a. o conjunto Via Brasil. Rua Humaita. 380 Sempre, às 22h Ingressos a CrS 200
(6a e sáb ) e CrS 250 (dom. e 2a).
Cotação do leitor. ***** II voto)
TRIO GEORGE BRASS — Jantar-dançanüJ.
Com o grupo formado por George Brass
(piano e acordeon). Mano (baixo) e Batista
(bateria) Restaurante Petronius, Caesar
Park Hotel. Av. Veira Souto. 460 De 4a a
sáb. a partir das 20h Sem couvert. sem
consumação
BAILE DOS ANOS 50 — Apresentação <M
Gazolma Com Agostinho Silva e sua orquestra Flen de Lmia. Carmen Costa. Fr3nca
Fenatti e outros Tijuca Tênis Clube. Rua
Cde de Bonfim. Sauado, as ?2h

o
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MUSEU DO AÇUDE REABRE EM 983
A CHANCE
DE REVER A MATRIZ
DE DEBRET
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Drummond

Mirante
JOIA
Desta cobertura, os assaltantes levaram dez milhões em jóias. Naquela,
passaram á mão em vinte
milhões. Colares, pulseiras e broches no valor de
quinze milhões foram arrecadados naquele dúplex. Jóias avaliadas em

oito milhões e quinhentos
mil, eis quanto rendeu a
"visita" à mansão da
Gávea.
Aquilo que o Imposto
de Renda não conseguiu
ler nas declarações de
bens, vem agora a conhecimento público, informado pelas próprias vítimas.
Os assaltantes serão agentes do leão?

EMPRESÁRIO
É a tal coisa. O Estado, grande empresário, reservase o direito de gerir certas empresas supostamente
lucrativas.
Ao verificar que dão prejuízo (ou muito tempo
depois da verificação) decide privatizá-las.
A Ceasa do Rio de Janeiro saiu de 1981 num
vermelho de 128 milhões fora a dívida de 538 idem.
Então, o Governo resolve oferecê-la à iniciativa privada.
E explica:
— Os empresários de abastecimento já estão aptos
a tomar conta do negócio.
Celina Cortes
em fase Anal de aprovação o projeto de reforma do
Museu da Estrada do
Açude, no Alto da Boa VisESTÁ
ta, que segundo as expectativas de
Lúcia Olinto — superintendente da
Fundação Castro Maya, ã qual pertence o Museu — deverá ser reaberto no
ano que vem, após 10 anos fora de
funcionamento.
A casa, residência de Castro Maya
antes de se mudar para a Chácara do
Céu, nâo tem estilo definido, e aos
poucos foi tomando a aparência colonial com as reformas realizadas pelo
proprietário. Antiga chácara de ÀngeIo Fiorita, limite com a Floresta da
Tijuca, o Museu foi fechado em maio
de 1972 porque o estado da casa colocava em perigo não só o acervo, como
a própria vida dos visitantes, chegando até a ter fiações expostas.
— Os Debrets estavam expostos de
uma maneira nociva às aquarelas, que
necessitam de um ambiente mais arejado e seco — comentou Lúcia. O projeto de restauração está a cargo do
SPHAN (Secretaria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional), tem
apoio da Fundação Pró-Memória e da
Fundação Roberto Marinho.
Em termos de acervo, a menina dos
olhos do Museu são as 460 aquarelas e
60 desenhos de Debret, que de acordo
com Lúcia constituem a verdadeira
matriz de tudo o que existe sobre o
Brasil feito pelo pintor. A obra foi
encontrada casualmente por Castro
Maya em Paris, e serviu de original
para um livro publicado em 1834 pelo
autor, intitulada Viagem Pitoresca e
Histórica ao Brasil. Foi esta descoberta que estimulou o colecionador a
criar a Fundação de seu nome e o
Museu do Açude.
Também fazem parte do acervo
paisagens do Rio Antigo feitas por
diversos pintores estrangeiros, como
Frans Post, Facchinetti, Taunay,
Woolsey, Vidal e Monvoisin. O mobiliário é composto por exemplares brasileiros dos Séculos XVIII e XIX,
adornado com fina louça da Companhia das índias, além de coleções de
cerâmica popular do Nordeste, com
peças da rara fase pintada de Mestre
Vitalino.
Na construção, o destaque são os
azulejos portugueses dos Séculos
XVII. XVIII e XIX, que já foram tema
de trabalho do arquiteto português,
Santos Simões.
Os quadros — em conseqüência da
umidade e inadequação à conservação
do ambiente — foram recolhidos à
Chácara do Céu, e eventualmente fazem parte de exposições temáticas sobre a paisagem e costumes do Rio
Antigo.

riquecidos com museus e
órgãos criativos. UniversiHá muitos órgãos pro- dade aberta a jovens e vemotores de cultura, fun- lhos, sem exigências burocionando por aí, como se cráticas de inscrição, sem
sabe. Um deles não está formalismos e preconceino rol dos oficiais, não é tos ideológicos. Todo
Conselho nem Departa- mundo quer bem a D Vanmento. Chama-se Giovan- na, que além do mais é
na Piraccini, italiana de uma bela e graciosa muBolonha, grande figura lher, reitora magnífica,
humana e intelectual do sem afetação.
A Universidade do
Rio de Janeiro.
subsolo (que alcança altuGiovanna (mas pra ras muito maiores do
que
que chamá-la assim, a dos altos edifícios da eia
conhecetodos
quando
dade) chama-se Livraria
mos como dona Vanna) Leonardo da Vinci, e seus
mantém no subsolo de amigos comemoram este
edifício da Avenida Rio mês os seus trinfanos de
Branco uma universidade funcionamento à prova de
de milhares de cursos, pro- fogo e outros inconvefessores e laboratórios, en- nientes.

CULTURA

CARTA
Trabalhos de Debret convivem no museu com o artesanato português em ladrühos e os
diversos estilos da construção e jardinagem brasileiras, como portais, chafarizes e fachadas
para decorá-la: o tríptico Nossa Senhora do Carmo, São
RAYMUNDO CASTRO MAYA,
Simão Stock, São João da Cruz e o Purgatório, em
predela.
Participou da criação do Museu de Arte Moderna,
em 1948, do qual foi o primeiro presidente. Em 1963 criou
a Fundação Raymundo Ottoni de Castro Maya, mudan— que se tornou
Raymundo Ottoni de Castro Maya fosse vivo, do-se da casa da Estrada do Açude
e os famosos desenhos e
SEfaria hoje 88 anos de idade. Nasceu em Paris, porque Museu com todo o mobiliário
na ocasião seu pai, o engenheiro Raymundo de Castro aquarelas de Debret — para o atual Museu da Chácara
Maya, exercia o cargo de Vice-Cônsul do Brasil na do Céu. Em entrevista à revista Cultura, Lúcia Olinto
Carvalho comentou a grande diferença entre as duas
França. Sua máe chamava-se Theodozia Ottoni.
HOmem que sempre demonstrou amor pelas artes e residências:
A primeira era como que feita à mão, para abrigar
coisas boas da vida — tinha amizade com uma artista
o passado. A segunda, casa de linhas sóbrias e moderfrancesa, com quem se correspondia e carinhosamente
Bauhaus, imchamava de mon bijou e ma cherri em suas cartas — nas, lembra as lições arquitetônicas daMarx.
Burle
em
estilo
num
e
dedicou-se
parque
1915,
em
Direito
plantada
em
Castro Maya formou-se
Castro Maya morreu dia 29 de julho de 1968, aos 74
à indústria, ampliando ainda mais a empresa herdada
anos, na Chácara do Céu, cuja doação à Fundação havia
do pai.
anunciado poucos dias antes. Com ela, doou também
tudo o que continha: as pinturas, esculturas e objetos de
Doador
arte das mais diferentes épocas e características, que
Com marcante atuação na área cultural, em 1942 reuniu ao longo de sua vida. Sobre Castro Maya, comenfundava a Sociedade dos 100 Bibliógrafos, que editou tou Lúcio Costa numa ocasião:
O bom gosto sempre esteve presente em tudo o
desenhos e gravuras de artistas como Djanira, Carybé e
Portinari, amigo cujos caprichos sempre tolerou — como que empreendia, fosse uma festa inesquecível, como a
ao
lembra o arquiteto Lúcio Costa. Do ano seguinte a 1947 que ofereceu na Tijuca, fosse uma edição limitada
organizou e dirigiu a restauração da Floresta da Tijuca, alcance de certa classe de bibliógrafos, fosse enfim a
atividade que exerceu com paixão, fazendo longos pas- minúcia de um pormenor qualquer de acabamento,e pois
seios pela mata montado a cavalo. Depois de reformar a sempre se interessou pelos ofícios, pelo artesanato pela
Capela Mayrink, encomendou a Portinari quatro painéis decoração.

O AMOR PELA ARTE

"Sr. colunista:
A gente nem pensava mais em pedir a Constituinte, e os senadores Passarinho e Sarney nos
acenam, de surpresa, com uma Constituição nova,
feita ainda neste ano de Copa do Mundo e eleições. E
dose, não pedimos tanto. Faz a gente desconfiar que
o sistema não quer propriamente uma Constituição,
já viu, na roça,
mas sim uma reconstituição. Você
"Tó fraco! Tó fraco!"?
aquela ave doméstica dizendo:
Acho que estou ouvindo coisa parecida. — Abílio
Zuarte, — Bangu.

Prefere o branco total?
Pois tem o amorDiálogo no jardim:
perfeito, de um branco
Não entendo por puríssimo, que concenque deram o nome de tra o universo das cores.
amor-perfeito a uma flor Quantos tons passam
pelo seu coração, num só
que varia tanto de cor.
Por isso mesmo. O dia? Você acorda neutro,
tem
amor, para ser perfeito, passa a manhã azul,
tarvermelhos,
minutos
as
cores
ter
todas
deve
violerosa,
crepúsculo
de
do sentimento.
noite irisada... VaMisturadas as- ta,
mos, acredite em mim:
sim? Aqui amarelo-ouro todas as cores estão no
com manchas diversas, amor, e ele só é perfeito
ali vermelho e violeta,
quando percorre a escala
outra mais que é amare- cromática, o mesmo e
Ia e azul...
sempre renovado.
Você não entende
Beijaram-se, em colode cores nem de amores. rama.

