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Rogério Reis

RIO — Tempo claro a
parcialmente nublado
com nevoeiros esparsos
pela manhã. Temperatu-
ra estável. Ventos Norte
fracos. Máxima: 32.9 em
Bangu e mínima: 16.9 em
Realengo.
O Salvamar informa que
o mar está meio agitado
com águas a 18° correndo
de Sul para Leste.* Temperaturas e mapas
na página 16.
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PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio cie Jansiro/
Minas Gerais
Diasuteis Cr$ 50,00

Domingos CrS 70,00

Sao Paulo'Espirito Santo

Dicnuleis Cr$ 60.00

Domingos Cr$ 70,00

RS, SC, PR, MS, MT, BA, SE,

AL, PE
Dias úteis CrS «0.00

Domingos CrS 90.00

DF, GO
Diasuleis CrS 70.00

Domingos CrS 80.00

Outro-. Estados

e Territórios
Diasuteis CrS 100.00

Domingos Crí 1 20.00

ACHADOS E
PERDIDOS ri ri

LIVRO CIENTÍFICO - Grande
valor eslimativo. deixado nurr
táxi Gratifico Favor lulel 239
5675

EMPREGOS r)AA

DOMÉSTICOS 210
A COZINHEIRA precsaso

p cozmhaf 'avar e passar
Peaese documentos Paga
50 bem Av Veira Souto 2J0
402 Ipanema

A EMPREGADA DOMÉSTICA
P cozinhar e lavar rouca

miúda p dormir po emprego
Exijo refe'ftncia R Machado
do Assis 6 apt 201 Fia-
mengo _^___„___

A EMPREGADA Precisa se
p todo scvçc sabendo cozi
r.rw bem Darrrvr emprego
2? mil -r INPS - 13° Ti

pessoalmente c feters na Av
êpitacio Pessoa 160 -1 101
Tei 259-0556 pela ma.-.na

À EMPREGADA ALFABET
Todo serviço expoente reter
mm 1 ano Ótimo saiano foi

pa Quinzenal D He'e->a tu;
239-38B2

Ceará faz um
só enterro
das 137 vítimas

Os restos mortais das 137 víti-
mas do desastre do Boeing-727,
da VASP, no Ceará, serão sepul-
tados coletivamente hoje, às 15h,
no Cemitério Parque da Paz, em
Fortaleza, por sugestão de Dom
Aloísio Lorscheider.- Ele conse-
guiu que os familiares das vítimas
aprovassem a sugestão, argumen-
tado: "Todas as vítimas desse de-
sastre morreram juntas, num ges-
to de solidariedade. Devemos nos
solidarizar também com elas".

O co-piloto da VASP José
Américo chegou ontem de For-
taleza, onde foi tentar ver
o corpo de sua mulher, a co-
missária Júlia Maria Perei-
ra. No dia do acidente traba-
lhou no vôo Belém—Manaus,
sem ser informado da morte da
mulher, "porque não havia
substituto para ele e o vôo se-
ria cancelado." O Presidente
Figueiredo criou o Comitê Na-
cional de Prevenção de Aciden-
tes Aeronáuticos, com a finali-
dade de acompanhar a "cons-

tante evolução tecnológica da
atividade aérea." (Página 8)
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conseguir trazer o que foi buscar em Fortaleza: o corpo da mulher, que ficou nos destroços do Boeing da VASf

Israel destrói
PMDB de Goiás
recebe grupo
do PMDB a bala

O Senador Lázaro Barbosa e os
Deputados Adhemar Santillo e Wan-
duir Lima, todos do PMDB de Goiás,
foram recebidos a bala, no campo de
aviação de Itapuranga (GO) — dis-
tante 180 quilômetros de Goiânia —
por quatro homens armados, três dos
quais membros do diretório do Parti-
do na cidade, chefiados por Libório
Cardoso também filiado ao PMDB.

A polícia interveio, houve tiro-
teio. mas ninguém saiu ferido, segun-
do informou por telefone Adhemar
Santillo. Os três parlamentares
pemedebistas iam participar de um
debate radiofônico com membros do
PDS local. O Secretário de Segu-
rança Pública de Goiás, Jesus An-
tònio Lisboa, mandou abrir inquéri-
to. Os agressores fugiram. (Página 2)

Giocondo Dias
recomenda Miro
aos comunistas

Em entrevista coletiva, na As-
sembléia Legislativa do Rio, o se-
cretário-geral do proscrito Partido
Comunista Brasileiro (PCB), Gio-
condo Dias, afirmou que "os comu-
nistas apoiam a candidatura do
Deputado Miro Teixeira", cândida-
to do PMDB à sucessão do Gover-
nador Chagas Freitas, nas eleições
de 15 de novembro.

Giocondo explicou que a can-
didatura de Miro "é a mais unitá-
ria" e que os comunistas decidi-
ram apoiá-la "porque ele prome-
teu, se eleito, fazer um governo de
coalizão, nào excludente". O di-
rigente do PCB disse que os co-
munistas vão apoiar a candidatura
de Paulo Alberto Monteiro de Bar-
ros _ o Artur da Távola — nas
eleições para o Senado. (Página 4)

19 baterias de mísseis sírios
Vidal da Trindade Galeão garante

100 mil lugares
para ver o Papa

Por maior que seja o número de
pessoas que quiser ver o Papa — sua
chegada está prevista para as 4hl5min
da madrugada de amanhã — todos
terão lugar: o Comando da Base Aérea
do Galeão garante 100 mil lugares
na base, sem falar de outros, em
áreas próximas. João Paulo II, que sai
de Roma às 16h30min de hoje (hora de
Brasília), para uma visita de dois
dias à Argentina, ficará 45 minutos no
Galeão.

O avião da Alitália em que via-
ja deverá pousar no mesmo lugar em
que aterrissou o Boeing da Presidência
da República que trouxe João Paulo II
ao Rio, em Io de junho de 1980. D
Eugênio Sales será a única autoridade
a subir as escadas para dar as boas-
vindas ao Papa, que receberá em terra
os cumprimentos das autoridades ecle-
siásticas, civis e militares. (Página 15)

Luta por Porto
Stanley volta
a ser intensa

Intensos combates ocorreram ao
redor de Porto Stanley, segundo altas
fontes militares citadas pela agência
argentina Diários y Noticias. Londres
informou que o General Tony Wilson
deu sorte: telefonou de uma cabina
pública de Swan Inlet para Pitzroy
e soube que os argentinos haviam saí-
do em patrulha. Os ingleses desceram
de helicóptero no povoado, sem re-
sisténcia, e restabeleceram a cabeça-
de-praia.

O Ministério da Defesa inglês di-
vulgou que muitos soldados morreram
— Michael Nicholson. da televisão
independente, contou 39 mortos no
Galahad — e ficaram feridos nos na-
vios de desembarque Sir Tristam e Sir
Galahad, bombardeados pelos argenti-
nos, que perderam seis aviões. Mar-
gareth Thatcher admitiu precisar da
cooperação argentina nas Falklands,
mas se nega a negociar a soberania.
(Página 14 e editorial A Espera do Fim)

Os segredos do fondue e de seus
molhos. Na safra, com bons preços,
a banana e o nabo têm suas atrações.
À espera do jogo contra a URSS, re-
ceitas russas. Compare seus gastos
com o que a classe média consome em

Comida

Um pesadelo com tiros e mortes fez sair de casa

vovó Raimunda, 78 anos, que foi dormir com uma

filha no barraco vizinho. Quem ficou, morreu: uma

menina, duas jovens grávidas, um rapaz, unm mu-

lher e três homens. Na chacina em Padre Miguel,

60 tiros disparados contra as oito vítimas. (Pág. 9)

Marco Antônio Guimarães,
professor da UFRJ, ganhou
o 47° Chevette-Hatch do
concurso Espanha 82 — Os
Gols da Copa, promoção do
JORNAL DO BRASIL e da
TV Bandeirantes. (Página 15)

A aviação israelense
destruiu 19 baterias de
mísseis sírios Sam-6
instalados no vale liba-
nês de Bekaa. Foi um
intenso combate aéreo
— entre 92 caças F-15 e
F-16 de Israel e 54 Migs
sírios — em que, segun-
do Israel, foram abati-
dos 22 aviões sírios e
atingidos sete, sem ne-
nhuma perda israelen-
se; a Síria admite a per-
da de 16 Migs, mas as-
segura ter abatido 19
caças.

Uma ação decisiva e
das mais brilhantes e
difíceis já empreendi-
das por israelenses —
foi como o Ministro da
Defesa de Israel, Ariel
Sharon, qualificou o
ataque. No terceiro dia

• de operações contra a
guerrilha palestina no
Líbano, Israel fechou
ainda mais o cerco à
Capital, ocupou Da-
mour e Khalde, que fl-
cam, respectivamente,
a 15 quilômetros e 10
quilômetros de Beirute.

Reservistas israelen-
ses foram mobilizados e
reforçam as Colinas de
Golam, para enfrentar
um eventual ataque si-
rio. Israel desmentiu a
informação síria de que
tenha bombardeado
um subúrbio da capital
síria, Damasco. Agên-
cia de notícias palesti-
na desmente a tomada
de Damour, mas reco-
nhece a tentativa israe-
lense de estabelecer
uma cabeça-de-ponte
ao Norte da cidade.

O líder da OLP, Yas-
ser Arafat, enviou men-
sagem ao Presidente
soviético Leonid Brej-
nev e pediu aos pai-
ses árabes que impe-
çam a tomada de Bei-
rute. A agência soviéti-
ca Tass qualificou a po-
siçáo americana na
ONU de "cumplicidade
com a agressão de Is-
rael". (Páginas 12 e 13)
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AGENCIA MINEIRA —
Tem domesticas res-
ponsaveis com refer.
idôneas, babas, cozinh.
acomp enfermeiras
cnofer caseiros etc. Ga-
rantimos ficaieiri 6 me-
ses em contrato. T
2b6-9b^B — 236-1891.

A COZINHEIRA Corri m'e
f ene «as t aocufTíen:o& Fei
í-59-6329 
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ACERTE AQUELA
EMPREGADA BABÁ
ETC — Seleção p psi-
cólogos técnicas psi-
cológicas e comprov
de ref GABINETE DE
PSICOLOGIA Conhe-
ça quem entra em sua
casa 255-8802' 236
3340/ 257-9784

A APTA — Psicólogos
selecionam pessoal
doméstico qualificado
com referências segu-
ras (fixos ou têmpora-
nos) Prazo de adapta-
ção 6 meses, Ataulfo
dePaíva, 1174/2 239-
3195 239-8597

A UNIÃO ADVENTSS-
T(A — Oferece domes-
ticas respons o' re-
fers idôneas babas
práticas e enfermei-
ras, acomp coz cho-
fer caseiro Garanti-
mos ficarem 6 meses
255-8948. 255-3688

AGENCIA EMP CRISELA
C reg° Mt° rrabaiho 5 000
cortes atcxl O', babás coz
c 'ogao tnv coo arrumad e
domest'ca in yfn^eass nem

gab i E leqaNz Tx umea 8 000
1 ar» e reis 390-8940 e
350-5179

AG. NOVAK VOCÊ PODE
CONFIAR — 236-4719/
237-5533 — 255-8767
Domésticas efetivas e
diaristas.

AGF.NCIA SIMPATI-
CA —240-2801. 240-
3401 e 253-0944 ofe-
rece domésticas sele-
cionadas Mensalistas
ou Diaristas Deixe p c
da SIMPÁTICA o a
problema doméstico
Rua Evaristo da Veiga.
35 S 1413

A SENHORA OU MOÇA
— Responsável, pago
30.000 fazer serviço de
casal. Folga dorninyo.
Av. Copacabana 583 ap
806.

ATENÇÃO MAMÃE Se vo-
cè trabalha e precisa de
c^dados p seu filho toma-
mos co^ta de ena^ças Nosso
ienna è amor o espaço segu-
-a-^a a laze- m*5 205-9306

A EMPREGADA P coíinnar
todo óerv sal OS lâ mil
mais IN°S Laanjeiras 245-
.''830 Dona Mirian

AGÊNCIA TIA BETH Oi
baoás coz rc;;«i.ras e do-
mestiças em gerai ;¦ gafanna
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. Tempo
RIO — Tempo claro a
parcialmente nublado
com nevoeiros esparsos
pela manhã. Temperatu-
ra estável. Ventos Norte
fracos. Máxima: 32.9 em
Bangu e minima: 16.9 em
Realengo.
O Salvamar informa que
o mar está melo agitado
com águas a 18° correndo
de Sul para Leste.
* Temperaturas e mapas
na página 16.
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PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio da Janeiro/
Minas Gorais
Dios úteis Cr$ 50.00
Domingos CrS 70,00

São Paulo/Espirito Santo
Diasúleis CrS 60.00
Domingos CrS 70.00

RS, SC, PR, MS, MT, BA, SE,
AL, PE
D.as úteis CrS 90.00
Domingos CrS 90,00

DF, GO
Dias úteis CrS 70,00
Domingos CrSBO.OO

Outros Estados
e Territórios
Diasúleis CrS 100.00
Domingos CrS 120,00

ACHADOS E
PERDIDOS 510
LIVRO CIENTIFICO - Granoe
vnior estimativa, deixado num
táxi Gratifico Favor telef. 239-
5675

EMPREGOS 200
DOMÉSTICOS 210
A COZINHEIRA — Precisa-se

r> cozinhar, lavar o passar
Pede-se documentos Paga-
se oem Av Vieira Souto 230
JÓ2 iiy-np-.a

A EMPREGADA DOMESTICA
_ P cozinhar e üvar rouca
rrvuda p dormir no emorego.
Exijo reterenoa H Machado
de Assis. 6 aDt 201 — fia-
rr.engo

Ceará faz um
só enterro
das 137 vítimas

Os restos mortais das 137 vi-
timas do desastre do Boeing-727,
da VASP, no Ceará, serão sepul-
tados coletivamente hoje, às 15h,
no Cemitério Parque da Paz, em
Fortaleza, por sugestão de Dom
Aloísio Lorscheider. Ele conse-
guiu que os familiares das víti-
mas aprovassem a sugestão, argu-
mentando: "Todas as vítimas desse
desastre morreram juntas, num
gesto de solidariedade. Devemos
nos solidarizar também com elas."

O co-piloto da VASP, José
Américo, chegou ontem de For-
taleza, onde foi tentar ver o cor-
po de sua mulher, a comissária
Júlia Maria Pereira. No dia do
acidente trabalhou no vôo Be-
lém—Manaus, sem ser informa-
do da morte da mulher, "porque

não havia substituto para ele e
o vôo seria cancelado." O Pre-
sidente Figueiredo criou o Co-
mitê Nacional de Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos, com a
finalidade de acompanhar a
"constante evolução tecnológica
da atividade aérea." (Página 8)
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Israel destrói 19 baterias de mísseis sírios
PMDB de Goiás
recebe grupo
do PMDB a bala

O Senador Lázaro Barbosa e os
Deputados Adhemar Santillo e Wan-
duir Lima, todos do PMDB de Goiás,
foram recebidos a bala, no campo de
aviação de Itapuranga (GO) — dis-
tante 180 quilômetros de Goiânia —
por quatro homens armados, três dos
quais membros do diretório do Parti-
do na cidade, chefiados por Libório
Cardoso também filiado ao PMDB.

A polícia interveio, houve tiro-
teio, mas ninguém saiu ferido, segun-
do informou por telefone Adhemar
Santillo. Os três parlamentares
pemedebistas iam participar de um
debate radiofônico com membros do
PDS local. O Secretário de Segu-
rança Pública de Goiás, Jesus An-
tônio Lisboa, mandou abrir inquéri-
to. Os agressores fugiram. (Página 2)

Giocondo Dias
recomenda Miro
aos comunistas

Em entrevista coletiva, na As-
sembléia Legislativa do Rio, o se-
cretário-geral do proscrito Partido
Comunista Brasileiro (PCB), Gio-
condo Dias, afirmou que "os comu-
nistas apoiam a candidatura do
Deputado Miro Teixeira", cândida-
to do PMDB à sucessão do Gover-
nador Chagas Freitas, nas eleições
de 15 de novembro.

Giocondo explicou que a can-
didatura de Miro "é a mais unitá-
ria" e que os comunistas decidi-
ram apoiá-la "porque ele prome-
teu, se eleito, fazer um governo de
coalizão, não excludente". O di-
rigente do PCB disse que os co-
munistas vão apoiar a candidatura
de Paulo Alberto Monteiro de Bar-
ros — o Artur da Távola — nas
eleições para o Senado. (Página 4)
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Galeão garante
100 mil lugares
para ver o Papa

Por maior que seja o número de
pessoas que quiser ver o Papa — sua
chegada está prevista para as 4hl5min
da madrugada de amanhã — todos
terão lugar: o Comando da Base Aérea
do Galeão garante 100 mil lugares
na base, sem falar de outros, em
áreas próximas. João Paulo II, que sai
de Roma às 16h30min de hoje (hora de
Brasília), para uma visita de dois
dias à Argentina, ficará 45 minutos no
Galeão.

O avião da Alitália em que via-
ja deverá pousar no mesmo lugar em
que aterrissou o Boeing da Presidência
da República que trouxe João Paulo II
ao Rio, em Io de junho de 1980. D
Eugênio Sales será a única autoridade
a subir as escadas para dar as boas-
vindas ao Papa, que receberá em terra
os cumprimentos das autoridades ecle-
siásticas, civis e militares. (Página 15)

Luta por Porto
Stanley volta
a ser intensa

Intensos combates ocorreram ao
redor de Porto Stanley, segundo altas
fontes militares citadas pela agência
argentina Diários y Noticias. Londres
informou que o General Tony Wilson
deu sorte: telefonou de uma cabina
pública de Swan Inlet para Fitzroy
e soube que os argentinos haviam sai-
do em patrulha. Os ingleses desceram
de helicóptero no povoado, sem re-
sistència, e restabeleceram a cabeça-
de-praia.

O Ministério da Defesa inglês di-
vulgou que muitos soldados morreram
— Michael Nicholson, da televisão
independente, contou 39 mortos no
Galahad — e ficaram feridos nos na-
vios de desembarque Sir Tristam e Sir
Galahad, bombardeados pelos argenti-
nos, que perderam seis aviões. Mar-
gareth Thatcher admitiu precisar da
cooperação argentina nas Falklands.
mas se nega a negociar a soberania.
(Página 14 e editorial A Espera do Fim)

Os segredos do fondue e de seus
molhos. Na safra, com bons preços,
a banana e o nabo tèm suas atrações.
A espera do jogo contra a URSS, re-
ceitas russas. Compare seus gastos
com o que a classe média consome em

Comida

Um pesadelo com tiros e mortes fez sair de casa

vovó Raimunda, 78 anos, que foi dormir com uma

filha no barraco vizinho. Quem ficou, morreu: uma

menina, duas jovens grávidas, um rapaz, uma mu-
lher e três homens. Na chacina em Padre Miguel,

60 tiros disparados contra as oito vítimas. (Pág. 9)

Marco Antônio Guimarães,
professor da UFRJ, ganhou
o 47° Chevette-Hatch do
concurso Espanha 82 — Os
Gols da Copa. promoção do
JORNAL DO BRASIL e da
TV Bandeirantes. (Página 15)

A aviação israelense
destruiu 19 baterias de
mísseis sírios Sam-6
instalados no vale liba-
nès de Bekaa. Foi um
intenso combate aéreo
— entre 92 caças F-15 e
F-16 de Israel e 54 Migs
sírios — em que, segun-
do Israel, foram abati-
dos 22 aviões sírios e
atingidos sete, sem ne-
nhuma perda israelen-
se; a Síria admite a per-
da de 16 Migs, mas as-
segura ter abatido 19
caças.

Uma ação decisiva e
das mais brilhantes e
difíceis já empreendi-
das por israelenses —
foi como o Ministro da
Defesa de Israel, Ariel
Sharon, qualificou o
ataque. No terceiro dia
de operações contra a
guerrilha palestina no
Líbano, Israel fechou
ainda mais o cerco à
Capital: ocupou Da-
mour e Khalde, situa-
das, respectivamente, a
15 quilômetros e 10 qui-
lòmetros de Beirute,
que foi bombardeada
na madrugada de hoje.

Reservistas israelen-
ses foram mobilizados e
reforçam as Colinas de
Golam, para enfrentar
um eventual ataque si-
rio. Israel desmentiu a
informação síria de que
tenha bombardeado
um subúrbio da Capital
síria, Damasco. Agèn-
cia de noticias palesti-
na desmente a tomada
de Damour, mas reco-
nhece a tentativa israe-
lense de estabelecer
uma cabeça-de-ponte
ao Norte da cidade.

O líder da OLP, Yas-
ser Arafat, enviou men-
sagem ao Presidente
soviético Leonid Brej-
nev e pediu aos pai-
ses árabes que impe-
çam a tomada de Bei-
rute. A agência soviéti-
ca Tass qualificou a po-
siçáo americana na
ONU de "cumplicidade
com a agressão de Is-
rael". (Páginas 12 e 13)
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Coluna do Castello

Para cada crise
uma Constituição
Brasília — Atribui-se ao ex-Presidente

Ernesto Geisel a declaração de que a redução
do quorum de dois terços para aprovação de
emendas constitucionais, em abril de 1977,
obedeceu ao critério das conveniências do
momento. Desde então o quorum passou a ser
o da maioria absoluta, pois a conveniência
ditava ao sistema a necessidade de libertar-se
do MDB, que detinha mais de um terço da
representação na Câmara e no Senado, para
aprovar suas próprias emendas independente-
mente da adesão oposicionista. A medida foi
supérflua, pois o Presidente dispunha então de
poderes discricionários, que usou para impor a
ineficiente reforma do Judiciário, para pôr em
recesso o Congresso e ditar uma série de
modificações na Constituição, criando o sena-
dor biônico, alternando a composição do Cole-
gio Eleitoral etc.

Se o ex-Presidente limitou àquelas medi-
das a invocação dos seus poderes discricioná-
rios é que sua estratégia envolvia a longo prazo
o abandono desses poderes, os quais no entan-
to continuou a usar até o apagar das luzes do
seu Governo, embora se lhe deva creditar a
revogação do Ato número 5 e uma efetiva
liberalização das instituições. Sua declaração,
no entanto, foi oportuna para caracterizar o
processo, que ainda não cessou, usado pelos
militares para governar politicamente o país
desde a prorrogação do mandato do Presidente
Castello Branco. O primeiro Chefe de Gover-
no militar não queria fugir ao compromisso de
preservação da legalidade, mas foi levado a
admitir a prorrogação do seu mandato, inician-
do-se a partir de então uma evolução gradual e
segura para transformar o regime numa ditadu-
ra rotativa de militares.

Depois da prorrogação, foi-lhe imposto o
Ato número 2, em seguida contornado pela
Constituição de 1967. O Presidente Costa e
Silva deixou-se também imbuir de sentimento
constitucionalista, mas teve de assinar a con-
tragosto o AI-5 e punir rebeldes até a hora da
sua agonia. Substituído por uma Junta Militar,
essa arrogou-se o direito de outorgar a chama-
da Constituição de 1969, que estreitava a
margem de liberdades da Carta anterior e
agravava as punições revolucionárias, que pas-
saram a ser perpétuas. Veio depois a distensão,
no bojo de cujas contradições editou-se o
pacote de abril. Revogaram-se afinal o Al-5 e
seus complementos, mas introduziram-se sal-
vaguardas no texto constitucional e suprimi-
ram-se os Partidos. Depois, já na fase em que a
distensão se transformara em abertura, com
anistia e plena liberdade consentida de impren-
sa, agrediu-se o Congresso com o pacote de
novembro, o da vinculação.

E agora elabora-se sob medida no Palácio
do Planalto o pacote possivelmente de junho,
questão fechada que imporá o retorno ao

Suorum 
de dois terços para votação de emen-

as constitucionais. O ex-Presidente Ernesto
Geisel, que não tem mais nada com isso, teria
dito que a avaliação da conveniência dessa
restauração é do Presidente Figueiredo. É
assim o regime, sob o qual continuamos a
viver. Para cada crise, uma Constituição. Para
cada emergência, um pacote. A isso está redu-
zido o Direito Público brasileiro. A Constitui-
ção é um instrumento, não no sentido técnico,
mas de meio flexível para cada momento dessa
luta de sobrevivência do sistema que liberaliza
mas que não quer entregar o Poder.

Dentre as novas medidas constitucionais,
que serão as últimas enquanto prevalecer a
vontade do sistema, inclui-se a ampliação do
Colégio Eleitoral. Abandonou-se a aritmética
inicial do Deputado Edison Lobão, que pre-
tendia nele introduzir seis vereadores por Esta-
do, mas permaneceu a idéia de acrescê-lo de
seis deputados estaduais por unidade federada.
A decisão, como é da tradição dos nossos
constituintes, deve ter resultado de cálculos
feitos na ponta do lápis pela equipe do SNI que
mensalmente oferece ao Governo uma avalia-
ção do quadro político e eleitoral em cada
Estado e, se possível, em cada município. Seis
deputados por Estado a mais devem ser a conta
exata para assegurar a maioria governista no
Colégio Eleitoral. Salvo erro de cálculo, o que
não é imprevisível.

Desativação do DOPS

O Governador Amaral de Souza pareceu
um precursor quando dissolveu o DOPS gaú-
cho e mandou estranhamente queimar seus
arquivos, de cujas peças que interessam à
repressão há cópias nos serviços paralelos. Na
realidade, ele apenas antecipou, na execução,
uma providência de caráter geral. A polícia
política, nesta véspera de eleição, passa a ser
monopólio da Polícia Federal.

A razão é óbvia. Governadores eleitos
pela Oposição náo inspiram confiança para o
exercício da polícia política, que passa em
bloco e monoliticamente para a área federal.

Magalhães e o Senado

Dificilmente o Deputado Magalhães Pinto
será candidato ao Senado. Ele só o faria como
candidato único e a disputa no PDS indica a
possibilidade de ter ele. pelo menos, um com-
panheiro de chapa, o Vice-Governador João
Marques. O Sr Eliseu Resende, de certo mo-
do, já revelou seu ceticismo quanto à decisão
do Sr Magalhães Pinto de ser seu companheiro
de chapa, quando admitiu a substituição do seu
nome pelo do ex-Deputado Fagundes Neto.