AMOR

CONCERTOS AO AR LD7RE NA CHÁCARA DO CEU
um quarteto tocando
música de câmara para a platéia
IMAGINE
acomodada ao ar livre, na grama de
um belo jardim, tendo ao fundo um
museu de enormes janelas com todas
as obras de arte iluminadas, e atrás
mangueiras, palmeiras imperiais e jaqueiras brilhando à luz de holofotes,
escondendo a vista para os prédios
arrojados do Centro da cidade — como
o edifício da Petrobrás — e para a Baía
de Guanabara cortada pela ponte
Rio—Niterói.
Isto tudo estará ao alcance do público — pelo preço de um ingresso de
cinema, com meia para estudantes —
a partir do dia 28 de abril, quando terá
inicio a temporada de concertos noturnos na Chácara do Céu, em Santa
Teresa. A experiência já teve grande
sucesso em 1973 e 1974, mas foi abandonada em conseqüência da péssima
situação financeira da Fundação Castro Maya. que compreende o Museu da
Estrada do Açude — fechado há 10
anos — e a Chácara do Céu. na Rua
Murtinho Nobre, 93, próxima ao Largo
do Curvelo.
— Pedidos do público
Segundo Lúcia Olinto Carvalho, superintendente da Fundação, a programação musical na Cnácara vem atender aos pedidos do público e visitantes
do Museu, tem a finalidade de divulgar
a musica de câmara e nesta primeira
audição pretende homenagear Joseph
Haydn por seus 250 anos de nascimento. e o centenário do musico polonês
Szymanowski.
— O público jovem poderá estlrarse nos gramados do jardim, o que nao
impedirá que haja cadeiras para aqueles que preferirem nelas se acomodar.
Restara ainda a opçáo dos bancos do
jardim Nos dias de chuva, os concertos serão automaticamente adiados e

nos soerguer, mas ainda precisamos
de recursos para melhorias e criação
de programas culturais — observou.
Este ano já começou a funcionar na
garagem da Chácara, recentemente reformada, uma escolinha de arte, cujas
professoras prestam assistência à programação do setor educativo, que
mantém contatos com escolas da rede
municipal e estadual para visitação. O
Museu tem ainda uma lojinha onde
são vendidas reproduções da série
Don Quixote, de Cândido Portinari,
mas necessita de folhetos e cartazes
fl
V
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para serem afixados em hotéis e companhias de turismo. Lúcia pretende
ampliar as atividades culturais e criar
atração
a
UFRJ,
da
O Quarteto
primeira
um mínimo de infra-estrutura, como
as novas datas anunciadas nos meios za. As enormes janelas servem de mol- um bar para atender os visitantes, já
dura para o belo jardim, para quem que não há nenhuma opção por perto.
de comunicação — explicou Lúcia.
O primeiro espetáculo, que terá ini- está no interior do Museu, e para as
Acervo
cio às 21h, será apresentado pelo obras de arte, vistas do lado de fora.
Apesar das dificuldades econômiQuarteto da UFRJ — composto por
Fazem parte do acervo da Chácara
Santino Parpinelli, Jaques Nirenberg cas, a Chácara nunca fechou as portas
(violinistasi, Henrique Nirenberg (vio- nestes 14 anos de funcionamento, em- do Céu obras de Claude Monet, Gustalista) e Eugen Ranevsky (violoncelis- bora várias iniciativas — como os con- ve Courbet, Salvador Dali, Juan Miro,
ta) — terá o seguinte programa: certos ao ar livre — tivessem que ser Amadeo Modigliani, Henri Matisse,
a Fundação Pablo Picasso, Edgar Degas e Georges
Haydn. Divertimento Op. 1, n° 1, em si suspensas. Ano passado
bemol maior Presto — Menuetto, Ada- Castro Maya foi "adotada" pela Fun- Seurat, entre os pintores estrangeiros.
gio, Menuetto, Presto: H. Oswald, daçào Pró-Memória, passando tam- Dos brasileiros, destacam-se Di CavaiQuarteto Brasileiro, Allegro, Molto bém a ser presidida por Aloísio Maga- cánti, Djanira. Carybé, Guinard, ePanLento, Presto. Molto Allegro; K. Szy- lhães. O desastre financeiro, entretan- cetti, Volpi, Heitor dos Prazeres, numanowski, Quarteto Op. 56 n° 2. Mode- to, não chegou a ser sentido pelos ma sala separada, os 21 desenhos em
rato dolce e tranquillo, Vivace scher- visitantes; as largas tábuas de madei- lápis de cor da serie Dom Quixote, de
zando. Lento. Vivace. A temporada ra do piso permaneceram bem encera- Portinari.
O Museu expõe ainda exemplares
compreenderá sete concertos, de abril das, os móveis impecavelmente limde escultura chinesa do século III a. C,
a outubro, sob o patrocínio do Banco pos e o jardim bem cuidado.
Como explica Lúcia Olinto, a politi- grega do século IV a. C. e indiana dos
Safra e apoio da Funarte.
ca do Pró-Memória em relação a Fun- séculos XVII e XIX. entre outras. PreDesastre financeiro
daçào Castro Maya, e aos Museus de domina o mobiliário brasileiro do séDias antes de morrer, a 29 de julho uma maneira geral, e de promover a culo XVIII em jacaranda. canela, carde 1968. Raimundo Castro Maya tor- participação da comunidade, seja valho, cantora e ate pau brasil. As pranou publico seu desejo de incorporar através de sugestões e ate mesmo de tarias — procedentes de Portugal. —Inglaterra. Peru. Estônia e do Brasil e
sua então residência, a Chácara do doações:
— Ja temos sido procurados por as tapeçarias persas, caucasianas, roCeu. á Fundação. A casa. construída
sobre a antiga edificação da sede da empresas interessadas em auxiliar a menas, turcas e francesas ajudam a
legaçào do Canada, tem estilo moder- Fundação. Com o apoio recebido pela compor o ambiente de primoroso bom
no. perfeitamente integrado a nature- Pró-Memória ja estamos conseguindo gosto.

UÍSQUE
Importado, baixou de preço. Já se pode adquirir
uma caixa de doze litros do melhor, por 128 mil
cruzeiros. Não há má língua que possa negar a
evidênica: tá melhorando.

PROFESSOR
Greve de professor
tornou-se tão comum
quanto greve de estudante. Sempre, ou quase,
por um só motivo: ganham pouco, atrasado e
são dispensados a qualquer momento.

Será situação peculiar ao Brasil? Receio de
que, esclarecendo a cuca
dos alunos, o professor se
torne indesejável? Não
sei. Sei é que as aplica ao
nosso professor, via de
regra, o verso do portugués"ANicolau Tolentino:
dar escola vivo
condenado."

PUBLICIDADE
Experimente este candidato: não nega fogo.
Com X. na Câmara você pode ter certeza de que
ele não fará nada de mal. É muito tímido.
Como Governador, farei com que sejam premiados todos os volantes da Loteria Esportiva.
O Brasil precisa de mim, como é que eu iria
recusar?
Há tantos piores do que eu; portanto...
Instituirei a favela-modelo e a pobreza-modelo.
Sou imprevisível. Farei tudo e mais alguma coisa
para você.
Apareça no dia da minha posse, tá?
Nunca tive um voto. Dê-me este prazer!

Carlos Drummond de Andrade
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CADERNO B

MUSICA
ÁUREA GOMES — Recital da
soprano acompanhado ao piano
de Linda Mana Busiani. No programa, obras de Mozart, PaisielIo. Schuniann, Schubert e outros. Sala Cecília Meireles. Lgo
da Lapa. 47. Hoie. às 21 h. Ingressos a Cr$ 600. CrS 300 e Cr$
200.
BEATRIZ LICURCI — Recital da
pianista. Programa: Sonata K
310, em Lá Menor, de Mozart;
Impressões Seresteiras, de Villa-Lobos e Folha D'Album n°s 1
e 2 de Alberto Nepomuceno
Sala Arnaldo Estreita. Rua Hiléno de Gouveia. 88. Hoje, às 17h.
Entrada mediante convite.
EDUARDO CALDAS — Recital
de violão. No programa, obras de
Sor. Paganmi. Villa-Lobos. Ernesto Nazareth e outros. Aliança
Francesa da Tijuca, Rua Andra-
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de Neves, 315. Hoje.
Entrada franca.

as 20h.

AS COBRAS
e, kmo qx. o fl*M tapera*

ORQUESTRA SINFÔNICA
BRASILEIRA — Concerto sob a
regência do maestro Isaac Karabtchevsky. Programa: Sagração da Primavera, Monumentun pro Gesualdo di Venosa e
Pássaro de Fogo. de Strawinsky Teatro Municipal. Pça Mal
Floriano. Hoie. as 16h30min. Ingressos a CrS 1 mil. poltrona,
CrS 900. balcão nobre, a CrS
8UU. balcão simples, a CrS 500.
galeria, a CrS 300, estudante.
CrS 5 mil. frisa.
YARA CAMARINHA E ARACY
DA SILVA — Recital do duo
pianistico. No programa, obras
de Scarlatti. Schubert. VillaLobos. Mignone. Liszt e outros.
Conservatório Brasileiro da
Av. Graça Aranha.
Musica.
57.12°. Hoje. às 16h. Entrada
franca.
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Procure, em atitude de meditação e recolhimento
intimo, ponderar adequadamente sobre os projetos
de marcada
que marcaram estes últimos dias. Sábado
sua grande
presença de atitudes características de
acuidade mental. Fim de tarde recomendado para
maior participação em família. Seu comportamento
inquieto poderá afetar seu relacionamento com a
pessoa amada. Saúde em dia de neutralidade.

/ IJÊf^

DANÇA
BALLET DO TEATRO MUNICIPAL — Apresentação do corpo
de baile com direção de Dalal
Achcar e Desmond Doyle como
maitre de ballet A temporada
inclui dois programas. Homenagem a Stravinsky e Giselle. O
primeiro programa está dividido
em Danses Concertantes. musica de Igor Stravinsky. coreografia de Kenneth fvlacmillan, com
Cristina Martinelli ou Áurea Hammerli, Fernando Mendes, Jadyr
Picanso e Adilson Costa; Belong, música do grupo Syrmx,
coreografia de Norbert Vesak,
com Ana Botafogo e Graham
Bart ou Cristina Martinelli e
Graham Bart e Sagração da Primavera, musica de Igor Strawinsky. coreografia de Norbert
,Vesak. com Ana Botafogo e
Graham Bart ou Jània Batista e
Antônio Negreiros. Participação
do corpo de baile e da Orquestra
Sinfônica do Teatro Municipal
sob regência do Maestro Mario
Tavares. Hoje' e amanhã, às
21h30m. Domingo, às 17h. Dia
20, às 21h e dia 21. às
18h30mm. Ingressos a CrS 8 mil
400 (frisas e camarotes), CrS 1
mil 200 (poltrona e balcão nobre),
CrS 600 (balcão simples) e CrS
300 (galeria). O segundo programa e Giselle. música de Adolphe
Adam, coreografia de Peter Far-

mes Com Ana Botafogo. Alice
Colmo, Nora Esteves. Áurea
Hammerli. Cristina Martinelli,
Graham Bart, Desmond Kelly
(bailarino convidado), corpo de
baile e orquestra do Teatro Municipal sob a regência do maestro
Mário Tavares e George Daugherty (maestro convidado). Dia
29, às 21h. Dia 30. às 21h30m.
Dia 1°. às 17h e dia 2, às
10h30m. Dias 6 e 13 de maio. às
18h30min; dias 7. 8 e 14, às
21h30min e dia 15. as 17h. Ingressos a CrS 10 mil 800 (frisas e
camarotes). CrS 1 mil 800 (poltrona e balcão nobre). CrS 1 mil
(balcão simples) e CrS 500 (galeria). Recitas populares dias 5 e
12. às 18h30min; dia 9. às 17h e
dia 11. às 21 h. Ingressos a CrS 8
mil 400 (frisas e camarotes), CrS
1 mil 200 (poltrona e balcão nobre), CrS 600 (balcão simples) e
CrS 300 (galeria). Teatro Municipai, Praça Marechal Floriano (tel;
262-6322). Os ingressos já estão
à venda na bilheteria do teatro.
PROCISSÃO — Espetáculo de
dança com o grupo Olorum Baba
Mi. Direção de Isaura de Assis.
Teatro da Maison de France.
Av. Presidente Antônio Carlos,
58. De 3a a 6a e domingo, às 21 h.
Sábado, às 19h, 22h. Ingressos a
Cr$500 e Cr$300. Ate domingo.

RESTAURANTE
• Festival Gastronômico Paul
Bocuse — O Festival esta acontecendo no restaurante Le Samt
Honoré, que funciona no 37° andar do Hotel Mendien (Av. Atlãntica, I 020) com uma belíssima
vista para toda a praia de Copacabana O chef francês Paul Bocuse prepara, a cada seis meses,
um festival gastronômico de
uma região da França. Desta vez.
foi escolhida a culinária do vale
rio Loire. conhecida pela abundãncia em pratos com legumes,
peixes e cremes. O Festival vai
.ate o dia 24 de abril e está aberto
12h às
das
pa a almoço,
I5h30mm, e jantar, das 20h às
23h30mm. E necessário fazer reservas pelo telefone 275-9922.
ramais 2958 e 417. Aceitam chequês e cartões de credito. Tem
musica ambiente A decoração
oo salão é luxuosa e requintada.
As melhores sugestões do carciapio: — Entradas: La mousse
de champignons à I' huile de
noix en salade (mousse de cogurr.elo com saladal. a CrS 1 mil
9Ü0; La terrine de rouget à Ia
nantaise (patèl. a CrS 1 mil 600;
Le feuillete de cuisses de grenouilles (massa folhada de coxa
de rá), a CrS 2 mil. — Pratos de

peixe: L'escalope de robalo et
sou beurre blanc (escalope de
robalo na manteiga branca), a
CrS 2 mil; La petlte bouilleture
(cozido de peixe), a CrS 2 mil
500, Les medaillons de langouste au rose de Loire (medaIhão de lagosta), a CrS 3 mil 200,
e La paupiette de sole Jeanne
de Lavai (filé de sole enrolado e
recheado), a CrS 2 mil 200. -Pratos de carne: Le lapin mode
chinonnaise (coelho à maneira
de Chmon). a CrS 1 mil 700;
L'Emincé de volaille á Ia creme
(frango com creme), a CrS 1 mil
900; Les escalopes de veau à
1'angevine (escalope de vitela a
maneira de Angers), a CrS 2 mil
300 — Sobremesas: Le gàteau
à Ia mousse de pèche (bolo
com mousse de pêssego). Le
bavarois à 1'orange e La tarte
aux pommes paysanne (torta
de maçã a camponesa), todas a
CrS 700, e Le sorbet au jus de
raisins frais (sorvete com suco
de uva fresca), a CrS 650. O
couvert opcional está a CrS 450.
Para acompanhar os pratos ha
bebidas nacionais (refrigerantes,
vinhos e cen/eia) e estranqeiras.
especialmente as francesas.

LOGOGRIFO
PROBLEMA N° 970
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1 animai de carga 15)
2. antiga moecia bizantina (71
3. aparelho rtfl pesca para
batiçao ioi

trfi. 1%.
PEANUTS

TOURO — 21/4 o 20/5

CHARLES M. SCHULTZ

ACHO QUE VA\ SER
FÀGIL LOCALIZAR
COELHOS!

AV I

/ DEVE TER.

f EU LHE ATIRaA
l VA UMA BOLA i
\^_DENEVE!X/

SUE VOCE; FARIA
SE TOPASSE COM
UM COELHO?

UM MONTE DE- 1|,,
V LES POR Al'! >W í

#T ^

benzida (5i
besteira (7)
bondosa (8)
cavidade no rim (8)
condutores de água nos
telhados (6i
devoção afetada (71
10. espécie de flecha (6)
1 I. fatia de carne frita (4)
12. filha de neta (7)
13 forma reduzida de bestialógico (6)
14. magistratura (4)
15. patife (5)
16. propriedade (4)
17. raça de cão de corpo alongado (6)
18. rendimento paroquial (7)
19. trabalho de pouca monta
(7)
20 violeta-brava (6)
Palavra-chave: 16 letras

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado vocábulo,
cuias consoantes \a estão inscritas no quadro acima Ao lado. a
direita, e aada uma relação de 20 conceitos, devendo ser
encontrado um sinônimo para cada um. com o numero de letras
entre parênteses, todos começados pela letra inicial da palavra
chave As letras de todos os sinônimos estão contidas no termo
encoberto respeitando-se as letras repetidas.

GÊMEOS — 21/5 a 20/6

A.C.

'—7—~KT

JOHNNY HART

OS JOGOS DE INVERNO
dA ERAM !

FORAM CANCELADOS
POR CAUSA DE TEMPO
CLEMENTE!

-1

O QUE
HOUVE?

J^

Suas atividades pessoais o obrigarão a munir-se de
grande dose de tolerância no relacionamento com
pessoas que o desagradam de forma particular. Busque coerência e habilidade no trato social. Favorecidas
as mudanças de residência. Notícias agradáveis de
parentes ora distanciados. Risco de problemas afetivos motivados pela perturbadora presença de antiga
ligação. Saúde boa.

21/6 a 21/7

CÂNCER
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O canceriano deverá mostrar-se hoje dominado por
incomum tendência a introspecção e ao recolhimento.
Supere esse posicionamento, tornando-se mais participante das atividades de pessoas pvens que o
cercam. Acurado senso criativo. Clima de insegurança
e fragilidade nos aspectos pessoais. Dia de notável
sucesso junto a pessoa do sexo oposto de seu direto
interesse. Saúde em boa fase.

LEÃO

GARFIELD

JIM DAVIS

r^R^Qa^T/^iJETrrvAANDA
CUl- \( DEIXAR A QUEMOS
l\ LA P1Z2A DE
DO
DAR
SEU
HA- / \ ALHO-E-ÓLEO
l
LlTO,GAR-|
DANDO

22/7 a 22/8

Hoje estarão beneficamente posicionadas as viagens
ou deslocamentos, a titulo de recreação e lazer, feitos
pelo leonino, que pode contar, para isso. com ajuda e
apoio. Encontro com pessoa influente deve motivá-lo
de forma sensível. Busque controlar-se ao enfrentar
problemas ligados a pessoa muito próxima. Saiba ouvir
as confidencias que lhe serão feitas no plano sentimental. Saúde boa.

VIRGEM — 23/8 a 22/9
O virginiano pode ver-se envolvido ho|e em transaçôa%
de significativa importância para seu futuro pessoal
imediato. Favorecidas as assinaturas de novos contratos. Plano social carente de maior atenção. Boas
indicações para especulações de natureza financeira.
Continuam latentes os riscos de problemas no seu
relacionamento sentimental. Procure ser mais paciente. Melhoras para sua saúde.

LIBRA

23/9 a 22/10

Neste sábado o libriano, se envolvido em atividade de
benemerència, alcançará notável sucesso em suas
iniciativas. Bem indicada sua participação em festas e
reuniões de caráter social. Surpresa muito agradável
no plano pessoal poderá acontecer na parte da tarde.
O plano sentimental lhe reserva, se superada uma
timidez no trato afetivo, momentos de grande partieipação e ternura. Saúde boa.

ESCORPIÃO — 23/10 g 21/11
O escorpiano terá hoie favorecidas todas as suas
atividades ligadas a história, ao passado ou, em termos
pessoais, a velhos guardados. Manifestação mesperada de simpatia partida de pessoa de seu relacionamento próximo. Indicações de tranquiMade no convívio
familiar. Melhores perspectivas para assuntos de natureza amorosa. Procure motivar-se. Boa disposição para
sua saúde.

SAGITÁRIO

MUPPETS
TEfíR^rMOTO ABALA PA/JGO
AQUI, CACO, O SAPOj
\
I
PAMGO/ MAREMOTO AT/A/GE
CO/M A/OTÍCIfíS
1
YOOZAMBIA / CACO SE CASACA
x^-^v com A SRTA. P/GGy///

A l' ESTÃO : NOTÍCIAS
i
GXCt-USIVAS PA EQU/PE
\
\ I ;. ATREVIDA/
\

1%

O sagitanano poderá receber hoie uma valiosa orientação envolvendo aspecto preocupante em relação a
suas atividades profissionais. Desaconselhadas as experièncias de fundo místico. Risco de roubo e perda de
documentos de grande importância. Cuidado. Bons
momentos poderão ser vividos no final da tarde com a
presença de amigos e parentes Clima de boa disposição amorosa Saúde inalterada

CAPRICÓRNIO — 22/12 o 20/1

CRUZADAS

CARLOS DA SILVA
mento passivo dum circuito no auai
crcula uma corrente elétrica invariável
de um ampere quando existe uma diferença de potencial constante oe um vou
entre seus terminais. 25 — trompete
natural, hoie apenas usado para sinais
militares. 26 — em que ha geada, 28 —
a origem dos seres. 29 — que não teve
resolução, 32 — plural da letra a, quando
e considerada três vezes, 33 — aterro a
oeira de rio para proteger contra inundações os campos ou lugares marginais
•pi i, goneta*
VERTICAIS — 1 -- ciência que estuda
os signos e sinais eou sisiemas ae
sinais, utilizados em comunicação. 2 —
nome comum a diversas grandes serpentes sul americanas do gênero Constntor e relacionadas, 3 — taieiga de
couro, ã _ pouco amenas, ciuias, b —
bordados. 6 — mdeto oe amila, 8 —
comida própria oe regiões senaneias.
feita com os tubercutos do umbuzeiro e
de outros vegetais, 9 — interdição que
exprime, em geral, qualquer afeto vive
da alma. 11 — Idlos indiana/ o se', u
uue e (conceito próximo ao r,er oos
eleatds), 14— moléstia do gado vacum.

22/11 o 21/12

JIM HENSON

Soluções do problema n° 969: Palavra-chave ONFALOMESENTE RICA
Parciais orfanato; ocasional; oaristo; olifante. ornato. omeleta,
óomo oleosa; oscilar, olaria; oftalmia; ofensa, oceano; orfeico.
oferente oimeiro orfico. oriental; osirema; otomana

1 — evpediçao de
HORIZONTAIS
caça. especialmpnte na selva africana; 7
embarcação indígena sem quilha e
sem banco, const-iuida oe um so lenno.
escavado a fogo. oi. de uma casca
inteiriça de arvore cuias exfermdades
são amarradas com c.pos. 10 — alvos
lisos como o marfim; 12 -- antigeno
responsável por acidentes hemoliticos
particularmente observados aurante a
gravidez e as transfusões de sangue, 13
— nome genérico dos sais neutros resitiantes da união do ácido moiibon;o
com as bases. 15 — diz-se de toda
reiaçáo ou de toda ação em que dois
termos se relacionam sem que haia um
terceiro que se interponha como intermediano, 17 — sufixo feminino da termmaçao áo. 18 — delicada porcelana
Que se produzia na China nos séculos
XVII e XVIII, 19 — herói eponimo oa
Caria, filho de Feroneu e inventor do
advinhacao por meio das aves. 21 que tem promessa de pagamento ou
autenticado com
quitação, documento
'.>:: —
unidade de medida de
assmaturrt.
resistência elétrica, no Sistema" MKb.
quft e a resistência elétrica cie um ele-

Motive-se positivamente para qualquer atividade que
empreender hoje e nâo se deixe, de forma alguma,
dominar por uma latente tendência ao derrotismo e ao
fatalismo. Você pode empreender, com possibilidade
de sucesso, qualquer alteração ligada a sua vida
no plano
particular. É bem possível que aconteça,
sentimental, um relacionamento de características
meramente platônicas. Saúde inalterada.