Lázaro e Santillo sofrem atentado em Goiás

Carlos Castello Branco
v_

Brasília — Quatro ho-
mens armados, três dos
quais membros do Direto-
rio Municipal do PMDB de
Itapuranga (GO), recebe-
ram ontem à bala, no aero-
porto daquela cidade, o
Senador Lázaro Barbosa e
os Deputados Adhemar
Santillo (federal) e Wan-
duir Lima (estadual), todos
do PMDB goiano, que iam
participar de um debate
radiofônico com membros
do PDS local. Houve a in-
tervenção da policia local,
tiroteio, mas ninguém saiu
ferido.

Ao comunicar a ocorrèn-
cia, ontem à noite, por tele-
fone, à sucursal do
JORNAL DO BRASIL em
Brasília, o Deputado
Adhemar Santillo disse
que já foi pedida a abertu-
ra do inquérito na policia
de Itapuranga e a inter-
vençáo no Diretório do
PMDB local ao presidente
do Partido no Estado, o ex-
Governador Mauro Bor-
ges. Amanhã ou sábado os
três políticos enviarão te-
lex ao Ministro da Justiça
segundo Santillo pedindo
garantias de vida.

Logo depois do pouso,
segundo ainda o relato de
Santillo, o presidente do
PMDB de Itapuranga, Li-
bertino Cardoso, apareceu
no melo da pista fazendo
sinal para o avião parar. O
piloto, Carlos (o sobreno-
me não foi possível apu-
rar), obedeceu, e Libertino
indagou, pela janela do
aviào, se o Senador Henri-
que Santillo — irmão de
Adhemar — estava, a bor-
do. O Senador Lázaro Bar-
bosa respondeu negativa-
mente e ele advertiu: "Vo-
cês nào vão para o centro
da cidade que vai ter pro-
blema." Lázaro Barbosa e
os outros dois políticos
não atenderam à advertên-
cia e desceram do aviào.

"Nisso" — relata Santillo
— "quatro elementos, che-
fiados por Liberto Cardoso
(também dirigente do
PMDB local), provável-
mente dopados, armados
com dois revólveres 38,
uma carabina e uma espin-
garda cartucheira (de car-
tuchos), desceram de um
Opala branco e um Passat
escuro, gritando: "Se atra-
vessar a cerca, morre",
narrou o Deputado.

A policia de Itapuranga,
que havia sido avisada por
membros do PMDB local
de que havia um clima
hostil à chegada dos três
políticos, interveio neste
momento. "Os policiais" —
disse Santillo — "dirigi-
ram-se aos agressores pe-
dindo-lhes para entrega-
rem as armas. O Liberto
atirou de revólver na dire-
ção dos policiais, a bala
passou entre nós, que está-
vamos de pé, em frente ao
avião, debaixo do qual nos
deitamos em seguida.
Houve um tiroteio de três
a quatro minutos. A poli-
cia se protegeu atrás de
seus carros. Apenas um ti-
ro passou de raspão na ca-
beca de um policial. Nin-
guém saiu ferido. O tiro-
teio acabou com os quatro
embarcando nos dois car-
ros e fugindo.

Arquivo — 23-3-81 Arquivo/16-10-81 — Mabel de Vicenii

Lázaro Barbosa (E) atribuiu o atentado a tóxicos e Santillo ao fato de fazer oposição

-Deputado acha que não tem inimigos
"Como todo político que faz Oposição, seria-

mente, tenho muitos adversários. Mas desconheço
a existência de qualquer inimigo meu", disse o
Deputado Adhemar Santillo (PMDB-GO) 43 anos,
o mais votado no Estado, horas depois do atenta-
do que sofreu, ontem, em Goiás. Ele teve 77 mil 556
votos, na última eleição, contra 61.522 do segundo
colocado, o Deputado Hélio Levy da Rocha, da
extinta Arena.

Adhemar Santillo foi fundador do grupo au-
tèntico do antigo MDB e hoje atua no setor
progressista do PMDB goiano, do qual o maior
líder é o seu irmão e Senador Henrique Santillo
(PMDB-GO). Os irmãos Santillo tiveram uma pas-
sagem meteórica pelo PT — seis meses — quando

da extinção dos Partidos, mas retornaram em
seguida ao PMDB.

— Não ficamos no PT porque sentimos, com o
desmantelamento-dos sindicatos, em função do
afastamento de vários líderes sindicais, e da nova
legislação partidária, que o Governo não estava
querendo mudar coisa alguma. Insistia no casuís-
mo, na tentativa de manter-se no Poder. Voltamos
então para a linha de frente, para o PMDB, onde,
acreditamos, seriamos muito mais úteis à causa
oposicionista — explica Adhemar Santillo.

O retorno de Adhemar e Henrique Santillo ao
PMDB eliminou as dissidências internas do Parti-
do e promoveu a união de seus membros. Eles
indicaram Onofre Quinan como vice do candidato
do PMDB ao Governo de Goiás, íris Rezende.

;MEXIjGp,USA

HAWAII
abreu

SAÍDAS OOBRASI1. 1983

junho 30

julho 07. Ue2l

ielembro 01 e 15

16 dias visitando

¦ Mé*lco ¦ Acopuleo
- les Angeles

- Ias Vegas
. San Francisco

• Honolulu

MÈMM MARAVILHOSA
CIRCUITO
MEXICANO

abreu
SAÍDAS OOBRASIl 1982
junho 29 — ju/ho 06 e 20

agosto 74 ¦ setembro 14

outubro 05,
13. 17. 20; 26, 30 e

43 dias visitando
Mloml. New Oríeons,
Merlda, Cancun. México,
Cuarnovaca, Toxco,
Acopuleo, los Angeles, lot
Vegas. San Francisco.
Honolulu, Voneouver,
VTcforlo. Colgorylo,
Toronto, N/ogoro Folls,
Montreal e New York

abreu
SAÍDAS DO BRASIL 1982

junho 02. 23. 2b. 28 e 30

julho 01. 03. 05. 07. 08.
10. 12 14. 21 e28

ogosro 11 e 25 setembro 08 e 22
outubro 06 e 27 novembro 10

08. 19. 26 e 30 dias visitando
Mlaml.' Cabo Kennedy,
Dlsneyworld, Woshfnglon,
Toronfo, Nlogoro Folls,
Montreal. New York, San
Francisco. Ias Vegas. tos
Angeles. Acopuleo e México

SA/DAS DO BRASIL 1982

junho 29 — ju/ho 06 e 20

agosto 24
setembro 14

outubro 05

?l dios visitando

Mloml, New Orleani,

Merlda. Cancun,

México. Cuernovaeo,
Toxco e Acopuleo

FUNDADA EM 1840

CONSULTE-NOS SOBRE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

RIO: RUA MÉXICO, 2. - LOJA. TEL.: 220-0322 - PABX
S. PAULO: AV. IPIRANGA, 795 3'

Embratur 00002 - 00-41 - 9
TEL.: 222-6223-PABX

Embretur 00002 - 02-41 - 6

Hr 
" " 

' BDESDE184Õ 
 

mi excursões finniii I

eÜrÕpTmarÁvilhosa ORANDECIRCUITO ; j
HE Jun. 10.17.21.24.26,28.»» EUROPEU COM GRÉCIA j/3
|S Jul.1.2.3.5.8. 12, 15.22,29. EPAlSESDE LESTE :r\
H Ago. 5,12.19,26. Set. 15.18,17,18 Jun. 12.28.Jul. 10, 31. ;-.-j

!¦''.; Pf*ço» ter'«itr« d»sd« US9 2.319 Prsjço ttffíswa desde USS o---' C*' gr
I EUROPA COM GRÉCIA SAGA ESCANDINAVA i
HEPAiSESDF LESTE Jun 27. Jul. 4. Ago. 1,8 )
8 Jun. 29. Jul. 13, 27. Ago. 17,31. »i«cj. imilwuu • liiaki • .j^ tg
BB CfcjyjflC* * SUfC'4 • NOÊUtOâ* f&£MÍ 09

liES:'^ $mr f,m »,,,,„. à..i. us$ 2.5403
Sm Pruçc terresire dojd© USS 2*066

EUROPA IMORTAL

§ RÚSSIA «EUROPA DE Jun. 17. Jul 1,15. Ago. b. 19
LESTE* ESCANDINÁVIA Sai 23

B Jun.25 Jul.2. Ago. e*3*rijGtL'tsp**nt •'***£*• ^^ fi

\am?J"Z\Tt»o™"" Pr#;o iimtitr> df>d# U8Í4.Q40 H
9 Preço terrettre desde (JS9 3*520

EUROPA COM ALPES
I OCIDENTE EUROPEU ELAGOSSülÇOS

K Jun. 12-Jul. 3. 10. 17 Ago 28 Jun. 6. Jul. 4. 25. Ago. 1.8

I KÍ!í?íti""!SÍVrVKIf" iíBfe.i ^Mi"''"i'ff'-'!!S': Jfâfe fi
"¦¦'.¦ i :.¦-¦:'•.:¦¦',¦:« US4 i ,600 S Prtçotwniiridmda US4 2,068S

J&jjrWWÍ: :•¦'•¦- ¦"¦;¦'¦ ¦'¦/:.¦¦ '¦¦'•-¦•'¦¦¦¦

í wBUmaShs-^rmfi 
,<*jfíll Ui|||Tr"Tpff 'iffilllffl 'WQ li' '' « t -"^^JPâllllÉtólllill

-"¦ *^~1 i^iff^A^^eWWii^^efeB 'T&Zx ;%«?fTrwSrirwJMMsVw^iffirfg T\*Qíücr3!!^^BSÊEBS^nUH^S0e? ^"ffi"1 V1"^ ^

ANTES DE ESCOLHER SOA EXCURSÃO-tj,' ADÍSN ÈYWÓRLD, CON HEÇÀ TU DO SOBREI pi
^ -DÍSNEYWORLD COM CARINHO. X : > ;

^è

LUGARES LIMITADOS- i

L.
VA.RIG

A versão JunhoJulho/82 de Disneyworld com Carinho. 03-
Ia mais atraente do que nunca: preços menores — mais
qualidade Veja.
Apesar de. por convenção internacional hoteleira, as dià-
nas nos hotéis iniciarem às 15 horas do dia da chegada e
terminarem às 12 horas do dia da saida, todos os passa-
geiros terão seus quartos disponíveis desde sua chegada.
as 7 horas, até a saida. às 20 horas
Disneyworld com Carinho pode ser considerado um dos
programas mais econômicos do mercado, face ao gaban-
to dos hotéis nele incluídos e a exclusiva assistência' téc-
nicamédicosocial" desenvolvida pelas duas guias e pelo
pediatra que acompanham, cada grupo, durante toda via-
gem
Alem dos preços nos diversos tipos de acomodações fo-
ram. lambem, incluídos preços de menores Que proporão-
nam um razoável desconto para famílias Nada mais iuslo
que um casai com dois filhos menores ou um adulto acom-
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Secretário afirma
que seis atiraram

Brasília — O Secretário
de Segurança Pública de
Goiás, Jesus Antônio Lis-
boa, disse ontem à noite ao
JORNAL- DO BRASIL, em
telefonema de Goiânia pa-
ra Brasília, que "se não fos-
se a pronta ação da Poli-
cia, o Deputado Adhemar
Santillo, o Senador Lázaro
Barbosa e o Deputado es-
tadual Wanduir Lima a es-
ta hora estariam mortos".

Jesus Antônio Lisboa
contou que, por volta das
15h, recebeu aviso, pelo rá-
dio, do delegado especial
de Itapuranga, Ozanan
Rocha, de que o ambiente
na cidade estava tenso,
porque os integrantes do
diretório do PMDB esta-
vam ameaçando receber a
bala a comitiva do Depu-
tado Santillo. "Imediata-
mente, determinei que fos-
sem dadas garantias de vi-
da aos parlamentares, o
que foi prontamente feito",
disse.

O Secretário de Segu-
rança Pública informou ao
JORNAL DO BRASIL que
ontem mesmo foi aberto
inquérito em Itapuranga e
que a Policia está à procu-
ra dos autores dos dispa-
ros. Acrescentou que os di-
rigentes do PMDB local Li-
bertino Andrade Cardoso,
presidente do diretório,
Ademar dos Santos Filho,
Antônio Ferreira Macha-
do, Walter Ferreira de Li-
ma, Antônio Ferreira dos
Santos e Libério Cardoso
começaram a atirar quan-
do os policiais foram de-
sarmá-los e que nenhum
tiro foi dado contra os par-
lamentares. "Apenas con-
tra a policia", garantiu.

íris denuncia
conspiração

Brasília — O atentado
de ontem contra o Depu-
tado Ademar Santillo não
é um fato isolado em
Goiás. O Ministro Ibrahim
Abi-Ackel tem um do-
cumento sigiloso que de-
nuncia uma conspiração
contra a vida do candidato
do PMDB ao Governo do
Estado, íris Rezende, ex-
Prefeito cassado de Goiá-
nia e o líder nas pesquisas
de opinião, informou o pró-
prio íris Rezende.

Só existe uma outra có-
pia desse documento, com
o Senador Henrique San-
tillo (PMDB-GO), que náô
mostra a ninguém. Por or-
dem de Brasília, a Polícia
Militar goiana abriu inqué-
rito interno para apurar a
veracidade das denúncias
de que um grupo não iden-
tificado, em abril, teria
tentado contratar um co-
nhecido pistoleiro de Goiâ*
nia para assassinar íris Re-
zende.

Em abril, um Alfa Ro-
meo prateado parou em
frente à casa do pistoleiro— não identificado por íris
Rezende, que transmitiu
todas essas informações ao
JORNAL DO BRASIL — e
seu ocupante ofereceu alta
soma para que ele matasse
o candidato do PMDB. O
pistoleiro, ainda de acordo
com o relato de íris, se
recusou a fazer o trabalho
temendo a repercussão,
devido à popularidade do
candidato do PMDB. '

O pistoleiro comentou o
encontro com um colega,
que transmitiu a informa-
ção ao comitê de íris Re-
zende, segundo o cândida-
to. O pistoleiro disse a esse
amigo — acrescenta Ré-
zende — que o homem do
Alfa Romeo se apresentou
como integrante da Polícia
Militar de Goiás.

íris Rezende comentou
que acha estranho que o
inquérito esteja nas mãos
da Polícia Militar — a Poli-
cia Federal não foi aciona-
da e não há qualquer resul-
tado prático das investiga-
ções.

Outro fato ainda não ex-
plicado, segundo um as,-
sessor da campanha de íris
Rezende, foi a pane sofrida
mès passado pelo avião em
que viajavam íris, o Sena-
dor Lázaro Barbosa, candi-
dato à reeleição, e mais
quatro integrantes do
PMDB goiano. O avião de-
colou de Sáo Miguel do
Araguaia, no interior, ,e
poucos segundos depois
foi forçado a pousar numa
estrada próxima ao campo
de aviação.
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CAMPOS DO JORDÃO

OROTOUR i
GARDEN HOTEL

15 suites e 46 aptos,
üe luxo, com TV a
cores. FM, geladeira,'
calefação central etc '
2 rest 2 bares, 2 qua-,
dras de tênis, 2 pise ,
e salões de jogos. Cu-,
linána "Cordon Bleu"

2 salões de convenções, i
para 100 e 120 pessoas. ¦
Amplo estacionamento.

RESERVAS
R de Janeiro 233 8992 '
Sio PkuIo 2124811

•i.-i.xj-, de Jordão Í0122),
62-2833 Telex Í01 II ,
35950 QROT !S. P*uio)
Telex: 0122329 OROT

(Campos de lorciãol
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Folheando o projeto palace quanto os me- Você também vai
doBarra Palace, fico mores palaces que eu sedarbemcom
feliz em saber que
existe um lugar tão

conheço.
Um lugar que tem
tudo para eu me con-
siderar no meu habi-
tat natural.

esse palace, ou eu
nào me chamo
Jorge Guinle.

WRarra Palace.
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O melhor é que no Barra
Palace, você só paga pelo que
usa. E toda renda das partes
comuns - bares, restaurantes,
etc. - reverte para você, pro-
prietário de tudo.

Diferente
na localização

Diferente
nos serviços.

Imagine seu apartamento
com sala, 1 ou 2 quartos, uma
varandinha deliciosa, com os
serviços de um hotel de ver-
dade.

O Barra Palace é assim.
Pela primeira vez, o seu

apartamento tem a garantia
dos serviços da Novotel, um
nome internacionalmente re-
conhecido pela qualidade que
imprime a seus 150 hotéis no
mundo inteiro.

É uma estrutura perfeita,
com serviços, sauna, piscina,

lojas, bares e restaurantes,
onde todo o pessoal é formado
em hotelaria e especializado
em servir você em tudo que
for preciso.

O Barra Palace é o único
apartamento desse gênero
situado no ponto mais nobre
da Praia da Barra. Um ponto
privilegiado, que valoriza a
cada dia, a cada hora, a cada
minuto. E uma oportunidade
excelente para pessoas que
sabem investir, morar, viver
ao máximo tudo o que a vida
tem de melhor.
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Diferente
nas condições

Com 1,5% de sinal e saldo
financiado em até 180 meses,
podendo usar o Fundo de
Garantia, você vive intensa-
mente esse way of life perfeito
para o seu estilo.

Preço a partir de:
Sinal 122.160,00
Mensais fixas  16.288,00

Saldo em até 180 meses,
podendo usar o FGTS ou
com financiamento direto
do incorporador em 84 meses.

Obra por empreitada.

Barra Palace
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Venha conhecer o seu apartamento decorado no local, das 8 às 22 h.
Av. Sernambetiba, 2916, Praia. E garanta seu lugar nesse way of life.

**************************************
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§Âbi-Ackel cancela nomeação de Marabuto
§fe „ .... ..„™[„n,„ran,mSuS. na ciual afirma que tudo que se publicou .mÊSSÊÊÊBÊÊBÊÊÊKÊÊÊ

para o DPF
Brasilio'Sonja Rego

deputado acusa e Brossard
"^admite que usou ato para
¦aposentar escrivão em 64

José Mitchell

Porto Alegre — A revelação de que o candidato do
PMDB ao Senado. Paulo Brossard. quando secretario
da Justiça, em 1964. aposentou o escnvão Milton Beck
Machado, de Caxias do Sul. com base em ato institu-
cional feita por seu adversário do PDS. Deputado
Carlos Alberto Chiarelli. foi a grande surpresa do
debate de ontem pela televisão gaúcha.

_ Estranho que quem defende a posição de liberal
tenha usado um ato institucional para aposentar uma
nessoa - ironizou Chiarelli, em sua última intervenção
no programa. Surpreso. Brossard pediu para ler o
decreto e, em seguida, confirmou a medida: Foi um
ato de aposentadoria com base na lei, conforme mque-
rito."

Ironias
Com o radialista Mendes Ribeiro como mediador,

o debate, no programa local Sem Censura, foi o primei-
ro do gênero desde 1974, quando Paulo Brossard
iMDBl e Nestor Jost (Arena), candidatos ao Senado,
fizeram o primeiro debate de concorrentes a cargos
eletivos depois da Revolução de 1964^ De ternos e

gravatas escuras. Brossard e Chiarelli debateram du-
rante duas horas, até lh45min.

No debate predominaram as ironias, iniciadas por
Brossard, para quem o PDS, "o mais obediente dos

partidos políticos do pais, recolheu a herança da

extinta Arena e a enriqueceu". Chiarelli respondeu que
"herançapior foi a do PMDB, que recolheu os resíduos
da Arena do PP, até mesmo senadores biônicos antes
tão criticados pela Oposição". O senador gaúcho afir-

mou Se o PMDB se converteu em partido e nao e uma
frente enquanto Chiarelli rebateu que o PMDB e o

gVande casuísmo partidário, por ser uma frente
ampla."

Sobre a questão dos credenciamentos na Previdên-
cia Brossard afirmou que o Ministro Hélio Beltrão foi
acusado de traiçáo e covardia por deputados do PDS
"atingindo diretamente o Governo Figueiredo , já que
a sustação, "como disse o Ministro Beltrão, nao foi
uma medida de ministro, mas uma medida do Gover-
no". Chiarelli defendeu os credenciamentos e prome-
teu "Nós vamos pagar para ver. O tempo demonstrara
a legalidade dos credenciamentos. Vamos transformar
esse aparente arrilrgo limão numa gostosa limonada
Em sua intervenção final, Brossard classificou o
Finsocial de "Delfin social" para "tapar o buraco do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.

A aposentadoria
Aposentado em 4 de setembro de 1964, Milton

Beck Machado foi anistiado em 1979 e voltou a traba-
mar em Santa Cruz do Sul, onde^ oi acusado de
apropriação de taxas judiciais no inicio dei 1982 A

pedido, conseguiu aposentar-se. mas o_Tribunal de
Justiça anulou essa segunda aposentadoria e Milton
Machado está respondendo a inquéritos administrati-
vo e policial.

Milton Machado é irmáo do Presidente do Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador
Paulo Beck Machado, e esse parentesco, segundo
denúncia do Promotor Marcelo Ribeiro, foi o motivo
aue levou o Juiz de Santa Cruz, Luis Gaspar Beck da
Silva a não denunciar o escrivão, temendo perder uma

promoção funcional. O Juiz negou a acusação mas
confirmou as irregularidades praticadas por Milton
Machado em 1981 e 1982.

O motivo da aposentadoria em 1964 foi corrupção,
segundo o advogado Rui Barbosa de Souza, um dos
denunciantes do escândalo de Santa Cruz. Em entre-
vista Paulo Brossard afirmou que nâo se lembra das
razões da aposentadoria que determinou. O escrivão
disse desconhecer os motivos, mas nega que tenha sido
por corrupção, como também nega as irregularidades
que provocaram a anulação de segunda aposenta-
doria.

Brasília — -Vocês vao levar um sus-
to daqui a dois dias'. Essa foi a afirma-
rao do diretor-geral do Departamento
de Policia Federal íDFP). Coronel Moa-
cir Coelho, ao ser abordado, ontem, pe-
los jornalistas - durante o Encontro
Nacional sobre Segurança Pública, no
Ministério da Justiça — para talar sobre
a reestruturação do órgão.

O Coronel Moacir Coelho não sabia,
naquele momento — eram 11 horas —

que o que ele previa para sexta-feira, ja,
estava publicado no Diário Oficial que
circulou 

' 
ontem: o ato do Ministro

Ibrahim Abi-Ackel tornando sem efeito,
através de portaria, a nomeação do de-
legado Nelson Marabuto Dommgues do
cargo de chefe da Assessona-Geral de
Planejamento, do Departamento de Po-
licia Federal.

Motivos
Um assessor da Policia Federal, que

não quis identificar-se, revelou ontem
que a exoneração de Nelson Marabuto
foi uma conseqüência das informações
que ele deu a jornais e revistas, na
última semana, sobre os planos de rees-
truturaçào do Departamento de Policia
Federal. Um auxiliar do Ministro Abi-
Ackel chegou a dizer que a ™nçao de
assessor-geral de planejamento do DPD
-é conseguir verbas para o órgão e nao
filosofar". -"". " ' "V

Ao se esquivar dos jornalistas, on-
tem o Coronel Moacir Coelho disse ape-
nas'que os "enfoques" das matérias
publicadas sobre o assunto, no JOR-
NAL DO BRASIL, em o Estado de S.
Paulo e na revista Isto É, estavam "to-

talmente errados". Ao sair do auditório,
no intervalo da reunião, o diretor do
DPF encontrou-se com o delegado Nel-
son Marabuto - também nao tinha
conhecimento de sua exoneração do
careo — que elogiou a matéria publica-
da pelo JORNAL DO BRASIL, em sua
edição de quarta-feira, sob o titulo:
"Reestruturação da Policia Federal
acabará com DOPS."

O Coronel Moacir Coelho nao tez
nenhum comentário, continuou cami-
nhando ate encontrar-se com o Secreta-
rio de Segurança Pública de Pernambu-
co. Sérgio Higino Dias. com quem con-
versou até a reabertura dos trabalhos,
desta vez com a presença do Ministro
Abi-Ackel, para a solenidade de encer-
ramento do encontro sobre Segurança
Pública O Coronel Moacir Coolho fez

parte da mesa. ao lado do Ministro,
enquanto Marabuto permaneceu entre
os secretários de Segurança, no audi-
tório.

Nota
O secretário-geral do Ministério da

Justiça, Artur Pereira de Castilho, dis-
tribuiu, aos jornalistas, às 17h, sem fazer
qualquer comentário, uma nota oficial,

-,. mial afirma que tudo que se publicou
a respeito da reestruturação do DPF
-nao passa de simples especulação .

E a semiinte a íntegra da nota. que
não faz referência a exoneração do dele-
gado Nelson Marabuto:'" "A propósito do noticiário, sobre mu-
danças na estrutura do Departamento
de Policia Federal - DPF - o Ministe-
rio da Justiça esclarece que a umca
alteração submetida ao Presidente foi a
transferência dos serviços da Divisão de
Policia Marítima e Área e de Fronteiras
para o Departamento Federal de Justi-
ça Essa iniciativa, que data de 1962.
encontra-se agora em fase de execução
com o objetivo de concentrar, num so
órgão, todas as atividades de controle
de estrangeiros.

Tudo o mais que se publicou a res-
peito nao passa de simples espe-
culaçào."

Carreira
Nelson Marabuto iniciou sua carreira

na extinta guarda especial de Brasília
_ GEB — criada em 1957, ingressando
depois na Policia Federal, logo quando
foi criada no Distrito Federal, na função
de perito criminal. Formado em Direito
pela Universidade de Brasília ele pas-
sou a dirigir a Divisão de Comunicação
Social do Departamento, advindo dai o
seu relacionamento com a imprensa.