^

JERÒNIMO FERREIRA
4.
5.
6.
7.

MAX KLIM

NANI

causada pela falta de sais na pastagem;
16 — elemento de número atômico 24.
metálico, duro. maieavel, prateado, com
um leve tom azulado, que forma murr.eras ugas e em diversos usos importantes
(pi i, 20 — aoiuntas. dependentes, 21 —
arvore da família das moraceas. de cuias
folhas se nutre o bicho-da-seda, 22 —
nome que se da ao coco maduro na exíndia Portuguesa, 24 — designação co
mum a diversas plantas trepadeiras oa
família das araliáceas. 27 — restrição,
aefeito, 30 — a divindade em sua cond
ção nao manifestada. 31 — a nota oo no
sistema francês
SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — iucamena. uzituro
ar, gioosidaüe. afogos, zas, afim. sp
ar, aaposta, doge. ers, azaroiaaas. bale
abada, acaso, asor
VERTICAIS — fuga. uzifur, cibo, afoga
dores, musofago, ensipeia. nod, três
passar, adastrado. az. mo. ababa. se
das. oaia. zac. aba
Correspondência para Rua das Paimeiras, 57 apto 4 — Botafogo — CEP
22270
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Dia de intensa participação de amigos e colegas em
aspectos positivos em sua vida particular. Saiba receber adequadamente a ajuda que lhe for oferecida
Presença pessoal de exuberante sucesso Novos contatos que muito se refletirão em seus futuros planos
profissionais Harmonia no relacionamento doméstico.
Chegada inesperada de pessoa que muito significa
para você em termos amorosos Saúde boa

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

O aquanano neste sábado pode concluir, com notáveis
possibilidades de êxito, quaisquer negócios relacionados a imóveis ou construções. Tarde indicando grande
momento em que predominarão seus dotes de excelente anfitrião no contato com amigos rectii ites. Procure adotar, de forma ponderada, atitude que solucione,
de fato. problema de natureza intima. Clima de boa
disposição para sua saúde.

23

24

~29
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31

PEIXES — 20/2 a 20/3
O clima astrologico deste sábado se apresenta positivo para o pisciano em todas as suas atividades. Todos
os seus empreendimentos ligados a atividade profissional estarão plenamente fadados ao sucesso Busque dedicar-se a atividade leves de 'ecreaçào e ao
ordenamento de guaroados pessoais Harmonia familiar Possíveis novos acontecimentos no campo sentimentai com pequena duração. Saúde boa

sábado,

JORNAL DO BRASIL

NAO BASTA
APENAS BOM GOSTO
PABA SE TER
BELAS PLANTAS

MéMiu^ »

PIB 1"IÍHH

1119

SEMEAR,
0 PRINCÍPIO DO
PRAZER
NO CULTIVO

H9 Bè^

UATRO caminhões (um vai semanalmente a
Sâo Paulo), dois pontos de venda, um escritoa
rio de paisagismo, dois hortos, 34 empregados,
25 anos no ramo dão ao Sr Antônio de Brito Dantas
um conhecimento grande, um dia-a-dia envolvido no
plantio e transporte das plantas, na escolha da mefhor semente ou enxerto.
Na chácara do Alto da Boa Vista (Chácara Dantas) ele mostra o ibisco argentino ("pega de galho, é
produção nossa"), as mudas de árvores frutíferas
(pitanga, carambola, jambo, laranjeira, nèspera, entre
outras), à venda depois de enxertadas ou semeadas e
os filodendros, dracenas, sambamaias, crótons, chefleras, jasmins.
Sempre trabalhei com plantas e, antes, vendia
flores em loja. Se me perguntar o que escolheria para
recomeçar, diria que as plantas, os hortos e toda a
Irabalheira que significa isso. Não é muito rentável,
mas gosto. Outro dia chamei um dos meus quatro
filhos, que e engenheiro, para trabalhar comigo, já
que ganha CrS 90 mil de salário, mas ele nào quis. E o
respeitei, porque está fazendo aquilo que escolheu,
trabalhando por amor.
Além de semear, ver a planta crescer, acomp'anhar o seu desenvolvimento nos viveiros, o Sr Dantas
gosta também de admirar os jardins executados em
prédios.
É bom ver como estão, do jeito que fizemos,
cinco ou seis anos depois. Respeitam o nosso trabalho. isso é importante. O meu filho diz que seu ideal ê
passar por um edifício e ver que foi planejado por ele.
Comigo acontece o mesmo.
Um caminhão vai, toda a semana, carregado de
plantas para entrega em São Paulo. E além da
Chácara Dantas, no Alto da Boa Vista (Itapecuru, 66,
telefone 399-9980). há venda em Nova Iguaçu e plantio
em Itaboraí e Recreio dos Bandeirantes. No escritorio, na Rua Barão de Petrópolis, 1, Rio Comprido,
uma equipe cuida da execução de jardins ou decoração de interiores.
Mas o dia-a-dia é vivido com a venda de vasos
ornamentais, com uma ou mais espécies de plantas,
prontos para decorarem uma sala, um escritório, uma
varanda ou uma cobertura. E o Sr Dantas aponta,
entre eles, os mais fáceis de serem conservados em
casa com poucos cuidados: os filodendros (elegans,
erubescens). as dracenas, as chefleras (Brassaia actinophylla), as jibóias.
As plantas, no Alto da Boa Vista, náo estão com
os preços marcados, ao contrário de Nova Iguaçu. O
motivo ("embora o consumidor goste de olhar e ver a
etiqueta") é que muito revendedores vào ali fazer seus
estoques e têm descontos. Para contornar a situação,
o vendedor tem uma lista com todos os preços, à
disposição do cliente.
Entre as árvores frutíferas, uma espécie desperta
a atençáo. plantada na casa vizinha e no seu próprio
terreno: o maracujá-assu, com frutos enormes.
Semeamos na estufa em Itaboraí, teremos
mudas dentro de 60 dias. Já vendemos 200, em tempo
recorde. Não serve para sucos, mas come-se a polpa. E
muito bom. o gosto assemelha-se ao do melão.
Como a variedade de plantas ê muito grande, os
empregados estão instruídos para informar tudo sobre a planta, indicar as mais adequadas para sombra
e as que vão melhor em jardim. Muitas vezes as
pessoas compram um vaso por achar muito bonito, e
depois reclamam porque nào vingou.
E preciso saber como regar, se a planta precisa
de sol direto ou indireto, quais os cuidados diários —
informa o Sr Dantas.
Preços
Árvores frutíferas: Entre as muitas espécies,
obtidas mediante enxerto, quando vèm de São Paulo
ou do Rio Grande do Sul, ou obtidas em viveiros, há
mudas de carambola (CrS 150). pitanga (CrS 150),
laranja iCrS 300). condessa (CrS 150), manga (CrS 300).
Plantas ornamentais e para jardins: Há uma
grande quantidade de mudas em sacos, a preços bem
razoáveis, e outras em vasos de barro e xaxins.
Outras, em caixas de amianto, mais caras. Pode-se
escolher chefleras. arbusto da moda que cresce bem
dentro da sala, sem sol direto, a CrS 500 no saco e Cr$
700 no vaso. Aspargos, em xaxim a CrS 700, o grande,
ou em sacos a CrS 60 e CrS 100; palmeiras em caixa de
amianto, grandes, a preços que variam até CrS 8 mil,
palmeiras arca a CrS 1 mil 500. dinheiro-em-penca. em
xaxim. a CrS 150. jibóias em vaso a CrS 200. Ainda
azaleias a CrS 80 a muda. em diversas cores. Damas
da noite a CrS 100 a muda. jasmim-manga a CrS 200.
jasmim de cabo a CrS 200.
Arranjos decorativos: Os preços variam segundo
o tamanho da bacia, em barro ou cimento, e do
número de pes plantados. Os conjuntos vào de CrS
800 (areca-bambui a CrS 4 mil 500. O café de salão
branco pode sair a CrS 600. mesmo preço para dracenas. em vaso baixo
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as que vingarão melhor num canto sombrio
ou em um espaço ensolarado.
No caminho de Itanhangá há várias chácaras, quase uma atrás da outra, com oferta
de muitas flores, plantas ornamentais, árvores frutíferas. No Alto da Boa Vista, perto da
Estrada da Furnas, a Chácara Dantas dispõe
de um bom estoque, a preços razoveis, trazido
dos hortos de Itaboraí e Recreio dos Bandeirantes. E, para quem mora próximo a Botafogo, a Chácara Humaitá tem as plantas mais
em moda: árvores-da-felicidade e chefleras.

plantas é fácil, mas escolher as mais indicadas para apartamentos ou casas, jardins ou varanCOMPRAR
das, exige conhecimento. Nas chácaras, espalhadas pelo Rio, a grande variedade
de mudas e vasos, de tamanhos e espécies,
fazem com que o consumidor perca um pouco
mais do seu tempo, mas consiga um melhor
resultado. Pode conversar' com os próprios
donos ou empregados, perguntar acerca dos
cuidados básicos a serem tomados, escolher

COMO CUIDAR DE SUAS
ORQUÍDEAS ESTÁ NA PÁGINA
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Na Chácara Flor-da-Barra o consumidor é atraído pelos vasos da flor de
maio, com floração que dura quatro meses e vendida desde CrS 200
Ronaldo Theobald
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íris, bem crespa e cheia, é mais vendida que a chorona, na
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Chácara Tropical

OUTRAS CHÁCARAS

O Sr Antônio de Brito Dantas tem dois
hortos, um escritório e duas chácaras em
vendidas, a
que suas plantas e flores são
razoáveis
preços

agV" Jilll J
Jorge
Henrique
Mendes da
Cruz tira
uma
eolumnéa.
com flores
vermelhas.
vendida a
Crí 900

caminho da Barra da
Tijuca, no Itanhangá, a Rua
PELO
Dom Rosalvo Costa Rego
reúne diversas chácaras que despertam a atenção do comprador pelo
número de vasos dependurados do
lado de fora, flores espalhadas na
entrada.
Chácara Flor da Barra: o telefone
é 399-4857, o número da rua, 4. Abre
todos os dias. fecha às 18 horas. O
movimento de carros é grande e as
plantas são trazidas do horto da
Rio—Santos. Há muitos vasos grandes e pequenos de crisàntemos,
brancos e amarelos, desde CrS 150. A
variedade é muito grande, é preciso
entrar e olhar com calma, perguntando o preço aos empregados. Logo
na entrada há vasos de flor-de-maio,
com os ramos pendentes. A CrS 300,
CrS 400 e CrS 200, planta de sombra,
conserva as flores durante quatro
meses. Mas há outras opções:
Begônias: vasos com flores vermelhas a CrS 200. CrS 400. CrS 500.
Alecrim, guiné, arruda (conhecidas por serem contra mau-olhadoi
CrS 100. CrS 200.
Violetas ibrancas. rosas, lilás, roxa. vermelhas) a CrS 250.
Chifre-de-veado: em xaxim, pequenos. a CrS 400.
Ixorias: CrS 100. CrS 200. CrS 300.
Cheflera Hong-Kong CrS 800. 50
cms de comprimento.
Chácara Tropical: Fica logo
adiante, abre diariamente, das 7h, as

18 horas. Fica no número 420, atende
pelo telefone 399-0394. Tem à venda
uma grande quantidade de flores,
samambaias, plantas para interior e
jardim. Um dos filhos do proprietário, Jorge Henrique Mendes da Cruz
(há mais dois irmãos trabalhando,
um cunhado é dois empregados) informa que a venda de samambaias
caiu, tem mais saída a cheflera e, da
família das samambaias, as íris e
argentinas (bem cheias no xaxim, a
preços menores).
Logo na entrada, dentro do ripado. despertam atençáo as Columneas ou Columnéa, cobertas por flores o ano todo, pendentes e com
penugem acetinada, vendidas a CrS
900 no xaxim. Vai bem em apartamento, assim como as placas com
criptantos (família das bromélias. informa o vendedor), muito decorativas e de CrS 700 a CrS 1 mil. Há
ainda:
Jibóias: a partir de CrS 60 a muda. CrS 400 em xaxim.
Filodendros: CrS 1 mil a CrS 1 mil
200.
Palmeia areca: a partir de CrS 400
ate CrS 4 mil 500.
Aspargos: mudas a CrS 50, CrS 60.
Chaflera: CrS 1 mil 200 a CrS 3 mil
500. com as folhas maiores. A de
folha miúda e vendida a CrS 120 a
muda.
Arvore da Felicidade: mudas e
vasos, de CrS 250 a CrS 10 mil.