Fez cursos de especialização no exte-
rior — Estados Unidos, Alemanha e
Canadá - e ao retornar ao Brasil foi
designado superintendente da Policia
Federal em São Paulo, de onde saiu em
conseqüência de atritos com o Governa-
dor Paulo Maluf, no episódio que envol-
veu o Prêmio Nobel da Paz de 1981,
Adolfo Pérez Esquivei. Maluf exigiu sua
exoneração do cargo sob a ameaça de
apoiar a candidatura do Deputado Djal-
ma Marinho para a presidência da ca-
mara dos Deputados, na disputa com o
Deputado Nelson Marchezan, segundo
revelou um assessor da Polícia Federal.

— A imprensa me ajudou muito na-
quele episódio ao esclarecer a minha
atuação. Eu era um mero executor de
ordens para o interrogatório do Prêmio
Nobel disse Marabuto, ao lembrar on-
tem pela manhã o fato, quando nao
sabia ainda de sua exoneração da coor-
denadoria de planejamento do DPt.

Apoiado pelo Coronel Moacir Coe-
lho Nelson Marabuto foi nomeado, na
época, para a chefia do DOPS, em Bra-
silia e, na semana passada, indicado
para a Assessoria de Planejamento do
DPF órgão diretamente subordinado
ao diretor-geral. Nessa funçào ele se
sentiu com mais liberdade para manter
contatos com a imprensa - Marabuto
não recebia jornalistas no DOPS — e
ontem essa nomeação foi tomada sem
efeito, por portaria assinada pelo Mirus-
tro da Justiça, com data de 8 de junho.

Brosilia/A. Dorgivon

para todos
*MEXICO/ACAPULCO 1

D1SNEYW0RLD/MIAMI
INCLUINDO: Cruzeiro Marítimo no luxuoso

navio "Ms Scandinavian Sun"

CAFÉ DA MANHÃ £M MIAMI E ORLANDO

17 Dias maravilhosos visitando: MEXI-
CO CITY PIRÂMIDES TEOTI-HUAÇAN -

CATEDRAL GUADALUPE - AÇAPULCO
- CRUZEIRO PELA BAIA — MIAMI -
PARR0T JUNGLE -DISNEYWORLD-
CABO KENNEDY - 2 DIAS INTEIROS
NO MUNDO ENCANTADO DE DISNEY
_ ÇEAW0RLD - BUSCH GARDENS —

CIRCUS WORLD E CYPRESS GARDENS
SAÍDAS EM GRUPO: JULHO: 4-11

FLORIDA FABULOSA
CAFÉ DA MANHÃ EM MIAMI e ORLANDO

'INCLUINDO: 
Cruzeiro Marítimo no luxuoso

navio "Ms Scandinavian Sun"

15 Maravilhoso» dias visitando: MIAMI SAÍDAS '
BEACH • PARROT JUNGLE • CABO ,-T OC
KENNEDY 3 DIAS INTEIROS NO JUNHO — 17 — 26

JULHO — 4-5-6-7
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Com a presença do
Presidente Figneire-
do, 11 ministros de
Estado e cerca de 400
pessoas, o presidente
da Eletrobrds e dvre-
tor-geral da Itaipu
Binacional General
Costa Cavalcanti,
festejou os seus 40
anos de casado com
Dona Haidéia com
um jantar no Clube
do Exército. O Presi-
dente da República
chegou às 21h05mine
ingressou no salão
ao som da música
Fascination, execu-
tada por um organis-
ta, levando pela mão
Dona Haidéia, que ti-
nha ao lado o Gene-
ral Costa Cavalcanti.
Antes do jantar, o
Bispo-Auxiliar de
Brasüia, D Geraldo
Ávila, abençoou o ca-
sal. Compareceram a
comemoração três
parlamentares: os
Deputados Tales Ra-
malho, Ricardo Fiú-
za (ambos do PDS de
Pernambuco) e o
Deputado Mauro
Sampaio (PDS-CE)

Governo
define
Colégio

MUNDO ENCANTADO DE DISNEY
SEAW0RLD ' BUSCH GARDENS •

CIRCUS WORLD • CYPRESS GARDENS
E CRUZEIRO PELAS 22 ILHAS DE
MIAMI BEACH OPCIONAL A
WASHINGTON E NEW YORK

IfWWAM.

9-10-11-12-13
14-15-16-17-18-19

WaTaouTo (E. em pé) conversou com Romeu fuma no encontrados

sZeláriosde Segurança. Á frente. Waldir Mumz (E) e Pmganlho

Entrevista foi causa da queda
Ji «A^fio/-, nora n

Marabuto caiu porque falou. Essa foi

<$>MÉXICO
E ESTADOS UNIDOS
OPCIONAL: CANADA - MONTREAL E QUEBEC

NO SUPER "TURBOLINER AMATRAK"
26 MARAVILHOSOS DIAS DE VIAGEM VISITANDO:

MIAMI BEACH - MÉXICO CITY - PIRÂMIDES DE TEOTI-
HUACAN - CATEDRAL DE GUADALUPE - ACAPULCO -

CRUZEIRO PELA BAIA - LOS ANGELES - DISNEYLANDIA
- HOLLYWOOD - BEVERLY HILLS — KN0TT'S BERRY
FARM - H0N0LULU - PEARL HARBOUR - 1 DIA INTEIRO
DE VISITA AO CENTRO CULTURAL DA POLINESIA - SAN
FRANCISCO - GOLDEN GATE - LAS VEGAS COM SEUS
MARAVILHOSOS SHOWS - NEW YORK - CHINATOWN E
GREENWICH VILLAGE E OUTRAS ATRAÇÕES.

SAÍDAS EM GRUPO: 18 - JUNHO 04-11 JULHO

informações* mscmcôES AMPLOS PLANOS

SOllth DE FINANCIAMENTO
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a conclusão a que chegaram vários as
sessores do Ministro da Justiça.
Ibrahim Abi-Ackel. ao comentarem as
informações a ele atribuídas pelo dire-
tor-ceral do DPF. Coronel Moacir Coe-
lho sobre os planos de reestruturação
do órgão, publicadas na revista Isto E,
desta semana, no O Estado de S Paulo,
de domingo, e no JORNAL DO BRASIL
de quarta-feira.

Considerado um "idealista por seus
colegas no DPF. Marabuto é um estu-
dioso do sistema policial de vários pai-
ses razão pela qual foi indicado pelo
próprio Ministro Abi-Ackel para inte-
Krar a comissão de alto nível que. no
Ministério da Justiça, estuda a criação
da Lei Orgânica das Policias Civis. Ele
considera essencial a mudança de men-
talidade do policial brasileiro e para
isso ja propôs a uniformização de cursos
especiais de treinamento, em todo o

pais.

Levantamento

atlantic
turismo Itda.

Av. Rio Brai.co. 156 Grs. 629/ 631

Fones: 262-4812. 262-1265, 262-1025
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Ao assumir, ha uma semana, a asses-
soria-geral de Planejamento do DPF.
cargo ocupado ate então por oficiais da
reserva do Exercito. Nelson Marabuto
realizou um completo levantamento so-
bre as falhas da Policia Federal e mon-
tou com base em um antigo projeto de
reestruturação do Departamento, ela-
bornrio pelo propno Moacyr Coelho, o

primeiro diagnostico para o setor que
foi aprovado pela direção geral.

Pelo seu trabalho, divulgado em par-
te pela imprensa. Nelson Marabuto pro-
põe um funcionamento para a Policia
Federal nos moldes do FBI. mas com
atuação diferente. Enquanto o FBI com
sede em Nova Iorque age em todo o
país mandando uma "força-tarefa' em
cada localidade onde sua presença e
necessária para investigar cnmes prati-
cados contra a nação norte-americana,
o DPF montará suas bases nos pnnci-
pais pontos do território nacional. O
efetivo atual da Polícia Federal e de 8
mil homens, distribuídos em 8o pontos
do pais.

Segundo revelou ontem um assessor
do Ministro da Justiça, seu projeto será
realizado "mas demandara algum tem-
no" mesmo porque muitas medidas de-
pendem de decisão do Congresso Nacio-
nal e outras ate de governadores esta-
duais referindo-se à desativação dos
DOPS em alguns Estados, passando
suas atribuições dePOliÇte-^liticapara
a exclusiva responsabilidade do DPF

A transferência da parte burocrática
da Divisão de Policia Mantima, Aérea e
de Fronteiras iPDMAF» - responsável
pela emissão de passaporte e controle
de estrangeiros - para o Departamento
Federal de Justiça (DFJ) ja se encontra
no Palácio do Planalto aguardando a

Secsao final do Presidente da Republi-
ca

Brasília — O Governo
resolveu manter fixo o nú-
mero de integrantes do Co-
légio Eleitoral — eliminan-
do a participação propor-
cional dos deputados esta-
duais — serão apenas seis
delegados por Assembléia
Legislativa, além de depu-
tados e senadores — de-
pois de se certificar de que
havia margem satisfatória
para garantir uma maioria
do PDS. Além disso, conta
como "favas contadas" o
desmembramento do
PMDB após a eleição, com
a constituição de um Par-
tido de tendência liberal e,
portanto, 

"maleável". Não
há dados sobre como o Go-
verno chegou à conclusão
sobre a vitória do PDS.

Essas informações são
de importante dirigente do
PDS, para explicar a lógi-
ca da nova decisão do Go-
verno: cada Assembléia es-
tadual terá seis delegados
no Colégio Eleitoral, indi-
cados, todos, pelo Partido
majoritário. A decisão teve
discordáncias. O Depu-
tado Nilson Gibson (PDS-
PE), por exemplo, a consi-
derou "uma loucura". O
Deputado Cantídio Sam-
paio, líder do Partido, foi
mais comedido: "O Gover-
no não pode se expor ao
ridículo".

O Deputado Cantídio
Sampaio argumentou que
o Governo desistiu de en-
campar as sugestões dos
Deputados Henrique Brito
iPDS-BA) e Edison Lobão
iPDS-MA), por considerar
que elas teriam uma reper-
cussão internacional nega-
tiva. Brito queria que o co-
legio tivesse um represen-
tante de cada Câmara Mu-
nicipal, o que elevaria o
número dos eleitores do fu-
turo Presidente para qua-
se 5 mil; Lobáo queria que
cada Estado indicasse três
delegados, escolhido entre
os vereadores e mais três
entre os deputados esta-
duais do Partido majoritá-
rio no Estado, o que da,
pela composição atual do
Congresso, um total de 629
eleitores.

As lideranças do PDS fo-
ram categoricamente con-
tra qualquer fórmula que
reduzisse o papel do Con-
gresso na eleição maior. O
Palácio do Planalto con-
cordou com a reivindica-
çao de excluir os vereado-
rese do colégio eleitoral.

Giocondo apoia
a candidatura
de Miro no Rio

O secretário-geral do proscrito Partido Comunista
Brasileiro (PCB). Giocondo Dias, afirmou ontem em

Seviste coletiva dada na Assembléia Legislativa
nurrünense, que "os comunistas apoiam a candidatura
Reputado Miro Teixeira (PMDB) a sucessão do

Governador Chagas Freitas".
Giocondo revelou que os comunistas apoiarão

todos os candidatos do PMDB que se comprometerem
£m a luto pelas liberdades democráticas e se empe-

nhTrào pela eleição de Paulo Alberto Monteiro de

Barros - o Artur da Tavola - para o Senado.

Governo de coalizão

O secretário-geral do PCB citou os nomesi dos

Deputados federais Marcelo Cerqueira. secretario-

geral do Diretório Regional do PMDB, e Modesto da

Silveira além do ex-dirigente sindical Hercules Corrêa,

cÒmo os doTcandidatos da preferência dos comunistas

para a Câmara dos Deputados.
Para a Assembléia Legislativa do Estado segundo

Oiocondo Dias a preferência dos comunistas e pela
rÍle°ção dos atuais Deputados estaduais Alves de

Rrito e Heloneida Studart. Para a Câmara de Vereado-

fef do mo de Janeiro apoiarão a candidatura do ex-

Deputado Alberto Rajao.
Giocondo explicou que os comunistas decidiram

aooia Miro Teixeira "porque sua candidatura e a mais

Sriae porque ele prometeuu sei eleito 
Jazer.um

governo de coalizão, nao excludente . O secretario
leral do PCB divulgou uma longa nota reconhecendo o
Ser democrático dos outros atuais Partidos de

Onosfcào na qual explica que as divergências com o
PT o PDT e o PTB "sào de ordem eleitoral momento-
nea" O documento reafirma a posição dos comunistas
contra qualquer posição de caráter revanchista.

O dirigente do PCB disse, na entrevista que a

candidatura do ex-Governador gaúcho Leonel Bnzola,

petoPOT ao Governo do Rio, não contribui para a

unWade das oposições e que, embora nao acreditasse
Te fosse esta a intenção de Brizola, "sua candidatura
divide o eleitorado e os votos da Oposição .

Giocondo Dias disse também que os comunistas
não consideram o Governador Chagas Freitas (PMDB
TiSo Principal" e explicou: "O inimigo principal
é o PDS- o PDS é que deve ser derrotado .

Alguém ponderou que o Deputado Miro Teixeira

era o^andiotto do Governador Chagas Freitas e

Giocondo observou: "Nós apoiamos o Miro, se o Cha-

gas apoia também, o que é que nós podemos fazer? .

_ Mas o Miro não é o herdeiro do chaguismo.
_ Nós apoiamos o Miro pelas posições que ele

assumiu. Se ele for eleito e não cumprir então nos o

combateremos - respondeu Giocondo Dias.
Miro nào foi localizado ontem a noite.

Leia editorial
"\ isualização

Prudente

Hélio admite deixar
o PMDB e já conversa
com Nelson e Brizola

O jornalista Hélio Fernandes já iniciou entendi-
mentos com o Senador Nelson Carneiro e como ex-

Sovemado?Leonel Brizola para ingressar no PTB ou

no PDT caso perca sua sublegenda de senador pelo
PMDB para o líder do Partido na Assembléia Lepslati-
vTnuminense, Deputado Cláudio Moacyr de Azevedo,
nue c^mta com o apoio da maioria dos deputados
federa?ea estaduais oriundos do extinto Partido Po-

PU'A 
informação foi dada por um dos principais

rlirinentes do PMDB fluminense. Nas ultimas semanas.
5SjantovTna casa de Hélio, no Jardim Botânico e

o convidou para concorrer ao Senado por uma suble-

genda do PDT, juntamente com o Senador Roberto
Samrnino Braga. E na semana passada, o vereador
HehoTmandes Filho conversou com Nelson Carneiro"bre 

a possibilidade de seu pai vir a disputar o Senado
como um dos candidatos do PTB. Hélio e Nelson
conversaram por telefone.

Caso venham a prosperar as negociações com o

PTB Hélio pensa em preencher a sublegenda a ser

indicada por Nelson. Na época de seu ingresso no
Partido numa conversa com o ex-Deputado Paiva
hS presidente regional do PTB, ficou combinado
que o Senador poderá indicar um nome do antigo
Estado da Guanabara para preencher uma das três
sublegendas de senador. O Deputado Edson Khair,
cujo nome foi cogitado para ocupar esta sublegenda,
parece que prefere disputar a reeleição.

As violentas cnticas ao ministro-conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado. José Luis Magalhães
Uns amigo pessoal do Governador Chagas Freitas e

dò DeputadoPMiro Teixeira; e as divergências com o
Deputado Jorge Gama, candidato a vice-governador. o

ex-Deputado Artur da Távola, candidato ao Senado, e
o próprio Miro Teixeira, tornaram delicada a situação
de Hélio dentro do PMDB. ari^0 n

Alem disso, um dos jornais de sua propriedade - O
Povo - passou a hostilizar Miro, o que causou profun-
da irritação no esquema eleitoral do candidato do
PMDB Uma charge publicada, há três semanas pela
Tribuna da Imprensa - também de propriedade de
Hélio - ironizando o banho que o Governador tomou
no Rio Paraíba e afirmando que. depois disso, o no
ficara com "mal de Chagas" - também serviu para
estreitar os espaços de Hélio no Partido.

Embora Miro reitere que vai cumprir o compromis-
so de lhe garantir sua sublegenda de senador, Hélio
nao esconde seu ceticismo em relação a isto.

— A partir de açora, so acredito no cumprimento
de acordos pelo Miro se eles forem avalizados pelo
Papa João Paulo II.
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bi-Ackel cancela
Candidato que trabalha
em rádio ou TV não pode
usar emprego em campanha

São Paulo — A justiça eleitoral permite a presença
no radio e televisão de candidatos que nelas exerçam
suas profissões—jornalistas, radialistas, cantores,
apresentadores — desde que nào façam, em seus
programas, propaganda política. A resolução do Tribu-
nal Superior Eleitoral, de 1974. abrange os candidatos
que já tenham sido homologados em convenção.

A proibição contra os demais candidatos prosse-
gue. O ex-Governador Paulo Maluf e o ex-Prefeito
Reinaldo de Barros. que se candidatam à Câmara
Federal e ao Governo de Sáo Paulo, pelo PDS, seguem
à risca a legislação. Náo dão entrevista a rádio e
televisão, embora apareçam diante de càmeras. On-
tem, um assessor do ex-Prefeito comunicou-se com o
Tribunal Eleitoral e foi aconselhado a nào permitir que
Reinaldo de Barros seja entrevistado em programas de
rádio ou televisão.

Direito de trabalho
A chapa do PDS de São Paulo tem vários cândida-

tos que trabalham em órgãos de comunicação. A
começar pelo nome indicado para o Senado, Blota Jr,
antigo apresentador de festivais de música e hoje
responsável por um programa na TV-Cultura de Sáo
Paulo.

Os demais são os radialistas Jorge Paulo e Nodeci
Nogueira, que buscam a reeleição e mantém no ar um
programa de músicas sertanejas; Jacinto Figueira Jr, o
"Homem do Sapato Branco", da TV-S; a cantora Edith
Veiga e o noticiarista de televisão Fausto Rocha.

Um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral firmou
jurisprudência sobre esse casos. A proibição de apari-
ção em rádio e televisão não atinge os profissionais de
radio e televisão — diz a regulamentação — que
apresentem esses programas, ou deles participem por
força de vínculo contratual anterior.

TSE faz a distribuição
das cotas de fevereiro e
março do Fundo Partidário

Brasília — O Tribunal Superior Eleitoral dividiu
ontem os Cr$ 61 milhões 731 mil 298 correspondentes
às cotas de fevereiro e março de Fundo Partidário,
cabendo Cr$ 35 milhões 313 mil 659 ao PDS e Cr$ 26
milhões 417 mil 639 ao PMDB. A divisão obedeceu ao
número de deputados de cada um, ainda quando bloco
partidário (192 do PDS e 139 do PMDB, incluídos os 57
originários do PP).

O PDT e o PTB, ambos com 12 deputados, e o PT,
com apenas seis, não participaram da divisão, por não
terem pelo menos 10% do número de representantes no
Congresso Nacional, como exige o inciso I do artigo 14
da Lei número 6 767/79 para que sejam considerados
Partidos políticos "em funcionamento".

Proporção
Segundo o artigo 97 da Lei 5 682/71, 10% dos

recursos do Fundo Partidário sáo distribuídos aos
Partidos em funcionamento e 907<-, proporcionalmente
ao número de representantes na Câmara dos Depu-
tados. O Fundo é constituído das multas e penalidades
previstas no Código Eleitoral, dos recursos financeiros
destinados por lei, de doações de pessoas físicas e de
dotações orçamentárias da União.

Uma parcela de CrS 120 milhões foi destinada este
ano no orçamento da União como contribuição ao
Fundo Partidário. Das cotas recebidas, os diretórios
nacionais do PDS e do PMDB redistribuirão, dentro de
30 dias, no mínimo 80% às suas seções regionais, em
proporção ao número de representantes nas assem-
bléias legislativas, tomando por base a filiação partida-
ria que constar na diplomação.

No caso do PMDB, o TSE entendeu qúe foram
automaticamente transferidas as filiações ocorridas no
bloco partidário que deu origem ao Partido Popular,
assim como foram transmitidos todos os direitos e
obrigações do incorporado ao Partido incorporador.

ciÇclO de Marabuto
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INCLUINDO. Cruzeiro Marítimo no luxuoso
navio "Ms Scandinavian Sun"

CAFÉ DA MANHA EM MIAMI E ORLANDO
17 Dias maravilhosos visilanrio: MEXI-
CO CITY PIRÂMIDES TEOTI HUACAN —
CATEDRAL GUADALUPE - ACAPULCO

CRUZEIRO PELA BAIA — MIAMI —
PARROT JUNGLE — DISNEYWORLD —
CABO KENNEDY — 2 DIAS INTEIROS
NO MUNDO ENCANTADO DE DISNEY

SEAWORLD - BUSCH GARDENS —
CIRCUS WORLD E CYPRESS GARDENS
SAÍDAS EM GRUPO JULHO: 4-11
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'INCLUINDO. 
Cruzeiro Maritimo no luxuoso

navio "Ms Scandinavian Sun"
15 Maravilhosos dias visiiando: MIAMI
BEACH • PARROT JUNGLE • CABO
KENNEDY 3 DIAS INTEIROS NO
MUNDO ENCANTADO DE DISNEY •

SEAWORLD • BUSCH GARDENS "

CIRCUS WORLD • CYPRESS GARDENS
E CRUZEIRO PELAS 22 ILHAS DE
MIAMI BEACH OPCIONAL A
WASHINGTON E NEW YORK.

ítWWAM

SAÍDAS
JUNHO — 17 — 26

JULHO — 4-5-6-7
9-10-11-12-13

14-15-16-17-18-19

^
MÉXICO
E ESTADOS UNIDOS
OPCIONAL: CANADA — MONTREAL E QUEBEC
NO SUPER "TURBOLINER AMATRAK"

26 MARAVILHOSOS DIAS DE VIAGEM VISITANDO:
MIAMI BEACH — MÉXICO CITY — PIRÂMIDES OE TEOTI-
HUACAN - CATEDRAL DE GUADALUPE — ACAPULCO -
CRUZEIRO PELA BAIA - LOS ANGELES - OISNEYLANDIA
- HOLLYWOOD - BEVERLY HILLS - KNOTTS BERRY
FARM - HONOLULU - PEARL HARBOUR - 1 DIA INTEIRO
DE VISITA AO CENTRO CULTURAL DA POLINESIA - SAN
FRANCISCO - GOLDEN GATE — LAS VEGAS COM SEUS
MARAVILHOSOS SHOWS - NEW YORK - CHINATOWN E
GREENWICH VILLAGE E OUTRAS ATRAÇÕES.

JUNHO 04 — 11 JULHO

AMPLOS PLANOS
DE FINANCIAMENTO

SAÍDAS EM GRUPO: 18
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

south
atlantic
turismo Itda.

Av. Rio Branco. 156 Grs. 629/ 631
Fones 262-4812, 262-1265, 262-1025
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Brasília — "Vocês vão levar um sus-
to daqui a dois dias". Essa foi a afirma-
çáo do diretor-geral do Departamento
de Policia Federal (DFP), Coronel Moa-
cir Coelho, ao ser abordado, ontem, pe-
los jornalistas — durante o Encontro
Nacional sobre Segurança Publica, no
Ministério da Justiça — para falar sobre
a reestruturação do órgão.

O Coronel Moacir Coelho não sabia,
naquele momento — eram 11 horas —
que o que ele previa para sexta-feira, já,
estava publicado no Diário Oficial que
circulou ontem: o ato do Ministro
Ibrahim Abi-Ackel tornando sem efeito,
através de portaria, a nomeação do de-
legado Nelson Marabuto Domingues do
cargo de chefe da Assessoria-Geral de
Planejamento, do Departamento de Po-
licia Federal.

Motivos
Um assessor da Policia Federal, que

não quis identificar-se, revelou ontem
que a exoneração de Nelson Marabuto
foi uma conseqüência das informações
que ele deu a jornais e revistas, na
ultima semana, sobre os planos de rees-
truturação do Departamento de Policia
Federal. Um auxiliar do Ministro Abi-
Ackel chegou a dizer que a função de
assessor-geral de planejamento do DPF"é conseguir verbas para o órgão e náo
filosofar".

Ao se esquivar dos jornalistas, on-
tem, o Coronel Moacir Coelho disse ape-
nas que os "enfoques" das matérias
publicadas sobre o assunto, no JOR-
NAL DO BRASIL, em o Estado de S.
Paulo e na revista Isto É, estavam "to-
talmente errados". Ao sair do auditório,
no intervalo da reunião, o diretor do
DPF encontrou-se com o delegado Nél-
son Marabuto — também náo tinha
conhecimento de sua exoneração do
cargo — que elogiou a matéria publica-
da pelo JORNAL DO BRASIL, em sua
ediçáo de quarta-feira, sob o título:"Reestruturação da Policia Federal
acabará com DOPS."

O Coronel Moacir Coelho não fez
nenhum comentário, continuou cami-
nhando até encontrar-se com o Secreta-
rio de Segurança Pública de Pernambu-
co, Sérgio Higino Dias, com quem con-
versou até a reabertura dos trabalhos,
desta vez com a presença do Ministro
Abi-Ackel, para a solenidade de encer-
ramento do encontro sobre Segurança
Pública. O Coronel Moacir Coolho fez
parte da mesa, ao lado do Ministro,
enquanto Marabuto permaneceu entre
os secretários de Segurança, no audi-
tório.

Nota
O secretário-geral do Ministério da

Justiça, Artur Pereira de Castilho, dis-
tribuiu, aos jornalistas, às 17h, sem fazer
qualquer comentário, uma nota oficial,

na qual afirma que tudo que se publicou
a respeito da reestruturação do DPF"náo passa de simples especulação".

É a seguinte a integra da nota. que
não faz referência ã exoneração do dele-
gado Nelson Marabuto:"A propósito do noticiário, sobre mu-
danças na estrutura do Departamento
de Polícia Federal — DPF — o Ministé-
rio da Justiça esclarece que a única
alteração submetida ao Presidente foi a
transferência dos serviços da Divisão de
Polícia Marítima e Área e de Fronteiras
para o Departamento Federal de Justi-
ça. Essa iniciativa, que data de 1962,
encontra-se agora em fase de execução
com o objetivo de concentrar, num só
órgão, .todas as atividades de controle
de estrangeiros.