Bambu japonês: tem muita procura, é para interior, custa em média
CrS 4 mil 500.
Samambaias Choronas: de CrS 1
mil 500 a CrS 10 mil.
Samambaias íris: CrS 1 mil 500,
xaxim cheio.
Chácara Humaitá — O horto fica
na Av. das Américas, 14 439 e a chácara, na Rua Humaitá, 238 a 250,
antes da entrada para o Túnel Rebouças, para quem está na Sáo Ciemente. Abre diariamente, fecha às
17 horas, atende pelos telefones 2269959 e 226-7842. Os sócios. Ismael
Menezes e Manuel Mendes, executam também jardins e vendem, além
de plantas ornamentais, terra vegetal e adubo animal.
Há grandes vasos com chefleras a
CrS 4 mil. árvores da felicidade bem
cheias, com vários galhos, a CrS 6
mil. filodendros a CrS 5 mil. Mais
econômico é comprar mudas, em
sacos plásticos: CrS 150 as de geranio, CrS 100 de onze horas, CrS 700 a
caixa com 24 mudas de begónia,
roseiras a CrS 250. Há ainda latas
com jibóias a CrS 150, pés de galinha,
dinheiro em penca, a maranta. brilhantina, que vào ate CrS 200. As
samambaias. bailarinas ou americanas, em xaxins. variam de CrS 1 mil
500 a CrS 2 mil E as plantas pendentes, como os aspargos. dólar e Jlboias. em xaxim. saem por CrS 800 a
CrS 1 mil.
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NAO BASTA
APENAS BOM GOSTO
PABA SE TEB
BELAS PLANTAS
plantas é fácil, mas escolher as mais indicadas para apartamentos ou casas, jardins ou varanCOMPRAR
das, exige conhecimento. Nas chácaras, espalhadas pelo Rio, a grande variedade
de mudas e vasos, de tamanhos e espécies,
fazem com que o consumidor perca um pouco
mais do seu tempo, mas consiga um melhor
resultado. Pode conversar' com os próprios
donos ou empregados, perguntar acerca dos
cuidados básicos a serem tomados, escolher

as que vingarão melhor num canto sombrio
ou em um espaço ensolarado.
No caminho de Itanhangá há várias chácaras, quase uma atrás da outra, com oferta
de muitas flores, plantas ornamentais, árvores frutíferas. No Alto da Boa Vista, perto da
Estrada da Furnas, a Chácara Dantas dispõe
de um bom estoque, a preços razoveis, trazido
dos hortos de Itaboraí e Recreio dos Bandeirantes. E, para quem mora próximo a Botafogo, a Chácara Humaitá tem as plantas mais
em moda: árvores-da-felicidade e chefleras.

SEMEAR,
0 PRINCÍPIO DO
PRAZER
NO CULTIVO
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Na Chácara FÍor-ida-Barra o consumidor é atraído pelos vasos da flor de
maio, com floração que dura quatro meses e vendida desde CrS 200

!^i HSK&hBSk^

- -, > »•

Ronaldo Theobold
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UATRO caminhões (um vai semanalmente a
Sâo Paulo), dois pontos de venda, um escritoa rio de paisagismo, dois hortos, 34 empregados,
25 anos no ramo dão ao Sr Antônio de Brito Dantas
um conhecimento grande, um dia-a-dia envolvido no
das plantas, na escolha da meplantio e transporte
fhor semente ou enxerto.
Na chácara do Alto da Boa Vista (Chácara Dantas) ele mostra o ibisco argentino ("pega de galho, é
produção nossa"), as mudas de árvores frutíferas
(pitanga, carambola, jambo, laranjeira, nèspera, entre
outras), à venda depois de enxertadas ou semeadas e
os filodendros, dracenas, sambamaias, crótons, chefleras, jasmins.
Sempre trabalhei com plantas e, antes, vendia
flores em loja. Se me perguntar o que escolheria para
recomeçar, diria que as plantas, os hortos e toda a
trabalheira que significa isso. Não é muito rentável,
mas gosto. Outro dia chamei um dos meus quatro
filhos, que e engenheiro, para trabalhar comigo, já
que ganha CrS 90 mil de salário, mas ele nào quis. E o
respeitei, porque está fazendo aquilo que escolheu,
trabalhando por amor.
Além de semear, ver a planta crescer, acomp'anhar o seu desenvolvimento nos viveiros, o Sr Dantas
gosta também de admirar os jardins executados em
prédios.É
bom ver como estão, do jeito que fizemos,
cinco ou seis anos depois. Respeitam o nosso trabalho. isso é importante. O meu filho diz que seu ideal ê
^jjSmWmmW*'rmkW*
'«*^^-^-y" -*
passar por um edifício e ver que foi planejado por ele. * Wí^^sR&âiíafcp*v! "«ÍBP*
*:Comigo acontece o mesmo.
Um caminhão vai, toda a semana, carregado de
plantas para entrega em São Paulo. E além da
Chácara Dantas, no Alto da Boa Vista (Itapecuru, 66,
telefone 399-9980). há venda em Nova Iguaçu e plantio
em Itaboraí e Recreio dos Bandeirantes. No escritorio, na Rua Barão de Petrópolis, 1, Rio Comprido,
uma equipe cuida da execução de jardins ou decoração de interiores.
Mas o dia-a-dia é vivido com a venda de vasos
ornamentais, com uma ou mais espécies de plantas,
prontos para decorarem uma sala, um escritório, uma
varanda ou uma cobertura. E o Sr Dantas aponta,
entre eles, os mais fáceis de serem conservados em
casa com poucos cuidados: os filodendros (elegans,
erubescens). as dracenas, as chefleras (Brassaia actinophylla), as jibóias.
As plantas, no Alto da Boa Vista, náo estão com
os preços marcados, ao contrário de Nova Iguaçu. O
motivo ("embora o consumidor goste de olhar e ver a
etiqueta") é que muito revendedores vào ali fazer seus
estoques e têm descontos. Para contornar a situação,
o vendedor tem uma lista com todos os preços, ã
disposição do cliente.
Entre as árvores frutíferas, uma espécie desperta
a atençáo. plantada na casa vizinha e no seu próprio
A samambaia íris, bem crespa e cheia, é mais vendida
terreno: o maracujá-assu, com frutos enormes.
Semeamos na estufa em Itaboraí, teremos
mudas dentro de 60 dias. Já vendemos 200, em tempo
recorde. Não serve para sucos, mas come-se a polpa. E
muito bom, o gosto assemelha-se ao do melão.
Como a variedade de plantas ê muito grande, os
caminho da Barra da
empregados estão instruídos para informar tudo sono Itanhangá, a Rua
Tijuca,
bre a planta, indicar as mais adequadas para sombra
PELO
Costa Rego
Rosalvo
Dom
vezes
as
Muitas
e as que vão melhor em jardim.
chácaras
diversas
reúne
que despere
pessoas compram um vaso por achar muito bonito,
'^ffi iUHí %|^
atenção do comprador pelo
^S Wmr
H£ I ^^ '
^&
^m tam a
depois reclamam porque nào vingou.
número de vasos dependurados do
E preciso saber como regar, se a planta precisa
lado de fora, flores espalhadas na
—
diários
os
cuidados
de sol direto ou indireto, quais
entrada.
informa o Sr Dantas.
Chácara Flor da Barra: o telefone
Preços
é 399-4857, o número da rua, 4. Abre
todos os dias. fecha às 18 horas. O
Árvores frutíferas: Entre as muitas espécies,
movimento de carros é grande e as
Paulo
São
vèm
de
enxerto,
mediante
quando
obtidas
plantas são trazidas do horto da
há
viveiros,
em
obtidas
ou
Sul,
ou do Rio Grande do
Rio—Santos. Há muitos vasos gran150),
(CrS
mudas de carambola (CrS 150). pitanga
des e pequenos de crisàntemos,
laranja iCrS 300). condessa (CrS 150), manga (CrS 300). O Sr Antônio de Brito Dantas tem dois
brancos e amarelos, desde CrS 150. A
Plantas ornamentais e para jardins: Há uma hortos, um escritório e duas chácaras em
variedade é muito grande, é preciso
bem
a
sacos,
em
mudas
de
preços
grande quantidade
a
entrar e olhar com calma, pergunrazoáveis, e outras em vasos de barro e xaxins. que suas plantas e flores são vendidas,
tando o preço aos empregados. Logo
Outras, em caixas de amianto, mais caras. Pode-se preços razoáveis
na entrada há vasos de flor-de-maio,
bem
cresce
moda
da
arbusto
que
chefleras.
escolher
e
Cr$
com os ramos pendentes. A CrS 300,
no
saco
500
a
CrS
direto,
dentro da sala, sem sol
CrS 400 e CrS 200, planta de sombra,
700 no vaso. Aspargos, em xaxim a CrS 700, o grande,
conserva as flores durante quatro
^ W^ WÊk I
ou em sacos a CrS 60 e CrS 100; palmeiras em caixa de
meses. Mas há outras opções:
amianto, grandes, a preços que variam até CrS 8 mil,
em
Begônias: vasos com flores verpalmeiras arca a CrS 1 mil 500. dinheiro-em-penca.
melhas a CrS 200. CrS 400. CrS 500.
xaxim. a CrS 150. jibóias em vaso a CrS 200. Ainda
azaleias a CrS 80 a muda. em diversas cores. Damas
Alecrim, guiné, arruda (conheciJorf?e
da noite a CrS 100 a muda. jasmim-manga a CrS 200.
das por serem contra mau-olhadoi
Henrique
jasmim de cabo a CrS 200.
CrS 100. CrS 200.
Arranjos decorativos: Os preços variam segundo
da
Mendes
Violetas ibrancas. rosas, lilás, roo tamanho da bacia, em barro ou cimento, e do
vermelhas) a CrS 250.
xa.
Cruz tira
número de pes plantados. Os conjuntos vào de CrS
em xaxim, peChifre-de-veado:
de
salão
O
café
mil
500.
4
CrS
uma
800 (areca-bambui a
a CrS 400.
quenos.
branco pode sair a CrS 600. mesmo preço para draceeolumnéa.
Ixorias: CrS 100. CrS 200. CrS 300.
nas. em vaso baixo
com flores
Cheflera Hong-Kong CrS 800. 50
vermelhas,
cms de comprimento.
vendida a
Chácara Tropical: Fica logo
COMO CUIDAR DE SUAS
adiante, abre diariamente, das 7h, as
CrS 900
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Chácara Tropical
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18 horas. Fica no número 420, atende
pelo telefone 399-0394. Tem à venda
uma grande quantidade de flores,
samambaias, plantas para interior e
jardim. Um dos filhos do proprietário, Jorge Henrique Mendes da Cruz
(há mais dois irmãos trabalhando,
um cunhado é dois empregados) informa que a venda de samambaias
caiu, tem mais saída a cheflera e, da
família das samambaias, as íris e
argentinas (bem cheias no xaxim, a
preços menores).
Logo na entrada, dentro do ripado. despertam atençáo as Columneas ou Columnéa, cobertas por fiores o ano todo, pendentes e com
penugem acetinada, vendidas a CrS
900 no xaxim. Vai bem em apartamento, assim como as placas com
criptantos (família das bromélias. informa o vendedor), muito decorativas e de CrS 700 a CrS 1 mil. Há
ainda:
Jibóias: a partir de CrS 60 a muda. CrS 400 em xaxim.
Filodendros: CrS 1 mil a CrS 1 rnil
200.
Palmeia areca: a partir de CrS 400
ate CrS 4 mil 500.
Aspargos: mudas a CrS 50, CrS 60.
Chaflera: CrS 1 mil 200 a CrS 3 mil
500. com as folhas maiores. A de
folha miúda e vendida a CrS 120 a
muda.
Arvore da Felicidade: mudas e
vasos, de CrS 250 a CrS 10 mil.