Tudo o mais que se publicou a res-
peito não passa de simples espe-
culação."

Carreira
Nelson Marabuto iniciou sua carreira

na extinta guarda especial de Brasília
— GEB — criada em 1957, ingressando
depois na Policia Federal, logo quando
foi criada no Distrito Federal, na função
de perito criminal. Formado em Direito
pela Universidade de Brasília ele pas-
sou a dirigir a Divisão de Comunicação
Social do Departamento, advindo dai o
seu relacionamento com a imprensa.

Fez cursos de especialização no exte-
rior — Estados Unidos, Alemanha e
Canadá — e ao retornar ao Brasil foi
designado superintendente da Policia
Federal em São Paulo, de onde saiu em
conseqüência de atritos com o Governa-
dor Paulo Maluf, no episódio que envol-
veu o Prêmio Nobel da Paz de 1981,
Adolfo Pérez Esquivei. Maluf exigiu sua
exoneração do cargo sob a ameaça de
apoiar a candidatura do Deputado Djal-
ma Marinho para a presidência da Cã-
mara dos Deputados, na disputa com o
Deputado Nelson Marchezan, segundo
revelou um assessor da Policia Federal.

— A imprensa me ajudou muito na-
quele episódio ao esclarecer a minha
atuação. Eu era um mero executor de
ordens para o interrogatório do Prêmio
Nobel, disse Marabuto, ao lembrar on-
tem pela manhã o fato, quando nào
sabia ainda de sua exoneração da coor-
denadoria de planejamento do DPF.

Apoiado pelo Coronel Moacir Coe-
lho, Nelson Marabuto foi nomeado, na
época, para a chefia do DOPS, em Bra-
silia e, na semana passada, indicado
para a Assessoria de Planejamento do
DPF, órgão diretamente subordinado
ao diretor-geral. Nessa função ele se
sentiu com mais liberdade para manter
contatos com a imprensa — Marabuto
náo recebia jornalistas no DOPS — e
ontem essa nomeaçáo foi tornada sem
efeito, por portaria assinada pelo Minis-
tro da Justiça, com data de 8 de junho.

Brasília/A. Dorgivon
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Marabuto (E. em pé) conversou com Romeu Tuma no encontro dos
secretários de Segurança. A frente, Waldir Muniz (E) e Pingarilho

Entrevista foi causa da queda
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Marabuto caiu porque falou. Essa foi
a conclusão a que chegaram vários as-
sessores do Ministro da Justiça,
Ibrahim Abi-Ackel, ao comentarem as
informações a ele atribuídas pelo dire-
tor-geral do DPF. Coronel Moacir Coe-
lho, sobre os planos de reestruturação
do órgáo, publicadas na revista Isto É,
desta semana, no O Estado de S Paulo,
de domingo, e no JORNAL DO BRASIL
de quarta-feira.

Considerado um "idealista" por seus
colegas no DPF, Marabuto e um estu-
dioso do sistema policial de vários pai-
ses. razão pela qual foi indicado pelo
próprio Ministro Abi-Ackel para inte-
grar a comissão de alto nível que, no
Ministério da Justiça, estuda a criaçào
da Lei Orgânica das Polícias Civis. Ele
considera essencial a mudança de men-
talidade do policial brasileiro e para
isso já propôs a uniformizaçào de cursos
especiais de treinamento, em todo o
país.

Levantamento
Ao assumir, há uma semana, a asses-

soria-geral de Planejamento do DPF,
cargo ocupado até então por oficiais da
reserva do Exercito, Nelson Marabuto
realizou um completo levantamento so-
bre as falhas da Policia Federal e mon-
tou. com base em um antigo projeto de
reestruturação do Departamento, ela-
borado pelo próprio Moacyr Coelho, o

primeiro diagnóstico para o setor que
foi aprovado pela direção geral.

Pelo seu trabalho, divulgado em par-
te pela imprensa, Nelson Marabuto pro-
põe um funcionamento para a Policia
Federal nos moldes do FBI, mas com ¦
atuação diferente. Enquanto o FBI com
sede em Nova Iorque age em todo o
país, mandando uma "força-tarefa" em
cada localidade onde sua presença é
necessária para investigar crimes prati-
cados contra a nação norte-americana,
o DPF montará suas bases nos princi-
pais pontos do território nacional. O
efetivo atual da Polícia Federal é de 8
mil homens, distribuídos em 85 pontos
do país.

Segundo revelou ontem um assessor
do Ministro da Justiça, seu projeto será
realizado "mas demandara algum tem-
po" mesmo porque muitas medidas de-
pendem de decisão do Congresso Nacio-
nal e outras até de governadores esta-
duais. referindo-se à desativação dos
DOPS, em alguns Estados, passando
suas atribuições de polícia-politica para
a exclusiva responsabilidade do DPF.

A transferência da parte burocrática
da Divisão de Policia Marítima, Aérea e
de Fronteiras iPDMAFi — responsável
pela emissáo de passaporte e controle
de estrangeiros — para o Departamento
Federal de Justiça iDFJi ja se encontra
no Palácio do Planalto aguardando a
decisáo final do Presidente da Repubü-
ca.

para o DI r
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Com a presença do
Presidente Figueire-
do, 11 ministros de
Estado e cerca de 400
pessoas, o presidente
da Eletrobrás e dire-
tor-geral da Itaipu
Binacional, General
Costa Cavalcanti,
festejou os seus 40
anos de casado co?n
Dona Haidéia com
um jantar no Clube
do Exército. O Presi-
dente da República
chegou às 21h05min e
ingressou no salão
ao so7u da música
Fascination, execu-
tada por um organis-
ta, levando pela mão
Doria Haidéia, que ti-
nha ao lado o Gene-
ral Costa Caválcaidi.
Antes do jantar, o
Bispo-Auxiliar de
Brasília, D Geraldo
Ávila, abençoou o ca-
sal. Compareceram à
comemoração três
parlamentares: os
Deputados Tales Ra-
malho, Ricardo Fiú-
za (ambos do PDS de
Pernambuco) e o
Deputado Mauro
Sampaio (PDS-CE)

Governo
define
Colégio

Brasília — O Governo
resolveu manter fixo o nú-
mero de integrantes do Co-
légio Eleitoral — eliminam
do a participação propor-
cional dos deputados esta-
duais — serào apenas seis
delegados por Assembléia
Legislativa, além de depu-
tados e senadores — de-
pois de se certificar de que
havia margem satisfatória
para garantir uma maioria
do PDS. Além disso, conta
como "favas contadas" o
desmembramento do
PMDB após a eleição, com
a constituição de um Par-
tido de tendência liberal e,
portanto, "maleável". Nào
há dados sobre como o Go-
verno chegou à conclusão
sobre a vitória do PDS.

Essas informações sáo
de importante dirigente do
PDS, para explicar a lógi-
ca da nova decisáo do Go-
verno: cada Assembléia es-
tadual terá seis delegados
no Colégio Eleitoral, indi-
cados, todos, pelo Partido
majoritário. A decisáo teve
discordâncias. O Depu-
tado Nilson Gibson (PDS-
PE), por exemplo, a consi-
derou "uma loucura". O
Deputado Cantídio Sam-
paio, líder do Partido, foi
mais comedido: "O Gover-
no nào pode se expor ao
ridículo".

O Deputado Cantídio
Sampaio argumentou que
o Governo desistiu de en-
campar as sugestões dos
Deputados Henrique Brito
(PDS-BA) e Edison Lobão
(PDS-MAi, por considerar
que elas teriam uma reper-
cussáo internacional nega-
tiva. Brito queria que o co-
légio tivesse um represen-
tante de cada Câmara Mu-
nicipal, o que elevaria o
número dos eleitores do fu-
turo Presidente para qua-
se 5 mil; Lobão queria que
cada Estado indicasse três
delegados, escolhido entre
os vereadores e mjais três
entre os deputados esta-
duais do Partido májoritá-
rio no Estado, o que dá,
pela composição atualjclo
Congresso, um total de"29
eleitores.

As lideranças do PDS to-
ram categoricamente con-
tfa qualquer fórmula que
reduzisse o papel dg Con-
gresso na eleição maior. O
Palácio do Planalto con-
cordou com a reivindica-
ção de excluir os vereado-
rese do colégio eleitoral.

Leia editorial
"Visualização

Prudente"

Giocondo apoia
a candidatura
de Miro no Rio

O secretário-geral do proscrito Partido Comunista
Brasileiro (PCB), Giocondo Dias, afirmou ontem, em
entrevista coletiva dada na Assembléia Legislativa
fluminense, que "os comunistas apoiam a candidatura
do Deputado Miro Teixeira (PMDB) à sucessão do
Governador Chagas Freitas".

Giocondo revelou que os comunistas apoiarão
todos os candidatos do PMDB que se comprometerem
com a luta pelas liberdades democráticas e se empe-
nharào pela eleição de Paulo Alberto Monteiro de
Barros — o Artur da Tavola — para o Senado.

Governo de coalizão
O secretário-geral do PCB citou os nomes dos

Deputados federais Marcelo Cerqueira, secretário-
geral do Diretório Regional do PMDB, e Modesto da
Silveira, além do ex-dirigente sindical Hércules Corrêa,
como os dos candidatos da preferência dos comunistas
para a Câmara dos Deputados.

Para a Assembléia Legislativa do Estado, segundo
Giocondo Dias, a preferência dos comunistas é pela
reeleição dos atuais Deputados estaduais Alves de
Brito e Heloneida Studart. Para a Câmara de Vereado-
res do Rio de Janeiro apoiarão a candidatura do ex-
Deputado Alberto Rajáo.

Giocondo explicou que os comunistas decidiram
apoiar Miro Teixeira "porque sua candidatura é a mais
unitária e porque ele prometeu, se eleito, fazer um
governo de coalizão, não excludente". O secretário-
geral do PCB divulgou uma longa nota reconhecendo o
caráter democrático dos outros atuais Partidos de
Oposição, na qual explica que as divergências com o
PT, o PDT e o PTB "sào de ordem eleitoral momentà-
nea". O documento reafirma a posição dos comunistas
contra qualquer posição de caráter revanchista.

O dirigente do PCB disse, na entrevista, que a
candidatura do ex-Governador gaúcho Leonel Brizola,
pelo PDT, ao Governo do Rio, não contribui para a
unidade das oposições e que, embora não acreditasse
que fosse esta a intenção de Brizola, "sua candidatura
divide o eleitorado e os votos da Oposição".

Giocondo Dias disse também que os comunistas
não consideram o Governador Chagas Freitas (PMDB)"o inimigo principal" e explicou: "O inimigo principal
é o PDS; o PDS é que deve ser derrotado".

Alguém ponderou que o Deputado Miro Teixeira
era o candidato do Governador Chagas Freitas e
Giocondo observou: "Nós apoiamos o Miro, se o Cha-
gas apoia também, o que é que nós podemos fazer?"

Mas o Miro não c o herdeiro do chaguismo?
Nós apoiamos o Miro pelas posições que ele

assumiu. Se ele for eleito e náo cumprir, então nós o
combateremos — respondeu Giocondo Dias.

Miro náo foi localizado ontem à noite.

Hélio admite deixar
o PMDB e já conversa
com Nelson e Brizola

O jornalista Hélio Fernandes já iniciou entendi-
mentos com o Senador Nelson Carneiro e com o ex-
Governador Leonel Brizola para ingressar no PTB ou
no PDT, caso perca sua sublegenda de senador pelo
PMDB para o líder do Partido na Assembléia Legislati-
va fluminense, Deputado Cláudio Moacyr de Azevedo,
que conta com o apoio da maioria dos deputados
federais e estaduais oriundos do extinto Partido Po-
pular.

A informação foi dada por um dos principais
dirigentes do PMDB fluminense. Nas últimas semanas,
Brizola jantou na casa de Hélio, no Jardim Botânico, e
o convidou para concorrer ao Senado por uma suble-
genda do PDT, juntamente com o Senador Roberto
Saturnino Braga. E na semana passada, o vereador
Hélio Fernandes Filho conversou com Nelson Carneiro
sobre a possibilidade de seu pai vir a disputar o Senado
como um dos candidatos do PTB. Hélio e Nelson
conversaram por telefone.

Caso venham a prosperar as negociações com o
PTB, Hélio pensa em preencher a sublegenda a ser
indicada por Nelson. Na época de seu ingresso no
Partido, numa conversa com o ex-Deputado Paiva
Muniz, presidente regional do PTB, ficou combinado
que o Senador poderá indicar um nome do antigo
Estado da Guanabara para preencher uma das três
sublegendas de senador. O Deputado Edson Khair,' 
cujo nome foi cogitado para ocupar esta sublegenda,
parece que prefere disputar a reeleição.

As violentas criticas ao ministro-conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado. José Luís Magalhães
Lins, amigo pessoal do Governador Chagas Freitas e
do Deputado Miro Teixeira; e as divergências com o
Deputado Jorge Gama. candidato a vice-governador, o
ex-Deputado Artur da Távola, candidato ao Senado, e
o próprio Miro Teixeira, tornaram delicada a situação
de Hélio dentro do PMDB.

Além disso, um dos jornais de sua propriedade —O
Povo — passou a hostilizar Miro, o que causou profun-
da irritação no esquema eleitoral do candidato do
PMDB. Uma charge publicada, há três semanas, pela
Tribuna da Imprensa — também de propriedade de
Hélio — ironizando o banho que o Governador tomou
no Rio Paraíba e afirmando que, depois disso, o rio
ficara com "mal de Chagas" — também serviu para
estreitar os espaços de Hélio no Partido.

Embora Miro reitere que vai cumprir o compromis-
so de lhe garantir sua sublegenda de senador, Hélio
não esconde seu ceticismo em relação a isto:

A partir de agora, só acredito no cumprimento
de acordos pelo Miro se eles forem avalizados pelo
Papa Joào Paulo II.
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V^Aicesso para o mercado cario-
ca de imóveis, que foi revivido e
sacudido pelo impacto e quali-
dade de um lançamento inova-
dor sob todos os pontos de vista.

A partir de agora todos reju-
venescemos. A definição de uma
filosofia de urbanismo voltada
para o homem e seu meio; a ma-
nutenção da honestidade nos
propósitos, somados à coerência
entre projeto, realização e criati-
vidade, levam inevitavelmente
ao sucesso, revitalizando soberba-
mente o segmento desejado.sOuc

Desde a visita ao empreendi-
mento, ü^nsformada numa op-
ção de lazer das mais divertidas e
emocionantes, à posse de um in-
vestimento compensador em to-
dos os aspectos.

Reunir o útil ao agradável-
ter um apartamento com a mais
alta qualidade de vida do Rio de
Janeiro; ser sócio de um dos clu-
bes mais exclusivos do mundo,
vivendo a descontração da vida
no campo-traduz o sucesso num
estilo de vida onde o status har-
moniza-se perfeitamente com a
natureza e as conquistas moder-
nas na maneira de morar.

icesso para a cidade do Rio
de Janeiro.

Este empreendimento revi-
veu na prática uma idéia ansiada
por muitos. Reviver a natureza,
integrando o homem ao meio
através de um projeto paisagístico
e arquitetônico em perfeita har-
monia com o ambiente que o
cerca, protegendo e suplemen-
tando a ecologia da região.

Com empreendimentos
iguais a este, todos os cariocas
poderão dizer sem medo que o
Rio continua lindo, e crescendo
rumo ao destino que merece.

... acesso para o comprador,
que de imediato passou a viver
uma vida inteiramente nova.

Vendas

Não se esqueça depor um tênis, vestir um

jeans, trazer a família eas crianças. Neste^
feriado e no próximo fim de semana você

pode viver as emoções desse lançamento.
As opções de lazer e divertimento na

visita ao empreendimento estão esperando
por você.

Incorporação e Construção

Corretores no local inclusive neste
fim de semana, das 9 às 22 horas.

No AltoLeblon.Oclube-chácara-apartainento.
Rua Sambaíba,699

CARVALHO
HOSKEN S.A.

^&

•sár*
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Informe JB
O melhor

Em alguns setores da vida intelec-
tual do país, onde se pensa através de
formas, medra a falácia de que a de-
mocracia é o regime ideal da burgue-
sia, e vão do povo. Muitas vezes ouve-
se disparates como este: "O povo está-
se lixando para a democracia". Este é
o tipo de comentário que interessa à
esquerda stalinista e totalitária e à
direita negocista e corrupta. Quanto
mais fechado o regime, melhor para
eles.

Em recente viagem eleitoral, depu-
tados da Oposição puderam sentir co-
mo a democracia é importante para o
povo. Visitaram cidade do interior,
onde ouviram de líder comunitário o
seguinte:

— Aqui nâo tínhamos água enca-
nada, rua calçada e escolas. O Gover-
no começou a se interessar por nós
quando, a partir da abertura política,
pudemos fazer livremente nossas rei-
vindicações. Hoje a situação melho-
rou, mas, se não fosse a abertura de-
mocrática, continuaria tudo ruim, co-
mo antes.

¦ ¦ ¦

A democracia é o sistema político
que beneficia a todos, e especialmente
os que têm menores condições de apre-
sentar seus pleitos.

Pensar o contrário é fazer o jogo
dos que querem ver o pais novamente
mergulhado na noite escura do arbi-
trio.

Futebol e burocracia

O Governo federal mandou suspen-
der o expediente nas suas repartições
uma hora antes da realização de jogos
da Seleção Brasileira.

Pensou apenas nos funcionários lo-
tados em Brasília.

No Rio e em São Paulo, pelo menos,
ninguém conseguirá chegar em casa a
tempo de assistir ao começo dos jogos,
pois as distâncias são maiores, o tràn-
sito é lento e vai piorar quando toda
uma população sair. na mesma hora,
às ruas. à procura de condução.

rapêutico que nada tem a ver com o Dr
Voronoff; parece que atua positiva-
mente no subconsciente negativo.
Uma espécie de estilização do lema
"hei-de vencer, mesmo sendo profes-
sor". No caso deles, "venceremos os
brasileiros, mesmo sabendo que eles
são melhores".

É bom que os russos entrem em
campo bem sofrologizados. Sabem
que perderão; mas se toparem com
Toninho Cerezo pela frente (o que ain-
da pode acontecer) vão terminar mui-
to sofridos.

Tào sofridos como os três jogadores
soviéticos treinados por compu-
tadores para marcar Garrincha, bati-
dos inapelavelmente pela ginga de
Mane.

Sem qualquer espírito triunfalista,
pode-se dizer que os soviéticos, apesar
de temíveis, mesmo sofrologizados
continuarão sendo fregueses de ca-
derno.

Imitação
A política imita o futebol: ninguém

quer ocupar a ponta direita.
Nem Paulo Isidoro nem o PDS.

Transportes

Enganados

Ao anunciar uma guinada na politi-
ca exterior da Argentina, o General
Leo Galtieri afirmou que o povo argen-
tino foi enganado.

Nào citou o nome de quem enganou
o povo argentino, mas os 15 mil desa-
parecidos certamente devem saber.

Sem condições

A Imaginação dos inventores de
tributos, no Brasil, criou o Imposto
sobre Operações Financeiras, o qual,
ao que se sabe, só tem similar em
Uganda.

Instituído para uma emergência, e
hoje eternizado, o IOF é tributo absur-
do e equivocado.

E como se equivoca! Agora, incide
também sobre saldos negativos das
contas bancárias, em qualquer hipó-
tese.

Na hipótese de combinar-se com o
computador, então, é uma praga.

Por exemplo: o computador do
Banco do Brasil debita na conta da
empresa sacadora os títulos desconta-
dos e nào pagos, mesmo que a empre-
sa não tenha saldo para tanto.

A conta vira e a empresa, alem de
arcar com as despesas do título des-
contado, paga 6r; de IOF. mesmo que
o saldo permaneça negativo apenas
por um dia.

Assim, nào hà capitalismo que
agüente.

Na TV

O programa O Povo e O Presidente
passará a ser quinzenal.

Perfeito. Ninguém agüenta povo to-
da semana na televisão.

Não são muito boas as relações do
Ministro dos Transportes, Cloraldino
Severo, com o segundo escalão do seu
Ministério.

Hà tensões e nuvens, em quase to-
dos os setores.

Direeu no meio campo
O Senador Direeu Cardoso esteve,

ontem, durante uma hora com o presi-
dente da OAB, Bernardo Cabral — que
jã foi deputado federal pelo Amazonas.
Direeu procurava um meio legal de
evitar que o Senado, através de opera-
ção regimental jà em curso, impeça
um Senador da República de exercer
seu direito e seu dever de obstruir a
pauta quando nào houver quorum em
plenário.

Nào há recurso jurídico.
Mas, Direeu espera que a operação

regimental nào seja apenas casuística,
que os seus paresjiâo admitam que se
aprove um tacho 

'para 
fazer marme-

lada.

Anos 70

O Ministro Delfim Neto cortou o
crédito oficial de nove empresas.

Voltou a combater a inflação como
nos anos 70. E com sofreguidão.

Confusão
O metrô jà está trafegando normal-

mente de Botafogo à Tijuca, passando
pelo Largo do Machado e pelo Estàcio.

Mas do Largo do Machado sai um
ônibus da CTC, cujo destino é o Es-
tácio.

Trata-se de linha com muitos car-
ros, cujo ponto inicial fica ao lado da
estação Largo do Machado do metrô e
o final ao lado da estação Estácio.

Os ônibus geralmente trafegam va-
zios, testemunhas barulhentas e enfu-
maçadas da total confusão que reina
na política (ou falta) de transportes
coletivos da Cidade.

Em Londres
De acordo com a cotação de após-

tas da casa Ladbrokes. de Londres, é a
seguinte a posição dos favoritos na
Copa do Mundo: Brasil, 2 por 1; Ale-
manha, 3 por 1; Espanha, 6 por 1;
Argentina, 9 por 1; União Soviética, 11
por 1, e Inglaterra. 12 por 1.

A Itália, que já esteve bem cotada,
aparece como a ultima colocada, nesse
primeiro time. na base de 16 por 1.

O azarão: Camarões, com a cotação
de 2 mil por um.

Sem função

Sofriment<

A equipe soviética que vai enfren-
tar a Seleção Brasileira na segunda-
feira esta condicionada por doses in-
tensivas de sofrologia. método psicote-

Já não se ensina tabuada como
antigamente.

A Secretaria de Educação de Minas
vai permitir o uso de maquina calcula-
dora nas provas de Matemática e Cièn-
cias Físicas e Biológicas dos seus exa-
mes supletivos, que começarão no pró-
ximo dia 19, com 22 mil candidatos
inscritos.

A correção das provas será feita por
computador.

¦ ¦ ¦
Qualquer dia desses, o cérebro hu-

mano será dispensado, por obsoleto.

Antes de regulamentar o alistamen-
to. a votação e a apuração eletrônicos,
o Tribunal Superior Eleitoral vai con-
sultar todos os Tribunais Regionais do
pais pedindo sugestões. Somente de-
pois do levantamento da realidade de
cada região é que o TSE regulamenta-
râ o projeto que incorporou o compu-
tador ao sistema eleitoral.

Há dois dias, o Serpro promoveu
uma apuração eletrônica de uma hi-
potética eleição. Com sucesso, princi-
palmente na rapidez com que os resul-
tados são obtidos.

O Ministro Firmino Ferreira Paes
deixara o Supremo Tribunal Federal
no dia 14 de julho.

O ex-Secretário de Segurança do
Rio, General Luiz Edmundo Murgel,
agora trabalhando em Furnas, voltou
a fazer Cooper no calçadão da Atlân-
tica.

Almoçando juntos, ontem, numa
churrascaria de Ipanema, o Sr Leonel
Brizola. candidato cio PDT ao Gover-
no fluminense, e o representante do
Parlamento Europeu para a America
Latina. Deputado alemão Rolf Lin-
kohr.

O Instituto Nacional de Artes Pias-
ticas da Funarte inaugura dia 15, as
18h30min, a exposição de Tais Simon
na Galeria Sérgio Milliet.

No dia 21, o Centro Cultural Candi-
do Mendes promove, às 21h, ciclo de
debates sobre a integração da criança

Lance-livre
e do adolescente com a discussão do

•>?

Copa pára"O Povo e o
Presidente'

Brasília — O Presidente
João Figueiredo mandou
ontem ao empresário Ro-
berto Marinho um telegra-
ma sugerindo que o pro-
grama O Povo e o Presi-
dente seja suspenso duran-
te os jogos da Copa do
Mundo, retomando no dia
18 de julho. De manhã o
Presidente fez a última
gravação anterior à Copa,
que será levada ao ar no
domingo. Respondeu ape-
nas oito cartas.

Pimentel
anuncia
candidatura

Curitiba — O Deputado
federal Paulo Pimentel
anunciou, num programa
transmitido para todo o
Paraná, através de seus
dois canais de televisão —
Iguaçu e Tibagi — que será
candidato ao Governo do
Estado pelo PTB. Se for
impedido, por decisão do
Tribunal Superior Eleito-
ral, prefere "ir para casa e
cuidar dos netos" a voltar
ao PDS.

Durante o programa,
que durou 3h30min, o
Deputado reiterou sua
amizade com o Presidente
João Figueiredo e disse
que está disposto a defen-
dê-lo no palanque, durante
a campanha do PTB no
Paraná, "caso alguém o
critique". "Se eu fosse o
Telè Santana, escalaria o
Presidente Figueiredo pa-
ra goleiro da Seleção", dis-
se Pimentel.

TSE libera
ísidentes

de empresas
Brasília — Os presiden-

tes ou diretores de empre-
sas cujo capital é controla-
do, em maioria, por socie-
dades de economia mista,
podem se candidatar a car-
gos eletivos no exercício
das funções, exceto quan-
do se tratar de empresas
concessionárias do serviço
público. A decisão é do Tri-
bunal Superior Eleitoral
(TSE), em resposta a con-
sulta do PDS.

Em outra resolução, o
TSE considerou elegiveis e
liberados do prazo de de-
sincompatibilizaçào os di-
retores regionais do De-
partamento Nacional de
Telecomunicações (Den-
tel). Os quais fizeram con-
sulta específica ao Tribu-
nal. Em seu voto, o relator,
Ministro Pedro Gordilho,
considera que eles nào es-
tào incluídos entre as au-
toridades citadas na Lei
Complementar número 5.
A decisão, como a anterior,
foi unânime.

O TSE considera inelegi-
veis, de acordo com outra
resolução publicada no
Diário da Justiça de hoje,
os reitores de universida-
des federais e estaduais
autárquicas, salvo se dei-
xarem as funções nove me-
ses antes da eleição. Os
membros dos conselhos
superiores universitários
nâo são atingidos pela Lei
das Inelegibilidades.

Brasília/Sonja Rego

tema: É a TV um Veiculo de Alienação
da Criança e do Adolescente? Particl-
pam Arthur da Tavola, Otávio Mora.
Maria Helena Silveira. Ana Maria Ien-
carelli e Daniel Azulay.

Amanhã, na Churrascaria Gaúcha,
o empresário Mauro Magalhães expli-
ca por que vai disputar a convenção
do PDS para ser candidato do Partido
a sucessão do Governador Chagas
Freitas.

Ontem, o estacionamento do Con-
gresso retratava o esvaziamento das
duas Casas: apenas cinco carros.

O Ministro Mario Andreazza apro-
veita o feriado de hoje para esboçar a
conferência que fará, no dia primeiro
de julho na Escola Superior de Guer-
ra. Em lugar de anunciar o que o
Ministério do Interior fará neste ano,
o Ministro vai analisar o que foi feito
nos últimos três anos no campo eco-
nômico e social.

O Presidente Figueiredo enviou te-
lex ao Sr Saul Raiz. expressando "en-
tusiasmado apoio a sua candidatura
ao Governo do Paraná". Em outro
telex dirigido ao Governador Nei Bra-
ga. Figueiredo considerou sua candi-
datura ao Senado "vitoriosa pela gra-
tidão do povo. a quem agradeço, desde
ja. por devolver-nos ao Congresso um
experimentado político e grande ho-
mem publico".

pre

é gostoso
estar
como

Kanguru.
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Mauro (E) quer a indicação que Moreira disse nao desejar

Leitão recebe visita de
Moreira e Mauro Magalhães

Brasília — O Ministro Leitão de
Abreu recebeu, ontem, o ex-Prefeito de
Niterói, Wellington Moreira Franco —
indicado pelo PDS ao Governo do Rio
mas que até hoje não aceitou a cândida-
tura — e o empresário e ex-Deputado
cassado Mauro Magalhães, que saiu da
audiência afirmando: "Agora que comu-
niquei ao Ministro Leitão a minha aspi-
ração, vou conquistar os votos dos con-
vencionais e do povo carioca."

Os dois chegaram ao Palácio do Pia-
nalto com uma diferença de 30 minutos
— Moreira Franco às 16h e Mauro Maga-
lhães às 16h30min — mas não se cruza-
ram pelos corredores. O ex-Prefeito ne-
gou que estivesse ali para tratar da
sucessão carioca: "Minha visita tem ca-
ráter afetivo. Não falamos de candidatu-
ra porque esse assunto jà foi tratado
aqui pelo Senador Amaral Peixoto e se
decidirá no Rio", disse após o encontro
com Leitão.

Sou candidato
Já o empresário Mauro Magalhães

foi taxativo: "Vim comunicar ao Minis-
tro Leitão por que sou candidato, como
recebi o apoio de 11% dos convencio-
nais e dizer-lhe. ainda, que, se sair vito-
rioso da convenção, o PDS certamente
sairá vitorioso nas próximas eleições."

— Vocês todos vão ver que no dia 15
de março estarei entrando no Palácio
Guanabara. O PDS antes sonhava com
a derrota, hoje já faz as contas da vitó-
ria. Se nào tivesse a certeza da vitória
nào me estaria jogando nisto — respon-
deu Magalhães ao ser perguntado sobre
as chances eleitorais do PDS no Rio.

Moreira Franco, ao contrario, negou

Navio russo
pesquisará foz
do Amazonas

Brasília — O Presidente da Repúbli-
ca assinou decreto na pasta da Marinha
autorizando o navio de pesquisa soviéti-
co Professor Stockman. do Instituto de
Oceanologia P Chirchov, da Academia
de Ciências da URSS, a realizar traba-
lhos de pesquisa cientifica na região do
estuário do rio Amazonas e em águas
adjacentes.

A autorização é válida por três me-
ses. de novembro de 82 a fevereiro de 83,
e compreende o estudo dos processos
biogeoquímicos do sistema estuário-
oceano do Amazonas, incluindo a coleta
de plancto, da fauna e da nora de fundo,
água e sedimentos de fundo. A pesquisa
contará com a participação de técnicos
brasileiros.

a sua condição de candidato e a de
Mauro Magalhães como seu adversário:
"As coisas não estão sendo postas corre-
tamente. Não postulei, não postulo e
não postularei a candidatura ao Gover-
no do Estado do Rio de Janeiro. Fui
indicado por 95% do PDS do meu Esta-
do, mas ainda não aceitei a candidatu-'ra." Como um repórter quis saber por
que relutava e se havia alguma condi-
ção para que aceitasse a indicação, re-
trucou:

— Nào estou relutando. Já fui o
Deputado federal mais votado no Rio e
deixei o mandato pela Prefeitura de
Niterói, considerada à época como um
cemitério. Isso significa que não coloco
minha vida pública em termos de em-
prego ou situações. As condições para
que aceite a indicação são de natureza
política. O Partido precisa se unir em
torno de uma proposta política.

Entusiasmo
Num tom entusiasmado. Mauro Ma-

galhães se declarou candidato e consi-
derou que será mais difícil vencer na
convenção do Partido que nas eleições
de 15 de novembro. Ele assegurou, no
entanto, que não teme nenhuma das
duas "porque sou um homem de luta.
Nos meus 47 anos já disputei 46 eleições
e ganhei 40. Sei vencer e tenho bastante
garra para a disputa".

—- O sujeito, para ser bom num de-
terminado lugar, tem que desejá-lo. O
Moreira Franco não quer este lugar que
lhe oferecem, mas eu vou lutar por ele e
conquistá-lo. Podem escrever isso —
garantiu Magalhães.

STF confirma
que julgará
deputado goiano

Brasília — O Supremo Tribunal Fe-
deral decidiu julgar o Deputado Anísio
de Sousa (PDS-GO) pela tentativa de
assassinato do motorista de ônibus
João Alexandrino dos Santos, em 31 de
julho do ano passado, o que contraria a
pretensão do parlamentar de ser julga-
do pela Justiça Federal, em Goiás.

A decisão foi tomada ontem à tarde
pelo STF ao negar pedido de habeas-
corpus de Anísio de Sousa, no qual ele
sustentava que, como sua condição de
parlamentar não lhe deu imunidade pa-
ra evitar o processo, não merecia o foro'privilegiado. Devia, segundo a argu-
mentação, ser processado pela Justiça
Federal, em Goiás, pois foi na condição
de Secretário de Estado que praticou o
crime.
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PT lança
campanha

O Partido dos Trabalha-
dores inicia hoje oficial-
mente a campanha de seu
candidato ao Governo flu-
minense. ex-Deputado Ly-
sâneas Maciel, com um co-
micio na Praça Santos Du-
mont, no centro de Nova
Iguaçu. O Partido vai
aproveitar para apresentar
seus candidatos ao Sena-
do, à Câmara dos Depu-
todos e à Assembléia Le-
gislativa. O comício come-
cará às 15h e terá como
novidade a presença de ar-
tistas e cantores, como
Maurício Tapajós, Sérgio
Ricardo, Zezé Mota, Cristi-
na Buarque, Miúcha e
Wagner Tiso, entre outros.
A idéia dos dirigentes do
Partido é intercalar os dis-
cursos com a apresentação
de números musicais.

Badaró promete
reabrir campanha

Belo Horizonte — Ao
manifestar-se ontem certo
de que sairá vitorioso na
convenção do PDS do pró-
ximo dia 20, o Senador Mu-
rilo Badaró disse estar dis-
posto a percorrer nova-
mente os 722 municípios
mineiros como candidato
oficial, em busca da mobi-
lizaçáo do Partido para
derrotar a Oposição. Ele
criticou o ex-Ministro dos
Transportes, Eliseu Resen-
de, por suas declarações de
que terá na convenção
mais de 80% dos conven-
cionais, afirmando que
elas mostram "a visão tec-
nocrática do Senhor Eliseu
Resende que, jamais tendo
disputado qualquer elei-
ção, aventura-se a afirma-
ção desta natureza".

Amaral elogia

Á
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posição de Jair
Brasília — O Governa-

dor do Rio Grande do Sul,
Amaral de Sousa, esteve
ontem com o Presidente
Figueiredo e com o Minis-
tro Leitão de Abreu para
dizer que as denúncias
contra o ex-Ministro Jair
Soares, de que ele havia
exorbitado no credencia-
mento de médicos e hospi-
tais, "só serviram para
consolidar sua posição"
como candidato ao Gover-
no do Estado pelo PDS. "O
homem público que não é
criticado, só se não fez na-
da", disse o Governador,
acentuando que só o imo-
bilismo dá a imagem do
bonzinho. "Em termos de
Rio Grande do Sul, o epi-
sódio serviu para consoli-
dar a posição de Jair. O
Partido ficou mais unido,
se desempenhando muito
melhor."

Sudene libera
verbas do PAM
O Superintendente da

Sudene, Valfrido Samito,
vai liberar, na próxima se-
mana, CrS 600 milhões do
programa de Assistência
aos Municípios (PAM), be-
neficiando diretamente
221 cidades do interior do
Maranhão, Piauí. Rio
Grande do Norte, Ceará e
Sergipe. Estes recursos são
relativos à segunda etapa
do programa, desenvolvi-
do pelo Ministério do lnte-
rior. LaiTçado em fevereiro
passacio, o PAM já benefi-
ciou 317 municípios, em
sua primeira etapa, quan-
do foram liberados CrS 1
bilhão 61 milhões. Para a
segunda etapa, o Ministro
Mario Andreazza reservou
a verba de CrS 1 bilhão 352
milhões, destinados a 474
municípios, ampliando as-
sim o número de cidades
beneficiadas para 791 em
todo o Nordeste.

Deputado pede
devassa em SP
São Paulo — O Depu-

tado José Eduardo Rodri-
gues (PMDBi, relator da
Comissão de Inquérito for-
mada pela Assembléia Le-
gislativa paulista para in-
vestigar denuncias de irre-
gularidades na Caixa Eco-
nómica Estadual, pediu a
abertura de inquérito poli-
ciai para apurar "eventual
enriquecimento ilícito" do
Governador José Maria
Marin e a responsabilidade
criminal do ex-
Governador Paulo Maluf.
No relatório sao acusados,
também, o Secretário da
Fazenda, Afonso Celso
Pastore, "por delito de pre-
varicaçáo", e o Chefe da
Casa Civil, Calim Eid, por"ingerência indevida e ar-
bitrária na condução da vi-
da política da Caixa".
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O melhor

Em alguns setores da vida intelec-
tual do país, onde se pensa através de
formas, medra a falácia de que a de-
mocracia é o regime ideal da burgue-
sia, e não do povo. Muitas vezes ouve-
se disparates como este: "O povo está-
se lixando para a democracia". Este é
o tipo de comentário que interessa á
esquerda stalinista e totalitária e à
direita negocista e corrupta. Quanto
mais fechado o regime, melhor para
eles.

Em recente viagem eleitoral, depu-
tados da Oposição puderam sentir co-
mo a democracia é importante para o
povo. Visitaram cidade do interior,
onde ouviram de líder comunitário o
seguinte:

— Aqui não tínhamos água enca-
nada, rua calçada e escolas. O Gover-
no começou a se interessar por nós ¦ .
quando, a partir da abertura política, lmitaç ao
pudemos fazer livremente nossas rei-
vindicações. Hoje a situação melho-
rou, mas, se não fosse a abertura de-
mocrática, continuaria tudo ruim, co-
mo antes.

rapèutieo que nada tem a ver com o Dr
Voronoff; parece que atua positiva-
mente no subconsciente negativo.
Uma espécie de estilização do lema
"hei-de vencer, mesmo sendo profes-
sor". No caso deles, "venceremos os
brasileiros, mesmo sabendo que eles
são melhores".

¦ ¦ ¦
Ê bom que os russos entrem em

campo bem sofrologizados. Sabem
que perderão; mas se toparem com
Toninho Cerezo pela frente (o que ain-
da pode acontecer) vão terminar mui-
to sofridos.

Tão sofridos como os três jogadores
soviéticos treinados por compu-
tadores para marcar Garrincha, bati-
dos inapelavelmente pela ginga de
Mane.

Sem qualquer espírito triunfalista,
pode-se dizer que os soviéticos, apesar
de temíveis, mesmo sofrologizados
continuarão sendo fregueses de ca-
derno.

A política imita o futebol: ninguém
quer ocupar a ponta direita.

Nem Paulo Isidoro nem o PDS.

A democracia é o sistema político
que beneficia a todos, e especialmente
os que têm menores condições de apre-
sentar seus pleitos.

Pensar o contrário é fazer o jogo
dos que querem ver o pais novamente
mergulhado na noite escura do arbí-
trio.

Futebol e burocracia

O Governo federal mandou suspen-
der o expediente nas suas repartições
uma hora antes da realização de jogos
da Seleção Brasileira.

Pensou apenas nos funcionários lo-
tados em Brasília.

No Rio e em São Paulo, pelo menos,
ninguém conseguirá chegar em casa a
tempo de assistir ao começo dos jogos,
pois as distâncias são maiores, o tràn-
sito é lento e vai piorar quando toda
uma população sair, na mesma hora,
às ruas, à procura de condução.

Enganados

Ao anunciar uma guinada na políti-
ca exterior da Argentina, o General
Leo Galtieri afirmou que o povo argen-
tino foi enganado.

Não citou o nome de quem enganou
o povo argentino, mas os 15 mil desa-
parecidos certamente devem saber.

Sem condições

A imaginação dos inventores de
tributos, no Brasil, criou o Imposto
sobre Operações Financeiras, o qual,
ao que se sabe, só tem similar em
Uganda.

Instituído para uma emergência, e
hoje eternizado, o IOF é tributo absur-
do e equivocado.

E como se equivoca! Agora, incide
também sobre saldos negativos das
contas bancárias, em-qualquer hipó-
tese.

Na hipótese de combinar-se com o
computador, então, é uma praga.

Transportes

Não são muito boas as relações do
Ministro dos Transportes, Cloraldino
Severo, com o segundo escalão do seu
Ministério.

Há tensões e nuvens, em quase to-
dos os setores.

Direeu no meio campo

O Senador Direeu Cardoso esteve,
ontem, durante uma hora com o presi-
dente da OAB, Bernardo Cabral — que
já foi deputado federal pelo Amazonas.
Direeu procurava um meio legal de
evitar que o Senado, através de opera-
ção regimental jà em curso, impeça
um Senador da República de exercer
seu direito e seu dever de obstruir a
pauta quando nào houver quorum em
plenário.

Não hà recurso jurídico.
Mas, Direeu espera que a operação

regimental nào seja apenas casuística,
que os seus pares não admitam que se
aprove um tacho para fazer marme-
lada.

Anos 70

O Ministro Delfim Neto cortou o
crédito oficial de nove empresas.

Voltou a combater a inflação como
nos anos 70. E com sofreguidão.

Confusão
O metrô já está trafegando normal-

mente de Botafogo à Tijuca, passando
pelo Largo do Machado e pelo Estácio.

Mas do Largo do Machado sai um
ônibus da CTC, cujo destino é o Es-
tácio.

Trata-se de linha com muitos car-
ros, cujo ponto inicial fica ao lado da
estação Largo do Machado do metrô e
o final ao lado da estação Estácio.

Os ônibus geralmente trafegam va-
zios, testemunhas barulhentas e enfu-
maçadas da total confusão que reina
na política (ou falta) de transportes
coletivos da Cidade.

Em Londres
¦ ¦

j Por exemplo: o computador do
Banco do Brasil debita na conta da
empresa sacadora os títulos desconta-
dos e não pagos, mesmo que a empre-
sa não tenha saldo para tanto,

j A conta vira e a empresa, alem de
arcar com as despesas do titulo des-
contado, paga 6% de IOF, mesmo que
o saldo permaneça negativo apenas
por um dia.

. Assim, não há capitalismo que
agüente.

Na TV

O programa O Povo e O Presidente
passará a ser quinzenal.

Perfeito. Ninguém agüenta povo to-
da semana na televisào.

Sofrimento

A equipe soviética que vai enfren-
tar a Seleção Brasileira na segunda-
feira está condicionada por doses in-
tensivas de sofrologia. método psicote-

Lance
Antes de regulamentar o alistamen-

to. a votação e a apuração eletrônicos,
0 Tribunal Superior Eleitoral vai con-
sultar todos os Tribunais Regionais do
país pedindo sugestões. Somente de-
pois do levantamento da realidade de
cada região e que o TSE regulamenta-
ra o projeto que incorporou o compu-
tador ao sistema eleitoral.

Ha dois dias, o Serpro promoveu
uma apuração eletrônica de uma hi-
potêtica eleição. Com sucesso, princi-
palmente na rapidez com que os resul-
tados são obtidos.

O Ministro Firmino Ferreira Paes
deixara o Supremo Tribunal Federal
no dia 14 de julho.

O ex-Secretário de Segurança do
Rio, General Luiz Edmundo Murgel,
agora trabalhando em Furnas, voltou
a fazer Cooper no calçadào da Atlàn-
tica.
e Almoçando juntos, ontem, numa
churrascaria de Ipanema, o Sr Leonel
Brizola. candidato do PDT ao Gover-
no fluminense, e o representante do
¦Parlamento Europeu para a America
Latina, Deputado alemão Rolf Lin-
kohr

O Instituto Nacional de Artes Piás-
ticas da Funarte inaugura dia 15, as
18h30min, a exposição de Tais Simon
ha Galeria Sérgio Milliet.

No dia 21. o Centro Cultural Cándi-
do Mendes promove, as 21h. ciclo de
debates sobre a integração da criança

De acordo com a cotação de após-
tas da casa Ladbroke's, de Londres, é a
seguinte a posição dós favoritos na
Copa do Mundo: Brasil, 2 por 1; Ale-
manha, 3 por 1; Espanha, 6 por 1;
Argentina, 9 por 1; União Soviética, 11
por 1. e Inglaterra, 12 por 1.

A Itália, que já esteve bem cotada,
aparece como a última colocada, nesse
primeiro time, na base de 16 por 1.

O azarão: Camarões, com a cotação
de 2 mil por um.

Sem função
Ja nâo se ensina tabuada como

antigamente.
A Secretaria de Educação de Minas

vai permitir o uso de máquina calcula-
dora nas provas de Matemática e Cièn-
cias Físicas e Biológicas dos seus exa-
mes supletivos, que começarào no pró-
ximo dia 19, com 22 mil candidatos
inscritos.

A correção das provas será feita por
computador.

¦ ¦ ¦
Qualquer dia desses, o cérebro hu-

mano será dispensado, por obsoleto.

-livre
e do adolescente com a discussão do
tema: É a TV um Veículo de Alienação
da Criança e do Adolescente? Partici-
pam Arthur da Tàvola, Otávio Mora,
Maria Helena Silveira. Ana Maria Ien-
carelli e Daniel Azulay.

Amanhã, na Churrascaria Gaúcha,
o empresário Mauro iMagalhàes expli-
ca por que vai disputar a convenção
do PDS para ser candidato do Partido
a sucessão do Governador Chagas
Freitas.

Ontem, o estacionamento do Con-
gresso retratava o esvaziamento das
duas Casas: apenas cinco carros.

O Ministro Mário Andreazza apro-
veita o feriado de hoje para esboçar a
conferência que fará, no dia primeiro
de julho na Escola Superior de Guer-
ra. Em lugar de anunciar o que o
Ministério do Interior fará neste ano,
o Ministro vai analisar o que foi feito
nos últimos três anos no campo eco-
nòmico e social.

O Presidente Figueiredo enviou te-
lex ao Sr Saul Raiz. expressando "en-
tusiasmado apoio a sua candidatura
ao Governo do Paraná". Em outro
telex dirigido ao Governador Nei Bra-
ga. Figueiredo considerou sua candi-
datura ao Senado "vitoriosa pela gra-
tidao do povo. a quem agradeço, desde
ja. por devolver-nos ao Congresso um
experimentado político e grande ho-
mem publico".

POLÍTICA/NACIONAL
Copa pára"O Povo e o
Presidente"

JORNAL DO BRASIL
Brasília/Sonja Rogo

Brasília — O Presidente
João Figueiredo mandou
ontem ao empresário Ro-
berto Marinho um telegra-
ma sugerindo que o pro-
grama O Povo e o Presi-
dente seja suspenso duran-
te os jogos da Copa do
Mundo, retornando no dia
18 de julho. De manhã o
Presidente fez a última
gravação anterior à Copa,
que será levada ao ar no
domingo. Respondeu ape-
nas oito cartas.

Pimentel
anuncia
candidatura

Curitiba — O Deputado
federal Paulo Pimentel
anunciou, num programa
transmitido para todo o
Paraná, através de seus
dois canais de televisão —
Iguaçu e Tibagi — que será
candidato ao Governo do
Estado pelo PTB. Se for
impedido, por decisão do
Tribunal Superior Eleito-
ral, prefere "ir para casa e
cuidar dos netos" a voltar
ao PDS.

Durante o programa,
que durou 3h30min, o
Deputado reiterou sua
amizade com o Presidente
João Figueiredo e disse
que está disposto a defen-
dê-lo no palanque, durante
a campanha do PTB no
Paraná, "caso alguém o
critique". "Se eu fosse o
Telè Santana, escalaria o
Presidente Figueiredo pa-
ra goleiro da Seleção", dis-
se Pimentel.

TSE libera
presidentes
de empresas

Brasília — Os presiden-
tes ou diretores de empre-
sas cujo capital é controla-
do, em maioria, por socie-
dades de'economia mista,
podem se candidatar a car-
gos eletivos no exercício
das funções, exceto quan-
do se tratar de empresas
concessionárias do serviço
público. A decisào é do Tri-
bunal Superior Eleitoral
(TSE), em resposta a con-
sulta do PDS.

Em outra resolução, o
TSE considerou elegiveis e
liberados do prazo de de-
sincompatibilização os di-
retores regionais do De-
partamento Nacional de
Telecomunicações (Den-
tel). Os quais fizeram con-
sulta especifica ao Tribu-
nal. Em seu voto, o relator,
Ministro Pedro Gordilho,
considera que eles nào es-
tão incluídos entre as au-
toridades citadas na Lei
Complementar número 5.
A decisão, como a anterior,
foi unânime.

O TSE considera inelegi-
veis, de acordo com outra
resolução publicada no
Diário da Justiça de hoje,
os reitores de universida-
des federais e estaduais
autárquicas, salvo se dei-
xarem as funções nove me-
ses antes da eleição. Os
membros dos conselhos
superiores universitários
nào são atingidos pela Lei
das Inelegibilidades.

é gostoso
estar

com o
Kanguru.
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Mauro (E) quer icação que Moreira disse não desejar

Leitão recebe visita de
Moreira e Mauro Magalhães

Brasília — O Ministro Leitão de
Abreu recebeu, ontem, o ex-Prefeito de
Niterói, Wellington Moreira Franco —
indicado pelo PDS ao Governo do Rio
mas que até hoje não aceitou a cândida-
tura — e o empresário e ex-Deputado
cassado Mauro Magalhães, que saiu da
audiência afirmando: "Agora que comu-
niquei ao Ministro Leitão a minha aspi-
ração, vou conquistar os votos dos con-
vencionais e do povo carioca."

Os dois chegaram ao Palácio do Pia-
nalto com uma diferença de 30 minutos
— Moreira Franco às 16h e Mauro Maga-
lhães às 16h30min — mas não se cruza-
ram pelos corredores. O ex-Prefeito ne-
gou que estivesse ali para tratar da
sucessão carioca: "Minha visita tem ca-
ráter afetivo. Não falamos de candidatu-
ra porque esse assunto já foi tratado
aqui pelo Senador Amaral Peixoto e se
decidirá no Rio", disse após o encontro
com Leitão.

Sou candidato
Já o empresário Mauro Magalhães

foi taxativo: "Vim comunicar ao Minis-
tro Leitão por que sou candidato, como
recebi o apoio de 11% dos convencio-
nais e dizer-lhe, ainda, que, se sair vito-
rioso da convenção, o PDS certamente
sairá vitorioso nas próximas eleições."

— Vocês todos váo ver que no dia 15
de março estarei entrando no Palácio
Guanabara. O PDS antes sonhava com
a derrota, hoje já faz as contas da vitó-
ria. Se não tivesse a certeza da vitória
não me estaria jogando nisto — respon-
deu Magalhães ao ser perguntado sobre
as chances eleitorais do PDS no Rio.

Moreira Franco, ao contrario, negou
*•¦

Navio russo
pesquisará foz
do Amazonas

Brasília — O Presidente da Repúbli-
ca assinou decreto na pasta da Marinha
autorizando o navio de pesquisa soviéti-
co Professor Stockman, do Instituto de
Oceanologia P Chirchov, da Academia
de Ciências da URSS, a realizar traba-
lhos de pesquisa cientifica na região do
estuário do rio Amazonas e em águas
adjacentes.