Bambu japonês: tem muita procura, é para interior, custa em média
CrS 4 mil 500.
Samambaias Choronas: de Cr$ 1
mil 500 a CrS 10 mil.
Samambaias íris: CrS 1 mil 500,
xaxim cheio.
Chácara Humaitá — O horto fica
na Av. das Américas, 14 439 e a chácara, na Rua Humaitá, 238 a 250,
antes da entrada para o Túnel Rebouças, para quem está na Sáo Ciemente. Abre diariamente, fecha às
17 horas, atende pelos telefones 2269959 e 226-7842. Os sócios. Ismael
Menezes e Manuel Mendes, executam também jardins e vendem, além
de plantas ornamentais, terra vegetal e adubo animal.
Há grandes vasos com chefleras a
CrS 4 mil. árvores da felicidade bem
cheias, com vários galhos, a CrS 6
mil. filodendros a CrS 5 mil. Mais
econômico é comprar mudas, em
sacos plásticos: CrS 150 as de geranio, CrS 100 de onze horas, CrS 700 a
caixa com 24 mudas de begónia,
roseiras a CrS 250. Há ainda latas
com jibóias a CrS 150, pés de galinha,
dinheiro em penca, a maranta. brilhantina, que vào ate CrS 200. As
samambaias. bailarinas ou americanas, em xaxins. variam de CrS 1 mil
500 a CrS 2 mil E as plantas pendentes, como os aspargos. dólar e Jlboias. em xaxim. saem por CrS 800 a
CrS 1 mil.
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muito, a vida da dona-de-casa.
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mais sofisticado forno digital; do
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Nas lojas especializadas pianejam-se cozinhas completas,
nas de móveis modulados vendem-se armários na quantidade e
preço estipulado pelo cliente, nos
marceneiros e marcenarias encomendam-se medidas ideais para
um canto difícil. Madeira ou fórmica texturizada, o revestimento
varia em simplicidade ou luxo.
Mas há mil detalhes que entram e
fazem uma cozinha custar um
preço mais salgado ou nào: material importado ou nacional, acabamento.
Moduladas
í iin
II ¦tTSSk
**wl
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Na Uche Modulados (ModulaH h,
IHiMHabuÉ^.
™l
¦BB" IJfm
J
dos Vogue), vendem-se cozinhas
completas, projetadas por uma
equipe especializada, ou armarios separados, para quem pensa
em ir completando segundo sua
disponibilidade financeira. São
módulos em fórmica-cortiça, cerejeira maciça, fórmica lisa, na
marfim, pinho maciço e opção
para portas de vidro.
A Linea 90 detalha alguns
acabamentos: vedação construí- fiW%PT»l
K*^
^&^^^*BJBÉMÍ
Bi
lE;
¦¦¦¦¦ um,
da em alumínio com duas caixas
vematerial
de
de acumulação
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dante, remanejamento de portas
a
esquerda,
ou
direita
a
para
para
divisões simples sem paredes dupias para maior aproveitamento
do espaço, gavetas e prateleiras
disponíveis para serem instaladas a qualquer momento, iluminação linear.
Na cozinha exposta e montada na sua loja do Leblon, há sete
módulos superiores e um de caninox inteiriça, portas em cerejeira maciça
to, sete inferiores e um de canto, Cozinha mais sofisticada, a Lo^^ars tem bancadãemaçõ
um armário-despensa com prate- com venezianas e muitos aramados nos armários para guarda de mantimentos e acessórios
leiras ou paneleiro, um armário
porta-vassouras na lateral com
porta-legumes. No interior dos
superiores, suportes para copos e
xícaras com enxugador (escorrem sob a pia), local para panos
de prato.
"
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condimentos nos armários inferiores, cesta para lixo embaixo
da pia, gaveteiro com portaIR
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talheres, prateleiras e um balcão, li
além da pia com duas cubas.
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Os módulos tèm 45cm por
30cm de profundidade os superio- K^^í^í -'ilãB»K v ^^^^^^^^^SI^BBBaBB^BB^BBBHlSH^»
res, e 45cm por 55cm os inferiores. B^feí^
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ser de Cr$ 150 a Cr$ 200 mil,
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dependendo dos acessórios, sem ¦^^^^^»
os equipamentos. Mas o vendedor esclarece que a venda dos
módulos em separado parte de
um cálculo diferente: quem encomenda uma cozinha completa
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não vai pagar o relativo a x vezes
*
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o valor unitário; paga menos.
Pagamento
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Em pinho, um armário lateral
¦
¦
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mil,
33
Cr$
custar
comprido pode
com quatro prateleiras, e os supe¦
I
BalÉP^i
riores. de 30cm por 35cm, Cr$ 22
mil com duas portas e sem prateí|^ÍbbbJ
^^1
B
¦ fvleiras. A entrega é feita no prazo
de 10 a 15 dias, porque a montagem é feita no momento em que
os módulos chegam na casa do
Em pinho claro, a modulada da Uche é vendida segundo as necessidades
cliente. E os pagamentos têm
do cliente, depois poderá ir complementando-a de acordo com a sua
desconto de 20% à vista e podem
disponibilidade financeira
ser parcelados em até 10 vezes
sem juros.
— Dependendo do espaço do exige um padrão de alta quali- narias é a do tempo de entrega.
Também na Sears as cozinhas
Trabalho artesanal, distancia-se
móduem
adquiridas
ciente, temos até carros de chá dade.
podem ser
da produção em escala das fábrilos ou completas. Há um serviço
embutidos, gavetão para toalhas
Eletrodomésticos
cas, mas pode-se ganhar na flexide projetistas que atende aos
de mesa e toda uma série de
Os
eletrodomésticos
podem
bilidade de materiais assim como
e
Mas
as
e
faz
clientes
plantas-baixas
acessórios e equipamentos.
Hã na não padronização. ~ „
os acessórios assim como os equihá uma ordem de prioridade, que ser vendidos separadamente.
143 mil), de miSeu Gonçaloi&onçalo Flores)
depende da metragem da cozi- forno digital (CrS
pamentos, vão sofisticando os
155
mil), geladeira atende a encomendas de qual(CrS
croondas
Sears,
família.
à
Lady
da
chegar
até
modelos
nha, dos hábitos
com congelador separado (CrS quer tipo de armário para cozja mais cara com portas em cerePioneira no ramo, segundo
131 mil) e com máquina que faz nha, em madeira ou fórmica. Vai
revestivenezianas,
com
jeira
afirma o gerente responsável pela gelo automaticamente (CrS 160 ao local, tira as medidas, recebe
mento interno em fórmica, ban- O modelo Colonial da Ktichens é feito com madeira
filial do Rio, Mauro Aragão, a mil), freezer vertical (Cr$ 90 mil), os desenhos ou os faz. entrega em
cada inteiriça em inox formando
verniz
O
maciças.
Kitchens está há 18 anos no mer- lava-louças (Cr$ 151 mil), tritura- 35 a 40 dias. O revestimento intem
e
importada,
Bibose,
portas
a mesa e passando pela pia.
cado e, como empresa de grande dor (CrS 58 mil) e exaustor ou terno é em fórmica, as portas
A composição em aço inox. de poliuretano impede a umidade e previne contra
porte, tem lojas em todo o Brasil coifa que, embutida, funciona podern ser, quando em madeira,
também
atinge
além da bancada,
vapores e borrifos
os
e também em Montevidéu, Punta com puxador <Cr$ 46 mil).
em pau-marfim. mogno ou frejó.
os equipamentos: geladeira, má200 metros quadraEste. Buenos Aires, Assunção
loja
de
dei
Na
com
fogão
louça,
Tenho madeira em estolavar
de
quina
uma cozinha projetada pode
sil e loja na Barata Ribeiro, a
e Santiago do Chile. A matriz é dos em Ipanema, são mostrados
seis bocas e grelha. Há encaixe
aqui cinco ou seis meses,
2
fica
a
CrS
200
mil
CrS
"detalhes
de
custar
que,
Forno fogão só vende cozinhas
exclusivos da Kit- está sempre
em São Paulo, a fábrica em
bem seca. Dá bons
para tábua de madeira (cortar completas, projetadas por sua
milhões. Dependendo, muito, das Guarulhos (há plano de expan- os
divisões
com
chens": gavetas
carne e frios) e. em qualquer taresultados,
há
garante.
formas
de
planos
funciopagamento:
espaço
do
dos
José
a
em
São
equiDe
são para outra
partir
moldadas, inteiriças, com arestas
manho, é feita sob medida.
de 10 vezes sem juros, sete com Campos)
O preço do metro quadrado
nal dos clientes. Há cinco opções
e os funcionários envol- e cantos arredondados; dobradiMas a loja de departamentos
e.
desconto
com
—
cinco
muito do número de
desconto,
depende
ipè-tabaco.
Kitperomadeira
fantasia
em
de
nome
no
deslividos
reguláveis,
oferece, também, uma linha mais
em chens (a razão social é Alno Co- ças totalmente
mas Seu Gonçalo ara vista com sinal e pagamento
magnólia,
peroba
ba-de-campos,
prateleiras,
zamento das gavetas e gavetões
"um bom deseconômica. A San Remo que.
risca um cálculo: para os armasão sobre patins de nylon.
Amazonas e várias 30 e 60 dias com
do
Ltda.)
louro
e
Aparelhos
de
mércio
de
composta por um armário
cores na fórmica texturizada. As conto-'.
550.
Os preços dependem do pia- rios com profundidade de 30 cm,
40cm. um de 80 cm. um paneleiro
25
a
30
é
de
os
entrega
e
de
O
ou
aço
em
são
prazo
granito
pias
nejamento. do espaço disponível, Cr$ 28 a CrS 30 mil o metro quade 80cm, um gabinete de 40cm e
— desde o fogão dias. dobranco para 60. quando o
As cozinhas são de luxo. ven- mas o gerente do Rio acha difícil drado em fórmica. CrS 32 a CrS 34
equipamentos
outro de 80cm. pode custar desde
didas apenas sob projeto da em- mencioná-los: "Há muitos deta- mil em madeira, revestida em um
pagamento é feito em 10 vezes.
até a coifa central, que desce do
CrS 87 mil. em fórmica. Um modeHá previsão de copas com sepa- presa e completas. Os padrões lhes
ireflexoépoxi) e que a faz
opcionais.
são
teto.
que entram na sua composi- verniz
Io médio de suas várias linhas,
— Ápice ração da cozinha usando-se divi- são em madeira importada — Bia arranhões de faca. a
resistir
linhas
duas
Em
suas
posso apenas dizer que são detergentes
com o mesmo número de armae provoca e escorriem ma- sorias decorativas, mas o mais bose — ou em laminados exclusi- çâo,
botões
com
(puxadores
A".
classe
cozinhas
para
rios. CrS 187 mil.
aço importante, segundo a equipe de vos. também importados, da Suéda
água,
em
mento
friso
quando bate.
icom
e
Sideral
deirai
cozide
300
Com produção
O prazo de entrega é de 20 a 30
da
funcional
espaço
aleé
o
Porformiq.
um
sistema
oferece
cia.
O
Não
as
projetos,
abrir
de
portas),
trabalho com aglomepara
nhas por mês. as condições
dias e a Sears tem. ainda, toda
mão. dá a curvatura do lami- pagamento
de detalhes inter- cozinha.
número
em fórmica
vezes
revestimento
grande
rados.
o
vão
até
seis
objetos
e
uma linha de acessórios
a vista, uma cozi- nado.
Com preço "mas
nos comuns às cozinhas planejasem juros e a garantia é de três garante a durabilidade dos armade decoração, adequados a cada
montabem
das: divisão de talheres, aramado nha pequena
rios. diz o marceneiro, que orien— Nosso know-how, informa anos.
tipo de cozinha. Os "do
planos de
legumes, lugar para toalhas da" segundo o gerente, de 8 a 10
para
ta os pagamentos a partir do "vobusLa
Credie
alemão.
os
pagamento são
encomenda
Sob
cesta gira- metros quadrados, com bancada Mauro Aragão,
ou
mesa
de
panelas,
lume do pedido". Mas. com uma
Sears: ate 24 meses, com jurus.
de pia. armários para louças e camos nossas idéias, porque A.o
toria.
ou sinal, parcela ate quaentrada
o
servicontra
A
maior
classe
queixa
e
de
Kitchens
da
cliente
Completas
Gerente da Loja de Copacaba- panelas e anexos ao fogão e gelavezes.
tro
marcee
das
dos
marceneiros
européias.
ço
cozinhas
conhece as
na n Sr .loree Silva explica que deira. pode custar CrS 200 mil.
Com fabnca na Avenida Bra-