A autorização é válida por três me-
ses, de novembro de 82 a fevereiro de 83,
e compreende o. estudo dos processos
biogeoquimicos do sistema estuário-
oceano do Amazonas, incluindo a coleta
de plancto. da fauna e da flora de fundo,
água e sedimentos de fundo. A pesquisa
contará com a participação de técnicos
brasileiros.

a sua condição de candidato e a de
Mauro Magalhães como seu adversário:"As coisas não estão sendo postas corre-
tamente. Não postulei, nào postulo e
não postularei a candidatura ao Gover-
no do Estado do Rio de Janeiro. Fui
indicado por 95% do PDS do meu Esta-
do, mas ainda não aceitei a candidatu-
ra." Como um repórter quis saber por
que relutava e se havia alguma condi-
çào para que aceitasse a indicação, re-
trucou:

— Não estou relutando. Já fui o
Deputado federal mais votado no Rio e
deixei o mandato pela Prefeitura de
Niterói, considerada à época como um
cemitério. Isso significa que nâo coloco
minha vida pública em termos de em-
prego ou situações. As condições para
que aceite a indicação são de natureza
política. O Partido precisa se unir em
tomo de uma proposta política.

Entusiasmo
Num tom entusiasmado, Mauro Ma-

galhâes se declarou candidato e consi-
derou que será mais difícil vencer na
convenção do Partido que nas eleições
de 15 de novembro. Ele assegurou, no
entanto, que não teme nenhuma das
duas "porque sou um homem de luta.
Nos meus 47 anos já disputei 46 eleições
e ganhei 40. Sei vencer e tenho bastante
garra para a disputa".

— O sujeito, para ser bom num de-
terminado lugar, tem que desejá-lo. O
Moreira Franco não quer este lugar que
lhe oferecem, mas eu vou lutar por ele e
conquistá-lo. Podem escrever isso —
garantiu Magalhães.

STF confirma
que julgará
deputado goiano

Brasília — O Supremo Tribunal Fe-
deral decidiu julgar o Deputado Anísio
de Sousa (PDS-GO) pela tentativa de
assassinato do motorista de ônibus
Joáo Alexandrino dos Santos, em 31 de
julho do ano passado, o que contraria a
pretensão do parlamentar de ser julga-
do pela Justiça Federal, em Goiás.

A decisão foi tomada ontem à tarde
pelo STF ao negar pedido de habeas-
corpus de Anisio de Sousa, no qual ele
sustentava que, como sua condição de
parlamentar não lhe deu imunidade pa-
ra evitar o processo, não merecia o foro
privilegiado. Devia, segundo a argu-
mentação, ser processado pela Justiça
Federal, em Goiás, pois foi na condição
de Secretário de Estado que praticou o
crime.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO ^taria 
municipalde fazenda
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Lysâneas
ganha prévia
na PUC

O ex-Deputado Lysâ-
neas Maciel, candidato do
PT, venceu onieni a prévia
eleitoral realizada na Pon-
tificia Universidade Católi-
ca (PUC), obtendo 741 vo-
tos dos 1741 alunos que
votaram para governador
do Rio de Janeiro, o que
eqüivale a 42,6% dos votos.
O segundo lugar ficou com
o candidato do PMDB,
Deputado Miro Teixeira,
com 342 votos e, o terceiro
com a ex-Deputada San-
dra Cavalcanti, com 295
votos.

O ex-Governador Leonel
Brizola (PDT) vem em
quarto lugar na preferèn-
cia dos alunos da PUC,
com 258 votos, e o PDS
recebeu apenas 55 votos.
Houve 17 votos em branco
e 26 nulos, o que corres-
ponde a 2,9% dos votos. A
universidade tem cerca de
6 mil alunos e promoveu
antes um ciclo de debates
com os candidatos a gover-
nador.

Sandra não foi ao debate
e alegou que havia assumi-
do antes outros compro-
missos. Além dos estudan-
tes, votaram também 70
professores e 219 funciona-
rios.

Cel. Nivaldo vai
para a reserva
Brasília — O Coronel Ni-

valdo de Oliveira Dias foi
transferido para a reserva
por decreto do Presidente
da República, que levou
também a assinatura do
Ministro do Exército, Ge-
neral Walter Pires. O Coro-
nel Nivaldo discordou pu-
blicamente do resultado
do IPM que apurou as res-
ponsabilidades do atenta-
do no Riocentro. O proces-
so de transferência para a
reserva do Coronel Nival-
do foi praticamente con-
cluído no mès de maio,
quando o Supremo Tribu-
nal Federal negou por una-
nimidade o mandado de
segurança por ele impetra-
do contra o Presidente da
República no sentido de
impedir sua passagem ex
ofiicio para a inatividade.

PT lança
campanha

O Partido dos Trabalha-
dores inicia hoje oficial-
mente a campanha de seu
candidato ao Governo flu-
minense, ex-Deputado Ly-
sâneas Maciel, com um cr>
micio na Praça Santos Du-
mont, no centro de Nova
Iguaçu. O Partido vai
aproveitar para apresentar
seus candidatos ao Sena-
do, à Câmara dos Depu-
tados e à Assembléia Le-
gislativa. O comício come-
çarà às 15h e terá como
novidade a presença de ar-
tistas e cantores, como
Maurício Tapajós, Sérgio
Ricardo, Zezé Mota, Cristi-
na Buarque, Miúcha e
Wagner Tiso, entre outros.

Badaró promete
reabrir campanha

Belo Horizonte — Ao
manifestar-se ontem certo
de que sairá vitorioso na
convenção do PDS do pró-
ximo dia 20, o Senador Mu-
rilo Badaró disse estar dis-
posto a percorrer nova-
mente os 722 municípios
mineiros como candidato
oficial, em busca da mobi-
lizaçào do Partido para
derrotar a Oposição. Ele
criticou o ex-Ministro dos
Transportes, Eliseu Resen-
de, por suas declarações de
que terá na convenção
mais de 80% dos conven-
cionais. afirmando que
elas mostram "a visão tec-
nocrática do Senhor Eliseu
Resende que, jamais tendo
disputado qualquer elei-
ção, aventura-se a afirma-
ção desta natureza".
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DOUTORADO EM PSICOLOGIA
O Centro de Pós-Graduação em Psicologia do
Instituto Superior de Estudos e Pesquisas Psi-
cossociais — ISOP informa que estão abertas,
até 30/06/82. as inscrições para o referido curso.
Informações e inscrições: Praia de Botafogo,
190 —Sala 1108 —Tel.: 551-1542Ramal269. (P

FACULDADES CÂNDIDO MENDES
530 VAGAS

Vestibular de julho/82
Inscrições: 01 a 21 de junho

ADMINISTRAÇÃO • CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DIREITO • ECONOMIA • PEDAGOGIA

Turnos: Matinal-Vespertino-Noturno

HORÁRIO: De 9 as 12h e das 14 às 20h.
Locais: CENTRO -Praça XV de Nòvérribro, 10

Amaral elogia
posição <le Jair
Brasília — O Governa-

dor do Rio Grande do Sul,
Amaral de Sousa, esteve
ontem mm o Presidente
Figueiredo e com o Minis-
tro Leitão de Abreu para
dizer que as denuncias
contra o ex-Ministro Jair
Soares, de que ele havia
exorbitado no credencia-
mento de médicos e hospi-
tais, "só serviram para
consolidar sua posição"
como candidato ao Gover-
no do Estado pelo PDS. "O
homem público que não é
criticado, so se nao fez na-
da", disse o Governador,
acentuando que só o imo<
bilismo da a imagem do
bonzinho. "Em termos de
Rio Grande do Sul, o epi-
sódio serviu para consoli-
dar a posição de Jair."

Cíí
CHEZ

L'ENFANT
Escola

Montessonana

Jardim e 19 Grau. Maternal i partir
do 1 ano. Manha, tarde e horário
integral. Conducía-de janeiro a
janetro

A» Pawur 445,449
Tels 295-3196 - 295-3896
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No Setor de Higiene e Estética, uma aluna mostrou os mais novos

processos de tratamento das unhas ao Secretário Niskier

Alunos abrem em Niterói
sua 3a Feira de Ciências

Niterói — A 3o Feira Estudantil de
Ciências, promovida pela Secretaria Es-
tadual de Educação e Cultura,
JORNAL DO BRASIL e Shell, foi lança-
da ontem pelo Secretário Arnaldo Nis-
kier, durante a inauguração da reforma
do Colégio Estadual Aurelino Leal. no
Ingá. Os melhores trabalhos nas áreas
de Física, Química, Biologia e Ciências,
de Ia à 8a séries, serão premiados no dia
10 de outubro, no encerramento da 3a
Feci, no Maracanãzinho.

Comissão integrada por representan-
tes da Secretaria de Educação e do
Departamento Educacional do JB sele-
cionará os trabalhos durante as três
fases de realização da 3a Feci, da qual
participam alunos de Io e 2o graus das
redes estadual, municipais e partícula-
res dos 64 municípios fluminenses.

Criatividade
Os principais critérios para a seleção

dos trabalhos são a criatividade do alu-
no e a utilização do método científico. A
comissão julgadora percorrerá todas as
feiras da fase interescolar, realizadas
nas escolas dos 64 municípios do Esta-
do. para selecionar os que participarão,

em agosto e setembro, da fase muni-
cipal.

Segundo Gilza Ana de Souza, do
Departamento Educacional do JB, em
muitas escolas os trabalhos de Ciências
estão sendo preparados desde maio,
mas com antecipação das férias, este
ano, por causa da Copa do Mundo, as
feiras interescolares deveráo ter inicio a
partir de 12 de julho. Para a fase esta-
dual, os promotores esperam selecionar
500 trabalhos a serem expostos na 3a
Feci no Maracanãzinho, nos dias 8, 9 e
10 de outubro. De cada disciplina, serão
apontados os três vencedores, que rece-
berão troféus JB/Shell.

O Secretário Arnaldo Niskier
cumpriu, ontem, um programa de inau-
gurações, começando às 8h com a entre-
ga da reforma do Colégio Aurelino Leal,
em Niterói, que proporcionarão a oferta
de mais 1 mil 200 vagas na rede estadual
de ensino.

Para o magistério, Niskier prometeu"uma agradável surpresa nos próximos
dias". Explicou que estão sendo ultima-
dos os cálculos financeiros para a con-
cessão de novas melhorias salariais aos
professores, . mas náo quis adiantar
quais serão.

Caravana
JB embarca
para Lisboa

Embarcou ontem para
Lisboa o primeiro grupo de
passageiros da Caravana
JB, organizada pela Jorbra
Tur, para levar os torcedo-
res à Copa do Mundo, na
Espanha, com a maior co-
modidade possível. O se-
gundo grupo de passagei-
ros embarca amanhã, e dia
12 todos vão de Lisboa pa-
ra Cadiz, na Espanha, on-
de ficarão hospedados no
navio Federico C, da Linea
C, que zarpa de Madri (on-
de serão realizadas as fi-
nais da Copa) com destino
ao Rio, somente no dia 12
de julho.

Estarão a bordo do navio
Federico C o jornalista
Carlos Eduardo Novaes, o
colunista Zózimo Barroso
do Amaral e o editor de
esporte do JORNAL DO
BRASIL, Oldemário Tou-
guinhó, com sua equipe de
jornalistas. Eles participa-
rão de mesas redondas no
navio para debater e anali-
sar os jogos do Brasil e da
Copa em geral.

O navio Federico C fará
o seguinte programa: na
madrugada do dia 24 de
junho parte para Palma de
Mallorca; dia 26, para Bar-
celona e dia 9 para Valen-
ça. De Valença, os torcedo-
res seguirão de ônibus pa-
ra Madri, onde assistirão
às finais da Copa do Mun-
do (até mesmo se o Brasil
não estiver incluído). Dia
12 de julho, à noite, o navio
zarpa, então, com destino
ao Rio de Janeiro.

A bordo do navio o con-
forto é garantido: três pis-
cinas, salões de jogos, de
estar, restaurantes, bares,
barbeiro, cabeleireiros, ei-
nema, local para as missas
dominicais e lojas de mo-
da. A American Express
facilitará as compras a cré-
dito com moeda nacional a
bordo do navio. A Jorbra
Tur organizou também
shows com Eliana Pitman,
Jucá Chaves, conjuntos de
música espanhola a bordo
do navio. E campeonatos
de biriba, gamão, bingo,
eleição da Miss Copa e do
Casal Copa. Haverá no na-
vio "um animador, que fa-
rã rir os passageiros, espé-
cie de humorista", confor-
me informou Eduardo Al-
varez, assessor da diretoria
da Jorbra Tur.

TSAIOA NA DATA I
MARCADA ^J

JOVEUROPA
A PREÇOS MÁGICOS
Itália França- Holanda
Inglaterra Espanha Portugal
Saídas garantidas:
terças «sextas, de
Janeiro a Dezembro
Desde USS 975,00

terrest
condições de

amento

Um curso completo de ski
fica logo ali nos Andes chile-
nos. Em Portillo você tem
professor e teleférico grátis."

E inclui estadia nos hotéis
internacionais de Portillo,
Chillan e Antillanca.São 9 ou
10 dias, a partir de 356 dóiares a parte
terrestre. Nenhum curso de ski é tão barato
Peça O programa. 

"Exceto no período de 10/07 a 07/08
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A linha aérea que voa VIP.
Vòo International Personalizada
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PKJVA
OPERADORA DE TURISMO LTOA

AGENTES 0E TURISMO PARTICIPANTES

SIZAR TURISMO SKY TURISMO KONTIK FRANSTUR S/A CLARAS TURISMO ITOA.
Av Caiooeras 30 Loia D/l Av Almle Barroso. 63 Av Pies Vargas. 309 Shopping Cassino Atlântico

Tel 220-8172 Sala 1314 Tel 240-9325 4 andar Tel 292-3131 L0|3 310-Av N S Copacabana
1417-Pns:o6-Iei 521-4991

fj/MJLIy 1

TEATRO MUNICIPAL
Por acreditar que apoiar a cultura é dever de toda empresa, a Sul América vem desenvolvendo vários projetos, entre cies. o seu

Circuitode Música Erudita, que já atingiu mais de 300 mil pessoas no pais, e patrocinando a Temporada daOrquesIra' 
Sinfônica Brasileira no Rio de Janeiro.

Por isso, é com orgulho que.a Sul América apresenta o Bailei Gulbenkian.

Dias 12 e 13 de junho
Dia 12

21 horas

HERO

WHIRUGOGS

CINCO
TANGOS

Apoio:
FUNARJ
Fundação Cultural Brasil - Portugal

Apoio à cultura
e ao esporte.

Dever detoda
empresa.

Dia 13
19 horas

DANÇASPARA
UMA GUITARRA

TWIUGHT

SINFONIA
DOSSALMOS

Um patrocínio

A SUL AMÉRICA
SEGUROS

Associada ao B-adenco

Ingressos à venda na bilheteria do teatro.

.-.._^_5P^ SÓ ESTA SEM AN A:^^^^/,

WÈÊÊ^^^^^ COLOR B-829-M ..1un(16 
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Avista 120.995, ou
19.800, 16de 10.800,-192.600,

51 cm (20"). Com tecnologia Philco-Hitachi.
Cinescópio Black Matrix, In Une. Controle de Matiz.

Sintonia fina automática. Som frontal instantâneo.
Funcionamento em 110/127/220 volts.

TV PHILC016" COLOR B-832-IVI
41 cm (16"). tecnologia Philco-Hitachi. Cinescópio
Black. Matrix In Line. Seletor digital de canais.
Sintonia digital de 12 canais. Controle de matiz.
Saida p/gravacão. Saída p/fone de ouvido.
Funcionamento em 11 /127/220 volts.
Gabinete de luxo. Peso 18 kg.

Avista 115.995, ou
16.900, + 16 de 10.600= 186.500,
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As cores como a natureza criou.

CENTRO: Urugualana, 5 • Ouvidor, 137 • Alfândega, 116/118
COPACABANA: Raimundo Corroa, 15/19 - Copacabana, 462B
IPANEMA: Visconde de Pirajá, 4-B - BOTAFOGO: Marquês de Abrantes, 27
TIJUCA: Conde de Bonfim. 377-B • MclER: Dias da Cruz, 25
MADUREIRA: Carvalho de Souza. 282 - Carolina Machado, 352
Min Edgard Romero, 197 - BONSUCESSO: Cardoso de Moraes. 96
PENHA: PliniodeOlivelra. 57 -1. GOVERNAOOR: Canribaúba.6 <enc/<_„
CAMPO GRANDE: Ferreira Borges, 6/8- CAXIAS: Pres. Kennedy, 1605/1607
S.J. MERITI: Matriz. 103 • N. IGUAÇU: Amaral Peixoto, 416/420
NITFRÔI: Col Gomes Machado, 24/26- S. GONCALO: Nilo Peçanha, 47
NILOPOLIS:Getúlio Vargas, 1403- PETRÔPOLIS: Ruado Imperador, m
RIO SULe BARRASHOPPING: Abertas até às 22:00 horas.
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Ceará faz vitimas do noein
Egídio Serpa

Fortaleza — Depois de uma tensa e tumultua-
da reunião, que terminou com todos os seus 300
partjcipantes rezando, juntos, com o Cardeal Aloi-
sio1 Lorscheider, o Pai Nosso e a Ave Maria, a
direção da VASP, as autoridades do Governo do
Estado e os familiares das 137 vitimas do desastre
com o Boeing da VASP decidiram que será hoje, às
15h, no Cemitério Parque da Paz, o sepultamento
coletivo dos restos mortais dos passageiros e tri-
pulantes do Boeing-727.

Graças à intervenção de Dom Aloísio, os fami-
liares das vítimas — que desde as 17h estavam
reunidos com os dirigentes da VASP, sem que
nenhuma solução fosse encontrada — também
decidiram que as famílias que não quiserem o
sepultamento coletivo poderão — identificando
como sendo dos seus parentes os fragmentos que o
Instituto Médico Legal recebeu para autópsia —
sepultá-los em cemitérios e sepulturas diferentes,
aqui ou em outro Estado.

Tensão
Durante a reunião, aberta pelo diretor-

comercial da VASP, Máximo Martins da Cruz,
houve cenas muito fortes: parentes das vítimas
chegaram a gritar convulsivamente, pedindo "pe-
Io amor de Deus" que se encontrasse rapidamente
uma solução que permitisse, inicialmente, o sepul-
tamento dos restos mortais dos passageiros e
tripulantes e, em seguida, a expedição do atestado
de óbito.

A idéia do sepultamento coletivo, sugerido
pelo Governo do Estado, foi aceita por 90% dos
presentes. A sessão ficou tumultuada e se exigiu
então a presença das autoridades do Governo, que
chegaram 15 minutos depois. Antes, entrou no
auditório do Hotel Othon, onde houve a reunião, o
Cardeal Aloísio Lorscheider, que lembrou: "Todas
as vítimas desse desastre morreram juntas, num
gesto de solidariedade. Devemos nos solidarizar
também com elas." Sugeriu, então, o sepultamen-
to coletivo, no que foi aplaudido. Houve gritos de
moças e rapazes para que tudo fosse feito "logo de
uma vez".

O Secretário interino da Segurança, Gidel
Dantas Queiroz, pediu então que se alistassem
imediatamente os parentes das vítimas que dese-
jassem novamente tentar reconhecer como sendo
dos seus familiares os restos de corpos humanos
guardados no IML.

O problema jurídico será solucionado imedia-
tamente: a VASP promoverá junto ao Juiz da
comarca de Pacatuba uma justificação judicial,
em que provará a ocorrência do acidente e a morte
dos 137 passageiros e tripulantes do Boeing-727.
Homologada a justificação, o que será feito ama-
nhá pela manhã (hoje é dia; santificado e não há
expediente nas repartições públicas), caberá às
autoridades policiais de Pacatuba, no caso ao
próprio delegado especial do município, solicitar
ao Cartório de Registro Civil o atestado de óbito.
Feito isto, o cartório fornecerá, para cada família,
o atestado. E com esse documento, os que deseja-
rem levar para sepultamento em outros Estados o
que restou de seus familiares, poderão fazê-lo.

No final da reunião, Dom Aloísio Lorscheider,
aplaudido pela Assembléia, anunciou que celebra-
rá missa, hoje, ao meio-dia, na catedral metropoli-
tana de Fortaleza, em sufrágio da alma de todas as
vítimas do desastre, e, às 15h, no cemitério Parque
da Paz, numa única sepultura, serão enterrados os
restos mortais dos passageiros e tripulantes do
Boeing. Cerca de 20 famílias, porém, decidiram
que tentarão reconhecer os restos mortais de seus
parentes para, depois, sepultá-los, aqui ou em
outros Estados, para onde serão levados em urnas
lacradas pelo Instituto Médico-Legal.

No guardanapo.
a mensagem

enterro coletivo das 137
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Ricardo Fernandes, 20 anos, filho do
comandante Fernando Antônio Vieira de
Paiva, que pilotava o Boeing-727 da VASP,
seguiu anteontem para Fortaleza. No avião,
inconsolável com a morte do pai, nào teve
condições de dar entrevista: entregou à re-
pórter Helena de Grammont, da TV-Globo,
um guardanapo de papel, onde estava escri-
ta a sua dor."Fortaleza, 08-06-82. Fica muito difícil
começar um monólogo, porquanto o mesmo
se trata de uma grande e triste despedida,
uma despedida sem retorno. Posso lhe dizer
duas coisinhas: cada vez que eu olhar para o
céu vou me lembrar de você, lembrar que, se
aqui terminaram os seus sonhos, seus mo-
mentos de liberdade, os meus apenas come-
çaram com muita dor, sei eu, mas com mais
vontade de chegar onde você chegou. Eu
gostaria que todos que sofrem hoje como eu,
tivessem fé, pois somente com a fé superare-
mos perdas irreparáveis. Hoje me sinto sozi-
nho no mundo, mas com um ideal bem
maior do que ser um humilde aviador: voar,
para encontrar nos céus respostas que hoje
me foram levadas. Te amo, meu pai".

Mais 12 pessoas, todas parentes de pas-
sageiros vitimados no acidente do Boeing-
727 Super-200 da VASP, embarcaram ontem
de manha para Fortaleza. Eies seguiram no
vóo 190 da VASP, às 8h25min, com passa-
gens fornecidas gratuitamente pela própria
empresa.

A grande maioria de parentes das víti-
mas do Boeing, no entanto, seguiu anteon-
tem, no vóo especial da empresa.

Caixa preta segue
para Washington

São Paulo — As caixas pretas que poderão
indicar as causas do acidente ocorrido em Fortale-
za com o Boeing 727-200 da VASP, prefixo PP-
SRK. serão encaminhadas domingo para Wa-
shmgton. a fim de serem decodificadas no Natio-
nal Transport Safety Board, ligado ao Congresso
dos Estados Unidos e considerado o mais impor-
tante organismo de apoio à aviação americana. As
caixas serão levadas pelo comandante John Long,
chefe da Divisão de Tripulantes Técnicos da
VASP.

A informação foi dada pela própria VASP.
Uma das caixas (voice recordei-) contem a grava-
ção do diálogo mantido pelos pilotos, na cabina do
avião com as torres de controle do Aeroporto de
Fortaleza, e a outra, flight recorder, contém a
gravação das operações técnicas realizadas pelo
Boeing, como velocidade, rumo, tempo, aerodinà-
mica e altitude de vóo.

Sem dificuldade
Fortaleza — A caixapreta do Boeing da VASP

que caiu na Serra de Aratanha ja está em poder da
Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáu-
ticos, que desde as primeiras horas da manhã de
terça-feira começou a trabalhar para apurar as
causas do acidente O Capitão Wilson Cardoso, da
FAB. que dirigiu os trabalhos de resgate, informou
que "não foi difícil encontrá-la" estava na área
próxima ao local onde presumivelmente o avião
explodiu.

A Comissão de Investigação também já rece-
beu as diferentes peças do avião, entre as quais
uma turbina, a bequüha, parte da ponta da asa e
da fuselagem. Ontem, em Pacatuba, estava o Sr
George Sodre. representante no Brasil da Pratt
Witney, empresa canadense fabricante das turbi-
nas utilizadas pelos Boeing-727 Super-200.

Dom Aloísio convenceu os familiares das vítimas do Boeing a aceitarem um enterro coletivo, num encontro de muita emoção

Governador de São Paulo
não tem condição de
demitir diretoria da VASP

São Paulo — Dificilmente, mesmo que queira, o
Governador José Maria Marin terá condições de demitir
toda a diretoria da VASP, principal reivindicação que
lhe será feita amanhã pelos representantes do Sindicato
Nacional dos Aeronautas e da Associação dos Tripulan-
tes da Empresa.

O diretor responsável pela operação da companhia,
ou seja, o chefe dos pilotos, é o Coronel da FAB Alex
Barroso. Na vice-presidência da empresa, o oficial da
Aeronáutica está apenas organicamente ligado ao Go-
verno do Estado. O cargo de vice-presidente da compa-
nhia é ocupado a partir da indicação do Ministério da
Aeronáutica.

Figueiredo cria um Comitê
de Prevenção de Acidentes

Brasília — O Presidente João
Figueiredo criou, por decreto publi-
cado no Diário Oficial, o Comitê
Nacional de Prevenção de Aciden-
tes Aeronáuticos, que funcionará
no âmbito do Ministério da Aero-
náutica, sob a coordenação do Cen-
tro de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos (Cenipa),
com a finalidade de "reunir repre-
sentantes de entidades nacionais
interessadas no conhecimento e no
desenvolvimento da segurança do
vôo".

Entre os objetivos do Cenipa es-
tá "a busca permanente do desen-
volvimento e atualização de técni-
cas a serem adotadas pelo Sistema
de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos (Sipaer),
em face da constante evolução tec-
nológica da atividade aérea".

Convocação de Délio
Os dois desastres com aviões da

VASP, em duas semanas, causando
137 mortes, e a invasão do espaço
aéreo brasileiro por duas aeronaves
estrangeiras — uma cubana e o
Vulcan inglês — levaram o Senador
Henrique Santilo (PMDB-GO) a re-
querer ontem o comparecimento do
Ministro da Aeronáutica, Délio Jar-
dim de Matos, ao plenário do Sena-
do para dar explicações.

Pelos mesmos motivos, a Fun-
dação Pedroso Horta, do PMDB,
reunirá numa mesa-redonda, no
próximo dia 24, às 20h, um grupo de
políticos da Oposição para debater
o assunto, segundo informou ainda
o Senador. Entre os debatedores
estarào o ex-Governador Miguel
Arraes e o Sociólogo Fernando
Henrique Cardoso, além de outros
convidados.