• f:i'Kílll Jff:
li H\%
I 11 \l I
Ia JPnJ^L- «¦ ^m^^JHMrTKflal'
11 m *,.'atingi VÊKli ^¦¦¦¦¦¦¦WfÉlnr^' mm»inn ***"^ ¦*^m^- ^^¦^MfmMI"%.''mi^mÉ^'«**' ^•ilk

!W-w B8T
%&m m:*~^

1 Iil
m Ifl

|ii|
1É

11

iJ

II ¦Hf^
¦iH

K
H

,

JORNAL DO BRASIL

sábado, 17/4/82

{-'/Ti.ÍDA
Aguinoldo Ramos

a

CADERNO B

a

li"

A ARTE DE PLANTAR

MODOS E
MEIOS
DE CRIAR
ORQUÍDEAS
Solano de Castro
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cultivo de orquídeas tem numerosas
sutilezas que só a pratica permite
dominar totalmente. Mas há duas caO iicas básicas que logo de saída simplificam as coisas. A primeira diz respeito à forma
especifica que o crescimento assume. As orquídeas de crescimento monopódico — é o caso da
vanda — têm um caule central que evolui em
altura, deitando novas folhas, ano após ano, em
sua extremidade. Ramos laterais podem sair do
caule central, para continuar a crescer do mesmo modo, enquanto as hastes florais são emitidas pelas axilas das folhas que estáo mais perto
da ponta. As espécies e cultivares desse tipo
"de um
são em síntese orquídeas
pé só" — é isso
—
e assim devem
o que quer dizer monopódico
ser plantadas bem no centro dos vasos, como
qualquer planta comum.
O envasamento de orquídeas se especializa
cresciporém quando entram em pauta as de "vários
mento simpódico — ou seja, as que têm
pés juntos". Aqui. o crescimento se efetua a
partir de um caule horizontal rastejante, o
rizoma, do qual vão brotando em fila os pseudobulbos da planta. Embora haja algumas exceções, prevalece no processo uma rigorosa seqüència: de ano para ano, forma-se um novo
pseudobulbo que emite uma haste própria e só
floresce uma vez, depois de criar suas raízes e
folhas. Numa orquídea de vários anos, assim, é
possível contar sem erro esse crescimento em
etapas, partindo-se do pseudobulbo mais velho
para o que se acha em flor no outro extremo.
O crescimento simpódico — ilustrado por
catléias e lélias, as mais famosas das incontáveis orquídeas que o Brasil produz — exige um
plantio bem típico. As mudas devem ser postas
num canto, com o pseudobulbo mais velho
encostado na parede do vaso, para que fique na
frente um espaço livre, destinado à brotaçào
futura. As partes basais dos pseudobulbos tornam-se extensões do rizoma, e é de brotos aí
formados que se originam os novos órgãos da
fila. Ou seja: cada pseudobulbo, chegando à
maturidade e terminando seu ciclo, expele do
próprio corpo o substituto através do qual a
planta há de florir. A haste floral ergue-se da
junção das folhas — muitas vezes só uma ou
duas — com o respectivo pseudobulbo que as
formou algum tempo antes.
Assim como o modo de crescimento indica
correta de envasar as orquídeas, sua
maneira
a
procedência e o tipo de habitat dão a receita do
meio em que elas deverão ser criadas. Essa é a
segunda característica básica. Na família das
orquidáceas, umas plantas são epifitas, outras
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Em ipê-tabaco, a cozinha da Fornofogão tem bancada central em aço
com íogão, cubas e armários inferiores. Á coifa, que desce do teto, segue
a mesma linha sofisticada
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As espécies que crescem com os pseudo- i
bulbos em fila têm de ser plantadas na
,
beirada tio vaso
terrestres ou até mesmo rupestres, e essa divisão de habitat não pode ser contrariada sem
causar dano a elas.
A palavra epifita — formada a partir do
grego epi (= sobre) + phyton (= planta) —
define as que vivem em galhos de árvores, mas
dessas não tiram nem um pouco de seiva, ao
contrário das parasitas autenticas, que sugam
suas hospedeiras. Como os populares oncidios,
ainda comuns nas matas que circundam o Rio,
a grande maioria das orquídeas cultivadas en- •
quadra-se nesse grupo, e o costume é plantá-las
em xaxim picado. Suas raízes, cobertas por um
tecido branco e esponjoso, o velame, atuam
como um verdadeiro mata-borrào na absorção
de água e nutrientes. As regas, por isso, têm de
ser cautelosas, pois o excesso de umidade na
mistura as prejudica muito.
Já para as orquídeas terrestres, grupo no
qual se destacam os cimbídios, os zigopétalos e
os cipripédios. o melhor é utilizar uma mistura
de terra vegetal decomposta e terra argiloarenosa, em partes iguais, acrescentando-se
ainda alguns pedaços de carvão de lenha. Seja
nesse caso ou no outro, é da maior importância
usar no fundo dos vasos um filtro de drenagem,
feito com cacos de cerâmica ou pequenos
seixos.
|
j

bem que as orquídeas estejam distribuídas por praticamente todo o munmaciçaSE do, a natureza concentrou-as
mente nos trópicos, e o Brasil pode ser tomado,
sem exagero, como seu paraíso. De janeiro a
dezembro, em nosso clima, todos os meses do
ano têm plantas dessa família em flor, quer se
trate de espécies silvestres ou de cultivares
híbridos devidamente incrementados no seu
aspecto hoje. Vários oncidios, cimbídios e catléias acham-se por exemplo em floração no
momento, destacando-se no último gênero a
Cattleya labiata autumnalis — que é por excelência a nossa orquídea do outono. Como acontece noutros casos, suas flores enormes, com
até 20 centímetros de diâmetro, podem durar
até um mês.
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A* Rio
da Gávea Branco, 156
laja 2014
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Eu sou o
BetoFunga-Funga.
Acho Formipiso detestável. Não tem'
cheiro e não junta pó nos cantos.
Nunca sobra uma poeirinha.
FORMIPISO na Barra
CRISFAN ¦ Estr. da Barrada Tiiuca. 253
Tel -399-2949
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Á coifa, na cozinha Kitchens, é embutida e ligada através dos puxadores
de madeira, torneados como todo o acabamento com maquinaria
importada da Alemanha

ENDEREÇOS
Kitchens:Rua Visconde de Pirajá. 584-A.
telefone 239-4547
Fornofogão:Rua Barata Ribeiro. 339. telefone
256-2766
Uehe Modulados:Av. Ataulfo de Paiva, 566-E.
Leblon, telefone 259-6495; Av. Armando
Lombardi, 941-1 — Barra da Tijuca. telefone
399-7850

iÊÉiÉiiiiiiiiÉi^
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Sears: Praia de Botafogo. 400. telefone
286-1522; BarraShopping, Av. das Américas,
4666. telefone 327-7311: Madureira. Rua
Carolina Machado. 362. telefone 390-4891
Seu Gonçalo Flores: Av Suburbana, 1 285.
fundos, telefone 201-1946.