Insatisfação
No Rio, cerca de 100 pilotos da

Varig reuniram-se ontem de ma-
nhà, no Sindicato dos Aeronautas,
no Centro, para discutir problemas

salariais. O presidente da Associa-
ção de Pilotos da Varig, comandan-
te Valdecir Faria, disse que a reu-
nião — fechada à imprensa — era"de rotina, mensal", e explicou que"houve queda do nível salarial da
categoria". Segundo os pilotos, nos
últimos 18 meses tiveram aumento
de 72%, contra uma inflação de
170%.

Faria ressaltou que "os pilotos
da Varig nâo estão fazendo opera-
ção-tartaruga, mas não estamos
tendo satisfação com o que faze-
mos." Afirmou serem falsas as in-
formações do diretor do DAC, Te-
nente-Brigadeiro Valdir Vasconce-
los, de que um piloto de DC-10 está
ganhando CrS 2 milhões: "Um co-
mandante de DC-10, o máximo em
uma carreira de piloto, ganha bruto
Cr.$ 652 mil."

No Dac
O presidente do Sindicato dos

Aeronautas, comandante José Cae-
tano Laborato Alves, e dois repre-
sentantes da VASP e da Varig se
reuniram ontem às 15h com o res-
ponsável pelo Subdepartamento
Técnico do DAC, Major-Brigadeiro
Tales de Almeida Cruz, para discu-
tirem as reivindicações da classe
dos aeronautas.

A imprensa não teve acesso à
reunião, mas sabe-se que as princi-
pais reivindicações apresentadas
são a substituição de toda a direto-
ria da VASP; criaçáo de uma CPI
para a aviação comercial e a redu-
ção da carga horária da classe.

"Neste acidente, se a causa foi a
estafa do piloto, isso vai ser deter-
minado", garantiu ontem em entre-
vista coletiva o diretor-geral do De-
partamento de Aviação Civil, Te-
nente-Brigadeiro Valdir Vasconcel-
los. Mas ele refuta as "causas subje-
tivas", como classifica as denúncias
de que os pilotos da VASP estejam
trabalhando sob pressão.

Informou que domingo à noite o

Major Luciano, da comissão de in-
vestigação das causas do desastre
no Ceará, segue para os Estados
Unidos levando as duas caixas pre-
tas do Boeing da VASP que se
destruiu na serra do Aratanha e as
duas caixas pretas do Boeing da
VASP que se partiu ao meio em
Brasília.

As denúncias de que os pilotos
trabalham sob pressão e estão
constantemente sendo punidos na
VASP sâo do presidente do Sindi-
cato dos Aeronautas, comandante
José Caetano Laborato Alves, que
presente à entrevista coletiva ad-
vertiu: "Ou a VASP pára com a
repressão ou teremos outro aciden-
te". Acrescentou que "não houve
acidente na Varig porque lá os pilo-
tos ainda fazem a Operação Pa-
drào". Na Operaçáo-Padráo, os pi-
lotos cumprem rigorosamente as
normas de segurança, segundo ex-
plicaçào do comandante Laborato.

Sem pressão
São Paulo — Uma declaração

escrita do comandante Paulo Ulis-
ses de Godói — que pilotava o
Boeing da VASP que partiu ao
meio, no Aeroporto de Brasília, ma-
tando duas pessoas — foi lida on-
tem na Assembléia Legislativa, por
um dos superintendentes da VASP.
No documento, o piloto assegura
que nunca sofreu pressão do Servi-
ço Médico da empresa para conti-
nuar trabalhando e sempre que pre-
cisou de licenças foi atendido.

Na Assembléia, 12 superinten-
dentes das áreas técnicas da VASP
reuniram-se com deputados, dos
quais apenas um da Oposição par-
ticipou, Luiz Carlos dos Santos
(PMDB). As críticas de jornadas
excessivas de trabalho e tripula-
ções afetadas por fadigas foram re-
futadas com documentos. A VASP
explicou qué as 85 horas de vóo
mensais fixadas por lei sempre são
obedecidas.

Piloto voa sem saber que estava viúvo
— Ela não queria fazer o vôo;

agora está morta e não existe
corpo.

O co-piloto José Américo, mari-
do da comissária Júlia Maria Perei-
ra, que morreu no desastre no Cea-
rá, acabava de desembarcar no Ga-
leão e se dirigia para sua casa, "ao
encontro do casal de filhos meno-
res, quando foi recebido por amigos
e companheiros de trabalho. Ele
estava arrasado, e tem 15 dias para
voltar ao trabalho: voar pela VASP.

José Américo estava em Belém
quando sua mulher já estava mor-
ta. Companheiros de trabalho, que
pediram para nâo ser identificados,
com medo de perder o emprego,
afirmaram que o co-piloto Américo
não foi informado do acidente "por-
que não havia substituto para ele, e
se soubesse da morte da mulher o
vôo seria cancelado". José Américo
voou até Manaus. E somente aí é
que soube que Júlia morreu no
Boeing-727 da VASP.

De Fortaleza, para onde foi, tele-
fonou a amigos no Rio afirmando:
"somente volto com o corpo de mi-
nha Júlia". Ontem ele voltou a li-
gar, desesperado: "não quero ficar
aqui. Nada resta de Júlia". José
Américo chegou ao Rio amparado
por funcionários da empresa e foi
praticamente carregado para um
carro. Não parou de falar sobre o
acidente e sempre se referia aos
filhos, "que nada sabem".

IML não tem como identificar
Fortaleza — O diretor do Insti-

tuto Médico Legal desta Capital, Dr
Autran Nunes, afirmou que pode
provar que, no Boeing que caiu
terça-feira na Serra de Aratanha,
estavam cinco ou seis pessoas. "Te-
nho algumas mãos de que posso
retirar impressões digitais que me
poderão levar à identificação. Além
disso, não tenho mais do que peda-
ços de carne", explicou.

De acordo com o Dr Autran Nu-
nes, o Boeing da VASP transporta-
va, no vôo 168, cerca de 9 mil 500
quilos de peso vivo. Até ontem pela
manhã, haviam sido recolhidos e
entregues ao IML apenas 200 qui-
los. ou cerca de 2% daquele peso.
Assim, é impossível identificar os
restos mortais das vítimas do de-
sastre", acrescentou.

Proteção
O prédio do Instituto Médico

Legal de Fortaleza, localizado no
bairro da Parquelãndia, foi cerca-
do, na noite de terça-feira, por deze-
nas de soldados armados, da Poli-
cia Militar, a fim de evitar tumultos
que aconteceram a partir das
18hl5min, quando chegaram, na
carroceria de um caminhão na Base
Aérea local, seis sacos de lona con-
tendo os restos de corpos humanos
recolhidos no pico da Serra de Ara-
tanha.

O Dr Autran Nunes mobilizou 25
dos 73 legistas do IML, 14 auxiliares
de necropsia e cinco dentistas, cer-
to de que, com essa equipe, poderia,
durante toda a madrugada de ter-
ça-feira para ontem, identificar o
maior numero de vítimas possível."Isso foi impossível, porque nao ti-

nhamos nada para fazer", disse ele.
Assim, a providência mais lógica

que ele tomou foi convocar três
datiloscopistas da Secretaria de Se-
gurança Pública para tirar as im-
pressões digitais "de algumas mãos
que chegaram ao IML", mas, mes-
mo que esse serviço dê resultado
prático, nâo terá validade legal,
porque só com a prova datiloscópi-
ca nào é possível o fornecimento de
atestado de óbito.

Diante desse impasse, e da im-
possibilidade de identificação das
vítimas, o Dr Autran Nunes sugeriu
que a VASP convencesse os fami-
liares das vítimas para que fosse
feito o sepultamento coletivo, num
cemitério de Fortaleza. Sobre o tu-
mulo colocar-se-ia uma lápide com
o nome de todas as vítimas do
desastre. A sugestão foi considera-
da válida pelo Cardeal Arcebispo
de Fortaleza, Dom Aloísio Lors-
cheider. segundo revelou um dos
assessores do Palácio Arquiepis-
copai.

O Dr Autran Nunes disse que o
maior pedaço ósseo encontrado pe-
Ia sua equipe dentro das sacolas de
lona. que foram enviadas pela FAB
desde Pacatuba. "foi a posição final
de uma coluna, medindo 30 centi-
metros, com quatro fraturas, não
recebemos nenhum crânio, mas te-
mos uma arcada dentária com ape-
nas seis dentes".

Para satisfazer a curiosidade das
dezenas de pessoas — familiares
das vitimas — a direção do IML
expôs todos os pedaços de corpos
humanos recebidos sobre pedras
cobertas de azulejos e aço inoxidã-
vel. Muitas pessoas pegaram em

mãos, braços, pernas e dedos que
estavam expostos. O irmão da co-
missária Emília Barbosa de Souza,
que não se identificou, reconheceu,
pela mão, o único resto do corpo da
irmã. Mas logo em seguida ficou a
dúvida, porque essa mão, com
unhas pintadas e dois anéis de bri-
lhantes, era de Maria Angélica Ma-
galhâes Catunda, cujos familiares
fizeram o reconhecimento. Mas,
apesar disso, o IML não liberou
nenhuma das peças humanas que
recebeu.

Ontem de manhã chegaram ao
IML vários sacos de lona, alguns
dos quais continham despojos dos
passageiros e tripulantes, já recla-
mados também pelos familiares.
Ozir Tesser, cunhado da Sr* Maria
Glayds Acioly, por exemplo, queria
saber ontem ã tarde, de funciona-
rios da VASP, quem guardava os
pertences dos passageiros do avião
acidentado. O Sr Mauro Jucá, dire-
tor regional da VASP, tentou expli-
car que os despojos e toda a baga-
gem dos passageiros e tripulantes
estavam sendo recolhidos pelas
equipes de resgate e guardados no
Instituto Médico-Legal.

Foram concluídos ontem, às
16h. os traoalhos de resgate dos
restos mortais dos 137 passageiros
e tripulantes do Boeing da VASP
que caiu terça-feira de madrugada
em Pacatuba, a 30 quilômetros ao
Sul desta Capital. Durante o dia de
ontem, o pessoal da FAB e da Poli-
cia Militar cearense, mobilizado na
operação recolheu 30 sacos de lona
e plástico cheios de pedaços de
corpos humanos e despojos dos
ocupantes do avião.

Providências
— Vamos esperar passar o impacto emocional para

agir com equilíbrio, pois essa é uma decisão muito
difícil. Somente depois de concluídas as investigações,
divulgarei as providências a serem tomadas — disse
ontem, cautelosamente, o Governador, no Palácio dos
Bandeirantes.

A VASP sempre foi um problema durante o Governo
Paulo Maluf. A primeira crise aconteceu no início do
Governo e foi tão violenta que o Governador foi obriga-
do a substituir o presidente, Francisco Machado de
Campos, ex-Secretário da Viação do Governo Carvalho
Pinto. O Brigadeiro Everaldo Breves, vice-presidente
indicado pelo Ministério da Aeronáutica, pediu demis-
são, depois de se desentender com Geraldo Meira e
Silva, substituto do l°-presidente da VASP na gestão
Maluf.

Da primeira diretoria, o único diretor que sobrevi-
veu foi Olavo Drumond, Procurador da República que
fiscalizou para o Tribunal Superior Eleitoral a conven-
ção da Arena em 1978 que indicou Paulo Maluf cândida-
to ao Governo do Estado de São Paulo, vencendo Laudo
Natel.

À exceção de Olavo Drumond, que era diretor finan-
ceiro, os outros diretores caíram. O piloto Eduardo Max
Hublet, tido na companhia como homem de confiança
do Ministro Delfim Neto, teve de sair, envolvido numa
crise originada nos escritórios da VASP no exterior.
Funcionários da empresa no escritório de compras de -
Miami envolveram-se em contrabando e malversação de -
verbas em dólares para a compra de peças de reposição.-" ~

Comissão de inquérito
A crise do escritório da VASP em Miami explodiu na

Assembléia Legislativa do Estado, e os deputados da ; 
'

Oposição, tendo à frente José Yunes, criaram uma.,,.
Comissão Especial de Inquérito — CEI — para debater
as irregularidades cometidas pelos diretores da VASP...„.^
Na crise rolou a cabeça do diretor de Recursos Huma-—
nos, Oswaldo Muller da Silva, filho do Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado que tem o mesmo nome,,,..,

O diretor comercial Paulo Emílio Lang, bem-
sucedido empresário na área de revenda de automóveis,,.,
e companheiro do ex-Governador Paulo Maluf na Asso- ¦
ciação Comercial de São Paulo, foi transferido para a,.,..
Caixa Econômica Estadual, quando a diretoria da Caixa
foi substituída e seu presidente, José Eduardo Prianti,
acusado de corrupção.

Em seu lugar entrou o engenheiro Máximo Martins
da Cruz, ex-presidente do Conselho Regional de Enge-
nharia e Arquitetura (CREA) em São Paulo e amigo
pessoal do chefe da Casa Civil, Calim Eid. Com a
Diretoria de Recursos Humanos desativada (Olavo Dru-,., ¦
mond foi nomeado para o Tribunal de Contas do Esta- •¦•¦«
do), foi criada uma Diretoria de Telemática e entregue
ao engenheiro eletrônico Helmut Rudiger, funcionário
da VASP há 20 anos.

Professor de Economia da USP, homem de confian-
ça do Secretário da Fazenda, Afonso Celso Pastore, e por
extensão do Ministro do Planejamento, Pedro Barotti de
Carvalho é o atual diretor financeiro da VASP. Este ano,
foi o homem encarregado de explicar para a imprensa "

por que a companhia deu um prejuízo de Cr$ 1 bilhão no - <
balanço do ano passado.

Na ocasião, o presidente estava na França, em
Toulouse, observando os nove Airbus que a VASP está
comprando à Aerospatiale. Durante a CEI na Assem-
bléia, Geraldo Meira e Silva declarou que entende de /
aviação como passageiro. Economista, era da Associa-,.
ção Comercial de Ribeirão Preto quando Maluf presidia
a Associação Comercial de São Paulo. No início do;
Governo, foi vice-presidente do Banespa, responsável
pela parte operacional. Saiu do cargo para ocupar a ^
presidência da VASP.

Geraldo Meira e Silva esteve na berlinda na ocasião .
da CEI. Agora, o acidente de Brasília e a tragédia de
Fortaleza põem na berlinda o Coronel-Aviador Alex
Barroso, que substituiu o Brigadeiro Everaldo Breves na
vice-presidência da VASP. Responsável direto pela ope-
ração, o coronel chefia os grupos de vóo e já foi acusado
até de discriminação racial, por haver afastado do vóo
em que foi dado o primeiro telefonema a bordo de um
jato a comissária Dolly, que é negra.

Direção da empresa
O presidente da VASP, Geraldo Meira e Silva,

afastou ontem à noite qualquer possibilidade de o
acidente com o Boeing da empresa em Fortaleza ter sido
provocado pelo estado de tensão do piloto, presumível-
mente pressionado pela rigorosa política de pessoal da *
empresa.

Geraldo Meira e Silva garantiu, também, que a
VASP tem um excelente serviço de manutenção de seus
sistemas de navegação inercial. O Boeing que caiu tinha
dois desses sistemas e o presidente da companhia asse-
gurou que "nenhuma empresa tem condições de fazer
uma manutenção tão eficiente nesses sistemas como a"
nossa. Além do mais, o avião bateu, na rota, ou seja. o-"
sistema não deve ter falhado"

Pelo telefone, muito nervoso, o presidente da VASP
garantiu que a diretoria da oompa.ihia não é política,
mas técnica, e que a continuidade 1as funções adminis-
trativa e lecniea é garantida pelo pessoal especializado
de segundo escalào. nâo havendo solução ie ,oniinm-
dade" quando uma diretoria e substituída poi uutra.
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Vidal da Trindade

Família em Padre Miguel é
morta a tiros no barraco

Tânia Rodrigues e Milton Amaral

wm

O sonho de que estava sendo balea-
da no seu barraco salvou a vida de
Maria Raimunda da Silva. 78 anos. Te-
merosa, foi dormir na casa da filha, ao
lado. Apesar de avisados, seus netos
Adriana. 13 anos e Ricardo. 17, nào a
acompanharam. O sonho se tornou rea-
lidade: eles morreram com mais seis
pessoas — entre elas duas mulheres
grávidas de dois e nove meses — fuzila-
dos por desconhecidos que invadiram a
casa. .

Para a'policia, o motivo da chacina
foi vingança de traficantes e o principal
suspeito é Valmir Bolinha, que quer
dominar o ponto de tóxicos da Favela
do Vintém. Um dos mortos é Edson de
Oliveira, paralitico, 40 anos — pai de
Adriana e Ricardo — que segundo a
polícia tomou conta do tráfico no local.
Os outros mortos são: Maria de Fátima
Almeida Dias. 20 anos (grávida de nove
meses); Adenise Costa Moreira, 17 anos
(grávida de dois meses); Heloísa Helena
de Souza, 20 anos Francisco Alves Ro-
drigues, 30 anos e um homem identifica-
do por Delamar.

Chacina
A casa onde ocorreu a chacina é a de

número 4, do Beco Francisco de Sá
Júnior, atrás da quadra de ensaios da
Escola de Samba Unidos de Padre Mi-
guel. Os assassinos (segundo a polícia
seriam pelos menos três pessoas) não
arrombaram portas nem janelas. A ca-
sa. de sala, quarto, cozinha e banheiro,
estava revirada e suja. Na sala cheia de
sangue, estavam os corpos de Edson,
Francisco, Ricardo, Delamar e Adenise.
No quarto. Maria de Fátima, Heloísa e
Adriana. Segundo a polícia eles não
tiveram chance de reagir: foram fuzila-
dos com tiros de escopeta, pistola cali-
bre 765 e revólver. Foram cerca de 60
tiros.

O delegado Heralmir Ramirez Go-
mes. da 334 DP. em Realengo, acredita
que a chacina foi cometida por vingan-
ca: Edson de Oliveira, o Edinho, fazia
parte da quadrilha de Paulo Roberto
Pereira Gomes, o Paulinho Devaneio,
que dominava um dos pontos de tóxicos
da Favela do Vintém. Paulinho está
preso, assim como Bizorrâo e Riquinho,
seus cúmplices. Edinho, segundo o dele-
gado, durante 11 anos cumpriu pena na
Ilha Grande por assaltos e tráfico de
entorpecentes. Há cinco meses foi posto
em liberdade quando trocou tiros com
traficantes, ocasião em que recebeu um
tiro na coluna e ficou paralitico. Há
cerca de um mès ele esteve na 33a DP
para prestar depoimento, e alegou que
fora obrigado a atirar nos traficantes
porque estavam vendendo drogas à por-
ta de sua casa, e denunciou o esconderi-
jo de Paulinho Devaneio e Bizorrâo.

A intenção de Edson, segundo a poli-
cia, ao denunciar os traficantes, era
afastá-los do local e assim apoderar-se
de todas as bocas-de-fumo. Isso real-
mente aconteceu. A guerra entre os
traficantes começou. Na boca-de-fumo
da Rua Bebiana, foram mortos Russo,
Godinha e Colt e no ponto da Rua Cica,
Valmir Bolinha e Nei Fontenelle conse-

guiram escapar, mas Luís Carlos Nunes
foi morto. Edson ficou como dono do
fumo na Favela do Vintém, e quando a
policia dava batidas no local, ele nunca
era revistado por estar numa cadeira de
rodas.

O delegado Heralmir tem certeza de
que Bolinha voltou para reaver o seu
ponto e se vingar de Edinho. Outro
motivo de Bolinha seria vingar a morte
de seu cúmplice Luis Carlos Nunes, o
Luizão, assassinado por Edinho. Luizão
tentou violentar Adriana, filha de Edi-
nho, e este o matou. Foi durante este
tiroteio com o bando de Bolinha que
Nei Fontenelle atingiu Edinho que ficou
paralitico

Testemunhas
A mãe de Adenise Costa Moreira, 17

anos, Nilza da Silva, disse na 33a DP que
a filha cursava a 4a série primária no
Colégio Bangu, e contra a sua vontade
freqüentava a casa de Edson de Olivei-
ra. Nilza desconhecia que a filha estava
grávida de dois meses. Já Silvia de
Almeida Dias, mãe de Maria de Fátima,
informou que a filha abandonara a sua
casa para freqüentar outras residências
na favela.

Heloísa Helena de Souza, 20 anos,
morava com os pais na Travessa Belisá-
rio. D. Regina Maria de Souza, sua mãe,
contou que na terça-feira, havia uma
festinha caipira na rua, e Heloísa estava
acompanhada de um rapaz, que ela
desconhecia. Por volta das llh, os dois
saíram, e Heloísa lhe disse que "iria dar
umas voltinhas". O rapaz que a acom-
panhava estava de short, segundo D.
Regina, e o rapaz morto (que foi identifi-
cado apenas por Delamar) também ves-
tia short, da mesma cor.

Parentes e vizinhos de Adriana e
Ricardo pouco quiseram falar sobre os
dois. "Eram bons meninos" — disse
Vera Lúcia, a tia de Adriana. "A menina
ficou traumatizada desde que sofreu
uma tentativa de estupro.

Cabelos brancos, cega de uma vista,
roupas humildes, vovó Maria, seguran-
do os retratos dos netos, diz entre lágri-
mas que passou "por muita coisa triste,
nos seus 78 anos, mas não esperava ver
essa tragédia: seus netos assassinados.

Eu avisei à Adrianinha do sonho
que tive. Um homem com um revólver
preto atirava no meu peito. Com medo,
nào quis dormir na casa. Fiquei com a
Vera Lúcia. Agora, ela está morta.
Cuidei dela, onze anos, durante o tempo
que seu pai esteve preso. Ela tinha seis
anos quando a mãe morreu, e eu conti-
nuei cuidando dela, até a volta de seu
pai em janeiro. Ai, começaram as des-
graças: um homem quis abusar dela e
meu genro, que foi defender sua honra,
acabou paralitico. Desde então, ela nào
largava o pai.

Ouvi tiros e gritos vindos da mi-
nha casa, quando era de madrugada,
mas nào tive pernas nem coragem para
levantar da cama. Fiquei quietinha, re-
zando. Sabia que tinha acontecido algu-
ma desgraça, mas não esperava ver
meus netos mortos.
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D Nilza chorou a morte da filha Adenise, 17 anos, grávida
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Este novo aparelho
PANATI-VIENNATONE,
equipado com o
rocám-criado víbrodor
stanton; reconstitui a
audição nas deficiências
de 35 a 93 tlocibéit.
Sem distorção
de eons.

O aparelho tem

12 MESES
DE GARANTI
E MANUTENÇÃO FUTURA
BARATÍSSIMAI: 65% MAIS ECONÔMICA

CHAME-NOS, VEJA, EXPERIMENTEI
NENHUM COMPROMISSO.

\. PANATI-VIENNATONE

no
Lehlon.

DOMINGO NOS

ESPECIAL

DOMINGO

Mulher de almirante euja
casa foi assaltada pela
2a vez critica a polícia

Mônica Freitas
— Exijo segurança dentro da minha casa. Eu

exijo. Se nào, vou abrir a boca e dizer tudo o que sei.
O que é preciso dar a vocês para que façam alguma
coisa? Dinheiro? Vocês ja ganham dos nossos impôs-
tos. Isso é uma palhaçada, é um desaforo. A Consti-
tuição garante a minha segurança e a de tucios.

Revoltada. Dona Gilda Monteiro Lima Raso,
mulher do Contra-Almirante reformado Orlando Ra-
so e mãe da atriz Heloísa Raso. recebeu e despachou
dois policiais da Divisão de Roubos e Furtos, na casa
da família, no Recreio dos Bandeirantes, assaltada
pela segunda vez em menos de um ano. Durante uma
hora, cinco homens armados amarraram 10 pessoas,
violentaram duas empregadas — uma das quais
menor — e roubaram dinheiro, bijuterias e garrafas
de uísque.

Cofre
Ao meio-dia. Dona Gilda acabara de chegar do

médico com a mãe. Dona Conceição, de 74 anos. que
sofre do coração. Minutos depois, foi surpreendida
pelos assaltantes, no andar superior da casa. O Con-
tra-Almirante Orlando Raso já havia sido dominado.
Os cinco homens chegaram num Volkswagen amare-
Io de cuja placa só foi anotada a alfa RN, e numa
motocicleta vermelha. Para entrar, renderam, na rua,
quatro pessoas: um operário de uma obra próxima; e
os caseiros Wilson, que e paralitico; José, o Dedé
(ambos trabalham em casas vizinhas); e Carlos.

É um assalto. Queremos as jóias. Onde está o
cofre? — disse um dos ladrões.

Não tenho cofre. As jóias já roubaram da outra
vez — respondeu Dona Gilda.

Em setembro do ano passado, a casa foi assaltada
por dois homens, que levaram cerca de CrS 20 milhões
em jóias e objetos de valor. Os ladrões, porem, nào
desistiram. Amarraram com gravatas o Contra-
Almirante, sua mulher, o operário, os caseiros e a
empregada Guilhermina, que trabalha na casa ha 25
anos, e, em seguida, violentaram a costureira da
família, e a outra empregada, R., de 16 anos, para
obrigá-las a dizer onde estavam as jóias. A única
pessoa a não ser molestada foi Dona Conceição, que
permaneceu todo o tempo sentada de frente para a
parede. Ao se certificarem de que na casa não havia
realmente jóias, os assaltantes se contentaram com
as bijuterias, as garrafas de uísque e algum dinheiro,
além de um revólver Schmidt, que Dona Gilda disse
pertencer a um delegado.

Ódio
Às 15h, chegaram à residência, na Rua Almirante

Ari Rangel, dois policiais da Divisão de Roubos e
Furtos, que tiveram permissào para entrar, mas não
foram recebidos corno esperavam.

Desta vez, eu vou virar a mesa — afirmou o
contra-almirante visivelmente alterado.