Conjunto1* estofados Rosei sem
i|ualquei uso ou defeito estão vendo
vendidos com substanciais descontos
na '•SOMBRA" (Av. das Américas,
2(X)1).
I rata-se de pecas do mostruário
da loja. que será totalmente renovado

L_

ainda este mês. A escolha é teita na poi CrS "I151.200,00
Venda de Mostruário' 1 da
hora. a entrega é imediata e os preços A
vai
até o dia 30 de abril — mas
extremamente convidativos. Umcon- Sombra
junto de sola de dois lugares, unia pode acabai antes, tal a procura que
poltronaenm pouf, revestidos em lo- vem se verificando.
na pintada, cujo preço de tabela é
C rS 189.000.00,

foi

vendido

ontem

Rogério Reis

OS NOVOS
CAMINHOS
DE UM
GRUPO
LIBERTO
DE ILUSÕES

A MODA DAS
MENINAS
E DOS MENINOS
DO RIO

à toa, Lip
de Biasi e
do Rio, no
na canção,
promovendo a nova
etiqueta

Hoje rindo
abraça André
Peti, meninos
cinema e

impecáveis ternos feitos sob
medida para os executivos do
mercado de capitais, de 12
OS anos atrás, já não tèm vez nas
vitrinas do número 43 da Rua Farme de
Amoedo. em Ipanema. As cores do arcoíris estampadas em shorts. bermudas.
blusões. camisetas e pranchas substituiram a sobriedade da moda vendida na
Maison 43. Palmeira, bambus, plantas
tropicais completam a decoração do ambiente por onde circulam surfistas, nadadores, mergulhadores, praticantes de vôo
livre. Ali se vestem as meninas e os meninos do Rio.
A frente de tudo isso está o surfista,
mergulhador, fabricante de pranchas,
criador da marca Energia e sócio da nova
loja. Luís Felipe Dylon, o Lip, 25 anos,
apaixonado pela cidade, especialmente
Ipanema onde se criou e vive até hoje,
por
"ligadão em esportes". A loja Energia,
inaugurada na última terça-feira, é apenas a continuação de um trabalho que ele
começou em 1972.
Do Havaí a Itaguaí
Ha 10 anos, Lip e o amigo André de
Biasi i o Menino do Rio. do filme de Antonio Calmon) começaram a construir pranchás na garagem da casa de André. A
atividade foi interrompida, pelo menos
no Rio. com uma viagem de Luís Felipe,
em 1976. ao Havaí, aonde chegou de carona com uma mochila e duas pranchas nas

costas. De volta ao Brasil, dois anos depois. abriu uma pequena fábrica de pranchás em Jacarepaguá. Mas só em 1979, ao
regressar do Circuito Mundial de Surf ("é
a fórmula-1 do surf) do qual participou
como representante brasileiro, é que se
decidiu a partir para uma confecção e
montar uma linha jovem.
Ai eu estava com mais ambição e
com mais visão das coisas.
Com a ajuda da namorada da época e
se baseando na moda que vira no exterior. Lip começou a criar os modelos da
Energia. As roupas eram confeccionadas
em Itanuma fazenda dele e do irmão,
"roça". Mesguai, por seis costureiras da
mo vendendo a produção para lojas de
linha jovem, o forte do negócio ainda era
a fabricação de pranchas.
Vendida umas 80 por mês, na época
de verão, a mais ou menos 14 mil cada
uma.
Nata da malandragem
Luiz Felipe percebeu logo que faltava
gente jovem fazendo moda para jovens e
começou a aumentar e a diversificar a
produção de Energia. Sabia que com esta
marca poderia criar muita coisa ("um
lance mais esportivo mesmo para vestir a
nata esportiva jovem e nâo os atletas"),
uma moda mais brasileira.
Energia é a linha do menino do Rio.
Ele conta — sentado numa mesa do

Deborah
restaurante Jangadeiros, sendo reconhecido a cada segundo pelos jovens freqüentadores do lugar — que o diretor Antônio
Calmon baseou-se nele para criar o filme
Menino do Rio. Lembra que pegando
onda no Arpoador se criou com Peti, o
Menino do Rio de Caetano Veloso. E se
esquece dos negócios quando o assunto
gira em torno desse ponto.
Ser menino do Rio é ter sido criado
nas areias de Ipanema, é ter visto o
-movimento do Pier. É ser querido no
meio social e entender tanto da malandragem de areia quanto da Zona Norte.
De Ipanema a Nova Iguaçu
Mas ser menino do Rio nãó exclui o
trabalho. Luiz Felipe diz que "trabalha
pra caramba" e que nâo conseguiu o que
tem hoje de mão beijada. Usou os conhecimentos da praia, o círculo de amizades
para divulgar a marca que criou. E está
satisfeito, porque Energia é, hoje, marca
conhecida no país todo.
Considero a minha moda a verdadeira moda de Ipanema. Ipanema me
abriu as portas para os caminhos em que
estou agora.
*
Na medida que a confecção foi crêscendo ("atualmente tenho um atelier
com 10 costureiras em Nova Iguaçu, estou montando uma grande confecção em
Sâo Cristóvão, criei uma estamparia própria em Jacarepaguá") e o nome se tornando conhecido (a marca Energia patro-

cina uma equipe de competição de surf,
wind surf e vôo livre) Lip foi sentindo
necessidade de expor seus próprios produtos.
"Sentando o bambu"
-*¦ Através de meu primo. Fernando
Carvalho, que sempre me deu uma assessoria nos negócios, fiquei sabendo que a
Maison não estava numa muito boa. Entrei em contato com um dos donos. Paulo
Simas (hoje meu sócio), que topou a sociedade, me deu as chaves e disse: "Senta
bambu."
Felipe não pensou duas vezes. Com"metade do
ponto", fez uma reforma
prou
total na casa, acrescentou um segundo
andar à loja, escolheu a cor branca para
as paredes, posters coloridos para a decoração. Em menos de um mês a Energia
estava pronta para a inauguração.
Há um mês cancelamos todas as
vendas já pensando na loja. A marca tem
uma produção de umas 2 mil peças por
mês.
Uma camiseta simples com a estampa
Energia custa Cr$ 1 mil 500; um short, Cr$
mil 700, uma bermuda de veludo, Cr$ 2
mil. Felipe, que nunca teve experiência
com loja, não faz uma estimativa de vendas. Mas confia nos preços e na qualidade
dos produtos ("sou exigente às pampas
em padrão de qualidade") como pontos
decisivos no sucesso de seu negócio.
Não existe a usina Angra-1? Pois é,
a Energia será a Ipanema II.

UMA GUINADA PARA A ALEGRIA COLORIDA
Fotos de Geraldo Viola
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Novidades
em tnolleton,
a malha
grossa de
algodão, que
era usada só
nas roupas
esportivas.
Agora, vale
também para
minivestidos
e camisetas
masculinas
sem mangas
Inverno
carioca
também
adota nylon,
em blusões,
calças
compridas e
shorts, para
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praticando
esportes nas
manhãs frias
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Rodrigues

um susto na moda carioca: uma loja tradicional,
clássica, dá lugar a uma
MAIS
grande boutique de roupa
jovem, esportiva, daquelas que o ano
inteiro vendem camisetas de surfistas. A
novidade esta na R. Farme de Amoedo,
onde a Maison 43. loja de moda masculina. com belas calças de pregas, camisas
Lacoste. camisas sociais exclusivas e
atendimento requintado foi substituída
pela alegria colorida da boutique Energia. vendendo camisetas com estampas
de surfe, ou letras coloridas, blusões de

nylon e minivestidos de malha molleton,
para as gatinhas adotarem.
Uma mudança nos hábitos de consumo. uma queda de idade dos consumidores? Ou um empobrecimento da moda, já
que a Energia vende camisetas a Cr$ 1
mil 500: calças jeans stone-washed por
CrS 6 mil 800 e os vestidos por Cr$ 7 mil
900? Provavelmente, temos não uma crise da roupa mais cara e clássica: trata-se
de uma evolução. A cada dia. a moda tem
que ser mais jovem, pratica, confortável,
versátil. Tudo isto está no estoque da
Energia, com o adicional do preço razoavel. E o consumidor, mesmo aquele de
mais de 30 anos. quer parecer mais jovem,
colorido e evoluído, nem que seja só na
moda.

Dumar

outro título poderia
definir melhor o momento que
o grupo A Cor do Som atravésNENHUM
sa do que o do show que apresentará até amanhã no Teatro Casa
Grande: Mudança de Estação. Os cinco
jovens, baianos e cariocas, dourados de
sol. estão beirando os 30 anos e tornaram-se chefes de famílias (apenas Mu. o
mais jovem, não tem filhos) sustentadas
com música.
Afastados dos palcos cariocas durante um ano de atropelados compromissos
— excursões, gravações e coisas afins —
recusaram parceria com qualquer editora (que detém cerca de 20% de direitos
autorais sobre as músicas) e abriram a
Editora A Cor do Som. Resolveram controlar suas próprias agendas, desvincularam-se de uma firma que agenciava seus
shows e criaram a Cor do Som Produções Artísticas.
O show que vem sendo apresentado
no Casa Grande é produzido por eles
(que não sabem precisar as despesas),
dirigido por Wally Salomão (o responsavel pelo Festa do Interior que Gal Costa
apresentou com sucesso, inclusive no
Maracanàzinho) e iluminado pelo premiado e talentoso Jorginho de Carvalho.
Dadi, o baixista do grupo, conta que
eles quiseram fazer uma apresentação
mais caprichada do que as anteriores e
que recorreram ã direção de Wally Saiomão, em quem confiam, até pela saturação de idéias que o desgaste do ano
passado causou:
A correria era tanta que o Armandinho desmaiou na excursão. Este show.
empresário algum iria fazer e a gente não
quer economizar em coisas que acabariam nos prejudicando, como já aconteceu. Nós tentamos conseguir patrocínio,
várias pessoas se interessaram mas era
muito dinheiro. Ficamos sem patrocinador.
A própria mudança que a platéia
carioca sofreu, segundo eles, os motivou
a cuidar de todos os detalhes:
O público do Rio está mais quieto, querendo escutar.
Por sugestão de Wally, eles apresentam (em apenas uma hora e dez minutos)
músicas dos seus cincos LPs e de compositores que influenciaram a formação do
grupo, como Ernesto Nazareth. Jacob do
Bandolim, os Beatles e os Rolling Stones, por exemplo. O cenário é bem simpies e basicamente apoiado na iluminação. Como grafites, os nomes de algumas
músicas estão escritas nas paredes.
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alguns deles tenham
tomado aulas de dicção com o
foniatra Pedro Bloch, os comEMBORA
promissos os obrigaram a interrompè-las. Para compensar e por querer
cantar, o grupo está se exibindo com um
trio de vocalistas: Ana, Cecília e Paulinho Soledade.
Preocupados com o lance musical, a gente ensaiava sem cantar no
microfone e a parte vocal dá uma força
muito grande ao show. Com o trio, a
gente está até melhorando — afirma
Dadi.

quem
continua

lesa
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Entre os artigos de mais sucesso estão os blusões com ombros
em malhas contrastantes, e os máxi-suéteres, usados como
minivestidos

Devendo dois discos ainda à WEA,
eles foram prejudicados com a má confecção das capas de Mudança de Estação. Lojistas devolveram as 10 mil cópias
iniciais, segundo um dos integrantes do
grupo, pois as capas metalizadas aderiam uma às outras dentro das caixas e
acabavam rasgando-se quando separadas. O disco acabou saindo em dezembro, quando Warner e Odeon já estavam
unidas na prensagem e distribuição de
discos.
Na firma A Cor do som, trabalham
três pessoas amigas: Hélio Pimentel e
Guariba (que faziam os contatos no Sul
para o grupo excursionar) e o produtor
Guti. Através dela, há a possibilidade
legal de registrarem uma gravadora.
Com a editora, todo o direito autoral
volta para os devidos autores. Caminhos
de independência que- muitos artistas e
compositores estão tomando, uma vez
que recebem cerca de 10% do valor da
venda do disco. A sobrevivência fica assegurada pelos shows e pagamento de
direitos autorais de execução, justificam.
A possibilidade do grupo A Cor do
Som se tornar independente, percorrendo assim o trajeto contrário ao do Boca
Livre, existe e o agrada. Mas Dadi assegura que essa é uma decisão para ser
tomada no futuro, mesmo porque eles
tèm um contrato de três anos com a
gravadora.
O show Mudança de Estação, enfim,
mostra profissionais mais maduros e
que, segundo Dadi. nâo estão mais preocupados em ser sucesso ou fracasso no
exterior mas em aperfeiçoar, aqui. seus
trabalhos sem a euforia inicial de serem
reconhecidos na rua, darem autógrafos
ou ficarem na ilusão do que poderá acontecer na próxima apresentação internacional. Em São Paulo, a estréia está
marcada: 5 de maio no Teatro Bandeirantes. A partir de Ia, o show percorre
varias capitais.
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