Ao ser informado da presença da imprensa, que
acabara de ouvir o diálogo entre ele, a mulher e os
policiais, limitou-se a pedir;

Náo publiquem nada. Eu desminto — disse.
Estou com ódio, estou revoltadíssima — disse

Dona Gilda aos repórteres. — Só confio na Polícia
Militar, porque a Policia Civil pegou um dos assaltan-
tes que roubaram minha casa no ano passado, eu e
minha mãe o reconhecemos e ele foi solto porque era
menor, tinha 17 anos. Isso é uma vergonha. Recebo
ameaças de marginais e, hoje, também fui ameaçada:
"Se você falar, a gente volta aqui e te mata". Corta-
ram os fios do telefone e levaram as chaves da minha
casa Isso nào é problema social não, porque a pessoa
é de boa índole não faz isso, mesmo que esteja com
fome. Falam muito nos direitos humanos do preso. E
os meus? ,

O delegado Álvaro Luís Pinto e Sousa, condena-
do a um ano e seis meses por torturas contra três
empregados domésticos, apareceu na casa do contra-
almirante, à tarde, e, dizendo-se seu amigo, conver-
sou com o oficial, fotografou algumas dependências
da casa, fez perguntas e foi embora.
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MERCEARIA
PALMITO FIESTA LATA 1KIL0 DE
FARINHA MESA PACOTE 1 KILO DE
VINAGRE PEIXE DE
BISCOITO XERETA CAIXA 1 KILO DE
MOLHO DE TOMATE PURELLA DE
TORRADA B.TOST—leve 3 pague DE
BISCOITO BIS LACTA DE
FRANGO ELIANE DE
BACALHAU PORTO LEGITIMO DE
ARROZ AGULHINHA MALEKIZADO DE
BEBIDAS
AGUARDENTE MANITU DE
WISKY BRANFORT DE
yiNHO KATZ-WEIN DE
WISKY MAISONHOUSE DE
WISKY LONDONTAWER DE
CONHAQUE GEORGEALBERT DE
WISKY DRURVS DE
VINHO RAPOZA DE
GUARANÁ ANTARCTICA COM LITRO DE
REFRIGERANTES LIMÃO DA BRAHMA DE
LIMPEZA
SABONETE PALMOLIVE SUAVE 130 grs DE
SABONETE REX0NA180 grs DE
PAPEL NEVE 2 ROLOS DE
ÁLCOOL PRING — LITRO DE
BOMBRILPACOTE DE
AMACIANTEPOMPOM DE
ABSORVENTE HIGIÊNICO MAGNOLIA DE
LISOFORM DE
TOALHA POPEE (Grátis Guardanapo) DE
ROLO DE ALUMÍNIO DE

240,00
58,00
79,00

196,00
113,00
196,00
118,00
165,00

1.840,00
138,00

115,00
645,00
436,00
672,00
690,00
515,00
995,00
265,00
162,00

24,00

65,00
72,00
98,00

155,00
50,00

120,00
115,00
176,00
250,00
140,00

POR

A MAIOR FES'
ESTES PREÇOS SÃ*

165,00
38,00
55,00

120,00
66,00

148,00
84,00

125,00
1.440,00

110,00

59,00
490,00
389,00
420,00
540,00
330,00
830,00
165,00

72,00
15,00

48,00
53,00
72,00

125,00
42,00
98,00
90,00

165,00
190,00
75,00

VALIDOSm

BAZAR
FERRORAMA ESTRELA DE
ESQUADRÃO RESGATE ESTRELA DE
BEBÊ BUM-BUM ESTRELA DE
BONECA EMILIA ESTRELA DE
PRATOS DE L0UÇA-FUND0E RASO DE
JOGO DE CAFÉ DE
JOGO DE CHÁ DE
PIPOQUEIRA PENEDO DE
FRIGIDEIRAT-FAL DE
OMELETEIRAT-FAL DE

ELETRODOMÉSTICOS
FOGÃO BRASTEMP —76 DE
FOGÃO BRASTEMP —76 DE
FOGÃO BRASTEMP —51 DE

ASPIRADOR DE PÓ WALITA DE

ENCERADEIRA ELETROLUX — B 26 DE

CAIXA ACÚSTICA DE
MÓDULO C/ BRAÇO — BRANCO/CORES DE

TV SANYO M0D. 3712—14" — DIGITAL DE

GELADEIRA BRASTEMP —28 DE

ANTENA MAGTEMA FM DE

DESCONTOS ESPECIAIS NO SETOR DE TÊXTIL

>S E PROMOÇÕES DO RIO
JÉ O TÉRMINO DO ESTOQUE.

12.800,00 POR
3.800 "

2.200,00 "
2.500,00 "

98,00 "
980,00 "

1.340,00 "
950,00 "
970,00 "

3.500,00 "

52.000,00 POR
62.200,00 "
43.000,00 "
11.200,00 "
17.810,00 "

3.200,00 "
27.000,00 "
104.000,00 "
52.500,00 "

1.138,00 "

7.800,00
2.200,00
1.400,00
2.000,00

58,00
740,00

1.050,00
815,00
730,00

1.875,00

41.000,00
49.760,00
34.400,00
8.900,00

14.248,00

2.560,00
22.000,00
89.800,00
42.000,00

796,00
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A Espera do Fim
A parte conclusiva da guerra pelas Fal-

klands está cercada de mistérios e interrogações.
A que se deve a virtual paralisia argentina,
quando o seu preço pode ser, na hipótese mais
sombria, um colossal sacrifício de vidas? A que se
devem os erros sucessivos cometidos do lado
argentino?

Ante a resistência quase nula ao avanço
inglês, pode-se indagar o que pretendia, de fato, o
General Galtieri quando deu a ordem inicial de
ataque. Tratava-se, então, de um mero exercício
de poder? Terão de fato os argentinos contado
com uma abstenção norte-americana, com a inca-
pacidade ou a hesitação da Inglaterra para travar
uma guerra tão distante das suas bases?

Os erros argentinos demonstram o quanto
havia de encenação e de retórica, desde o início,
na ocupação das Falklands. Nos momentos cru-
ciais da guerra, a Inglaterra parecia estar agindo
sozinha — como no desembarque decisivo em San
Carlos, que a Argentina sequer tentou anular
através da aviação e da infantaria. Com pouco
esforço, os ingleses conquistaram Goose Green e
Porto Darwin. Com ainda menor esforço, deslo-
caram-se por toda a ilha em direção à Capital —
notando-se mais uma vez a ausência da Força
Aérea que chegara a fustigar a esquadra britâni-
ca. Igualmente sem problemas desenrolou-se a
ocupação, pelos ingleses, dos pontos elevados ao
redor da Capital — pontos estratégicos que, em
qualquer guerra de verdade, teriam sido palco de
violentos combates. As últimas informações in-
chiem o extremo de surrealismo que é a conquista
de uma povoação através de unia chamada telefô-
nica.

Onde está o desejo de conservar as Fal-
klands "a 

qualquer custo", alardeado até agora
por comandos militares? Por que não foram
enviados verdadeiros soldados às Falklands, e
sim recrutas inexperientes? Pensando, talvez,
nesses recrutas, a imprensa argentina já modera
o tom dos seus editoriais: a honra e o interesse do
país não devem ser defendidos com excessos; diz a
nova linha de comentários, que se segue à fase
triunfalista.

Que sentido haveria, com efeito, em deixar
morrer alguns milhares de jovens sem que disto
resultasse o menor benefício? A rendição, entre-
tanto, que se vai tornando inevitável, talvez só
possa ser decidida pelo próprio comandante
argentino nas Malvinas; pois os sinais que vêm de
Buenos Aires continuam a ser profundamente
contraditórios; e Governos autocráticos em declí-
nio costumam pagar preços altíssimos antes de
reconhecer a própria desmoralização.

Pelo que se pode ver em Buenos Aires,
deixou de haver uma linha única de comando. O
Brigadeiro Lami Dozo, estimulado pelas ações
heróicas da Força Aérea, parece falar com mais
autoridade que a do próprio Galtieri. Este limita-
se a levar adiante o leilão da amizade argentina, e
a falar abstratamente de negociações que nin-
guém vê por onde possam começar — e que a
Inglaterra já não aceita antes da rendição argen-
tina nas Falklands. Só há uma verificação segura:
a estrutura social e política da Argentina foi mais
uma vez arrasada ao nível do solo. O esforço de
reconstrução terá de começar da estaca zero. Mas
antes, c preciso dar um destino à guarniçâo
acuada sem esperanças cm Port Stanley.

Visualização Prudente
A preocupação com a segurança do proces-

so sucessório presidencial está presente na fórmu-
Ia aprovada no Palácio do Planalto para ampliar
o Colégio que vai eleger o Presidente da Repúbli-
ca em 1985; mas não afetou a qualidade do
critério que orientou a solução do problema,
afastando-se a idéia da incorporação de vereado-
res, sugerida por um deputado que chegou a
insinuar, segundo notícia da época, estar expri-
mindo no caso uma preocupação dos generais.

Da fórmula encontrada, pode-se dizer que
conduz ao mesmo resultado sem subalternizar o
processo sucessório, enquanto submetido à forma
da eleição indireta. Com a incorporação de
vereadores, criar-se-ia primeiro Uma dificuldade
prática na seleção entre integrantes de câmaras
em cerca de 4 mil municípios, abrindo-se além
disso a perspectiva de um trabalho de aliciamento
de votos nas bases pelos meios menos recomenda-
veis. Para dizer tudo, o Colégio Eleitoral destina-
do a escolher o primeiro mandatário estaria
perigosamente aberto à investida da corrupção e
do poder econômico, daí resultando em pouco
tempo a desmoralização irremediável da eleição
indireta, que em princípio não pode ser condena-
da senão quando comece a comprometer a digni-
dade do mandato presidencial pelo aviltamento
do processo.

O objetivo de ampliar a composição do
Colégio e, com isto, manter ainda para a sucessão
do General Figueiredo sob compreensível contro-
le a escolha do Chefe do Executivo será alcançado
com a duplicação do número de representantes de
cada Assembléia Legislativa, que sobe dos três
atuais para seis, independentemente da popula-
ção do Estado. Não importa muito saber se será
mantido o representante extra por cada milhão
de habitantes, como dispõe a lei em vigor. 0 que
parece relevante é a equiparação dos Estados-
membros em peso político, para o efeito de estar
representado no Colégio e de opinar decisivamen-
te sobre os candidatos.

Trata-se de solução prática mas que atende
também à conveniência de ressalvar o princípio
da Federação, que orientou o legislador consti-
tuinte a dar no Senado representação igual a

todos os Estados, independentemente de seu
potencial econômico, de sua expressão política e
da densidade de sua população.

Teoricamente quem elege o Presidente da
República, no sistema indireto adotado no Brasil,
é o povo do qual também em tese o Colégio recebe
um mandato. Na realidade, sabe-se que esse
mandato não existe; c bastaria consultar o povo
para se ter certeza de sua revogação. No sistema
norte-americano, por existir de fato mandato, a
eleição indireta evoluiu com o tempo para incor-
porar o próprio eleitorado, diretamente, no pro-
cesso de escolha do primeiro magistrado. É
correto dizer que entre nós a eleição indireta,
adotada como salvaguarda ou solução de emer-
gência para problema de que não é preciso falar,
tendeu e tende para a criação de um mecanismo
por meio do qual é a própria Federação que se
pronuncia, tanto mais legitimamente quanto mais
seja o Colégio Eleitoral representativo do sistema
federal.

A igualdade de peso entre os Estados não
vai ser instituída agora mas consideravelmente
reforçada com a duplicação do número dos
representantes de cada Assembléia, indicados
pelo respectivo Partido majoritário, seja o PDS
ou o PMDB, ou venha a ser um terceiro que em
determinada unidade federada adquiriu esse di-
reito no jogo livre das urnas. Rondônia, desse
ponto-de-vista, pesará tanto quanto São Paulo. E
exemplo extremo, que ajuda a explicitar a preo-
cupação dominante: o desequilíbrio das represen-
tações entregaria o controle da sucessão presiden-
ciai a um pequeno número de grandes Estados. A
ampliação do contingente das Assembléias, sendo
muito maior o número dos Estados de fraca
densidade política e econômica, introduz-se como
fator de estabilização sem a inconveniência de
suprimir ao Congresso a primazia que seria
afetada seriamente pela presença maciça dos
vereadores.

A expectativa de uma possível restauração
da eleição direta, que significaria voltar à tradi-
ção do Brasil, não exclui a necessidade de ser
prudente na visualização da hipótese contrária.

Erro de Origem
A opinião dos empresários não terá peso na

regulamentação do Fundo de Investimento So-
ciai. 0 Ministro da Fazenda recusou as sugestões
das empresas da área financeira e encerrou o
assunto porque o Governo pode adotar medidas
sem consultar os empresários. Não apenas pode
como, aliás, adota essa atitude como norma.

No caso do Finsocial, o Ministro Emane
Galvêas defende-se com a crítica de (pie as
sugestões encaminhadas pelos empresários finan-
ceiros alterariam o decreto presidencial, e essa
competência excede os limites da tarefa deferida
ao Ministério da Fazenda, que é apenas a de
regulamentar a cobrança da nova contribuição
social.

Embora fosse muito melhor para o país que
o Governo se dispusesse a ouvir o setor privado,
toda vez que tratasse de matéria de interesse
econômico, a verdade é que o hábito de consultar
empresários não encontra amparo na prática. Os
empresários brasileiros não conseguem jamais se
articular com clareza e objetividade. E por isso
que o Ministro Galvêas pode dar-se ao luxo de
recusar qualquer oferta de contribuição: os em-
presários nada têm a oferecer. No máximo,
teriam apenas vantagens em vista por trás das
sugestões.

Por mais que devessem ter aprendido, os
empresários brasileiros — de modo geral —
nunca demonstraram interesse em montar um
sistema de convivência orientada pelo interesse
público. Feio lado particular, o mecanismo que
estreitasse a convivência dos empresários com o
Governo torna-se dispensável. O que mais falta é
espírito público para elevar o entendimento entre
governantes e empresários acima (Io nível do
interesse imediatista.

Percebe-se que os empresários não muda-
iam nada num comportamento que é antigo:
continuam a se orientar pelo mesmo casuísmo
deplorável, que é a incapacidade de enxergar um
palmo além do interesse imediato. A impressão
generalizada na sociedade é que os empresários
gostam de talar, mas com uma superfictalidade

¦que não implica responsabilidade pelo que dizem.
De preferência não dizem nada. A qualquer
iniciativa do Governo, reagem instintivamente
contra e alegam razões de princípio, mas só para
efeito externo. Não conseguem exprimir o que
pensam, porque a ambigüidade é mais cômoda do
que a clareza.

Por falta de objetividade, os empresários se
refugiam por trás de palavras que, para fora,
soam como demonstração de independência, mas
para dentro do Governo são justificadas como um
jogo de aparência para confundir a opinião
pública. As entidades de classe não são melhores
do que os empresários na hora de emitir opiniões:
falam para não dizer nada. Quanto mais falarem
e menos disserem, entendem os dirigentes de
classe ser melhor para suas ambíguas relações
com o Governo.

Há muito que é assim, e o Finsocial veio
demonstrar que os empresários não querem mu-
dar os hábitos. E é por isso que o Governo se
permite rejeitar o oferecimento de sugestões,
porque as sugestões não existem e o que eles
gostariam efetivamente de conseguir não pode ser
declarado. Tudo começa pela falta de coerência
entre os próprios empresários: nenhum deles está
disposto a ir além do limite em que teriam (pie
dizer o que desejam exatamente esconder.

Nenhum deles (píer se comprometer, quer
com o Governo, (píer contra o Governo. Quando
empresários invocam questões de princípio é para
não se comprometerem com os princípios — e sim
para se isentarem de responsabilidades. Fica fácil
ao Governo manter os empresários à distância,
porque a distância foi estabelecida pelos próprios
empresários incapazes de se articularem em torno
de interesses legítimos e sem condições de se
apresentarem publicamente.

O Governo sabe o que quer: e não (píer nem
ouvir os empresários para tomar decisões econô-
¦nicas. Os empresários não sabem o que querem,
mas querem ser ouvidos. F uma fraqueza psicoló-
gica e moral insustentável.

E se você fizesse um programa na TV aos domingos prá aumentar sua
popularidade?

Cartas
Ação insidiosa

A coluna Informe JB deste jornal
insere na edição de 8/6/82 nota intitulada
Ofensas, na qual há referência expressa
a um gênero de propaganda que está
sendo veiculada, "com expressões ofen-
sivas à honra da Sra Sandra Cavalcanti
e do Sr Miro Teixeira".

Em relação ao assunto, cabe-nos, na
qualidade de presidente do Diretório Re-
gional do Partido Democrático Traba-
lhista, Rio de Janeiro, prestar os seguin-
tes esclarecimentos.

1: O referido material — do qual to-
mamos conhecimento por uma carta de-
volvida pelo correio — não foi expedido
por nenhuma instância do PDT e por
nenhum dos seus movimentos atuantes.

2: Nossa secretaria informa que o
carimbo usado para, supostamente,
identificar o remetente nâo existe em
nossa sede e deve ter sido forjado para
prejudicar a candidatura do companhei-
ro Leonel Brizola ao Governo do Estado.

3: É prática do PDT debater idéias e
programas. Seus militantes preferem o
terreno limpo da discussão democrática,
através dos foros partidários e dos veícu-
los de massa que nos fraqueiam espaço,
como é o caso do JORNAL DO BRASIL.

4: Por último, informamos que o Dire-
tório Regional do PDT RJ, reunido na
noite do dia 7 do corrente, condenou, por
unanimidade, esta ação insidiosa, cuja
autoria deve ser localizada entre aqueles
que, neste Estado, temem o embate das
urnas e são afeitos a.métodos de provo-
cação política que julgávamos desativa-
dos. Bayard Boiteux, l0-vice-presidente
do PDT/RJ — Rio de Janeiro.

Finsocial
O JB de 6/6/82 — domingo — publicou

um esclarecedor artigo do Dr Nildo Mar-
tini. advogado e economista. De acordo.
O Finsocial não é imposto —- Pergunto:
então é o quê? E a resposta é: contribui-
ção — se enquadra na técnica legislativa
no delimitado campo de competência do
sistema tributário previsto na Constitui-
çâo e pode ser instituída pela União.

No meu entender as palavras impôs-
to e contribuição são antónimas e não
sinônimas. O imposto — veja IR, IPI,
ICM, ISS e outros — quando criado é
obrigatório. Enquanto — continuo di-
zendo: no meu entender — não precisa
instituir uma contribuição que é espon-
tânea e facultativa. Posso ser obrigado a
pagar o IR mas não a contribuir para
qualquer fundo. Espontaneamente pos-
so contribuir, em dinheiro ou donativo,
para a Pro-Matre, para o saneamento
das finanças do Vaticano ou para a Aca-
demia Feminina do Sagrado Coração de
Jesus; como bom cidadão e católico e de
acordo com as minhas posses.

O problema é outro. Pode ser decre-
tada ou instituída uma contribuição?
Penso que não. Pode ser constituído o
Finsocial cujos contribuintes tanto po-
dem ser entidades jurídicas como pes-
soas físicas. E sempre espontânea e fa-
cultativamente. Nunca obrigatoriamen-
te. É contra isto que — ainda e sempre
no meu entender — devem protestar os
que se consideram prejudicados. E não
contra o inicio de vigência do decreto
que pode ser constitucional, mas com-
pletamente desnecessário. Sr Joelmir
Beting: de acordo comigo? Gianfranco
Polto Di Polto — Rio de Janeiro.

Documentos engavetados
No dia 2904/82. me vali da seção

Cartas do JORNAL DO BRASIL e pedi
a ajuda do Sr Hélio Beltrão, então Minis-
tro da Desburocratizaçáo. para que in-
tercedesse junto à Secretaria da Receita
Federal no sentido de que aquele órgão
remetesse ao Fórum de Mossoró fotoco-
pias de declarações de rendas do médico
J.F.Q. de acordo com a solicitação feita
pelo MM Dr Juiz de Direito da Vara de
Família daquela comarca, documentos
esses indispensáveis ao julgamento de
uma ação em que a signatária contende
com o referido senhor.

Estranhando os termos de minha de-
nuncia. a S.R.F. imediatamente diligen-
ciou a respeito e provou que a reclama-

ção era improcedente, visto que tais
documentos foram entregues ao Sr João
Bruno A. Mota, do 2o Cartório de Mosso-
ró, no dia 21/08/81. Tem razão a Receita
Federal, e desde já agradeço ao Dr Car-
los Alves Leite, superintendente da 4a
Região Fiscal, pelos esclarecimentos
prestados através do JB do dia 20/5/82 e
por via do Oficio-Gab/SRRF s/n, de
6/5/82.

O Cartório, este sim, errou pelo fato
de engavetar os documentos durante
nove meses somente levando-os aos au-
tos depois que o matutino carioca publi-
cou a minha queixa. Por se tratar de
alimentos pleiteados na ação, para a
minha filha (menor Impúbere), não preci-
so dizer os prejuízos e transtornos finan-
ceiros advindos dessa incúria cartorária.
Maria Usa Mendonça Bezerra — Bra-
silia.

Revolta de 1893
O JB, edição de 4/6/82, pág. 6, coluna

Informe JB, subtítulo Resposta, refere-
se ao fantasioso episódio da recusa do
Presidente Floriano ao Ministro Inglezi,
quando este ofereceu a guarniçâo de
suas belonaves ancoradas na Baia de
Guanabara para mantença da ordem
por ocasião da Revolta Armada em 1893.

A proposta e a resposta encontram-
se. além do Relatório do Ministro das
Relações Exteriores naquela ocasião, de
um trabalho de Joaquim Nabuco intitu-
lado Intervenção Estrangeira Durante a
Revolta, constante de um dos volumes
da Ia década republicana depois edita-
do, e de outro de Gustavo Barroso, es-
tampado na Revista do Brasil em sua
segunda fase. São notas diplomáticas
redigidas como soem ser documentos
tais. Naturalmente os fanáticos de Fio-
riano criaram uma imagem de sua atitu-
de com a frase que nada abona-lhe a
memória. Bruno de Almeida Magalhães
— Rio de Janeiro.
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Raízes da desnutrição
Assim como o insigne educador e

Deputado Álvaro Valle menciona dados
(oficiais) estarrecedores, retratando as
causas da afluência de doentes e de
hospitalizaçóes (10 milhões em 1978), um
dos maiores fatores do déficit do INPS. o
ilustre compatriota Arnaldo Niskier. em
seu artigo no JB de 29/04/82, se refere a
idênticas causas, para explicar a baixa
produtividade do ensino do Io grau. O
Secretário de Educação cita 70T- a 80%
de crianças desnutridas e o Deputado
informa, com dados do Serpro, que 500
mil crianças morrem, no Brasil, anual-
mente, antes dos cinco anos de idade por
desnutrição.

Acontece que, não obstante reconhe-
cer o mérito dos referidos dois homens
públicos, acho que nao indicaram as
raízes mais profundas da desnutrição, da
fome, não apenas das crianças, mas tam-
bem da maioria da população. As raízes
mais remotas advêm das célebres capi-
tanias hereditárias, passando depois pe-
Ia escravidão (que o jornalista Otávio
Tirso de Andrade, em seu último e quilo-
métrico artigo, lamentou ter sido aboli-
da. de tão reacionário que ele é).

Nas últimas décadas, a partir do Es-
tado Novo e principalmente da pseudo-
revolução de 64. a deterioração econòmi-
co-social vem-se acentuando, transfor-
mando metrópoles, como Rio. S. Paulo,
por exemplo, em áreas de "guerra civil
nao declarada", como me escreveram.

certa vez, um jovem engenheiro e sua
mulher psicóloga, que se mudaram para
Santa Cruz de Cabrália, interessados em
apicultura.

Os nossos governos, as nossas autori-
dades vivem às tontas, procurando corri-
gir os efeitos, e nunca atacando as cau-
sas geradoras das concentrações de ren-
da, das terras, concentração urbana etc.
Os governos até hoje têm sido paternais
para com as oligarquias e padrastos pa-
ra com os trabalhadores, além de favore-
cerem mais as multinacionais. Fiquei
até perplexo com o episódio dos trens
elétricos, cuja concorrência, ganha pela
Mafersa, foi no entanto atribuído o fome-
cimento à Mitsui, da Trilateral!

O acima exposto creio que explica
bem o atraso da nossa apicultura, em
termos de produção de mel. Pela esta tis-
tica da FAO, produzimos apenas 5 mil
toneladas de mel, em 1980, o que é nada,
comparando-se com o México, EUA,
URSS c China, que produziram 58 mil,
91 mil, 200 mil e 264 mil t de mel.

Desejava sugerir a adição de mel para
as gestantes e na merenda escolar, o que
me parece inviável, a curto prazo, e sim
só depois de existir no pais uma infra-
estrutura apícola em grande escala, o
que vai depender de uma democracia
social autêntica. João Cândido Nogueira
de Sá — Rio de Janeiro.

Videocassete
Certamente o Sr Machado Jr., asses-

sor de Comunicação da Sharp, nào tem
videocassete em casa. Refiro-me à carta
publicada nesta Seção e que comentava
um dos artigos dominicais da Seção Vi-
deomania. O Sr Machado Jr. afirma que
o vídeo da Sharp está rigorosamente
dentro do sistema PAL-M e que os ou-
tros 150 mil espalhados pelo Brasil fo-
ram mal-adaptados para o nosso siste-
ma. Discordo! O meu vídeo e tantos
outros que conheço e, com segurança, os
demais 150 mil oferecem imagem nítida
e perfeita em PAL-M. Simplesmente, a
tecnologia Sharp chegou ao PAL-M de
forma diferente que os vídeos já existen-
tes no Brasil e que continuarão a chegar,
sem dúvida. A mim não faz nenhum
sentido gravar uma fita em meu vídeo,
poder reproduzi-la num número incrível
de outros vídeos e nào poder reproduzi-
Ia nos vídeos da Sharp. E vice-versa.
Bastaria à Sharp dar conhecimento do
esquema que utilizou para adaptar o seu
vídeo ao PAL-M, para que ganhássemos
todos nós, videomaniacos. sinto que a
Sharp corre um risco, na medida em que
os próximos fabricantes de videocasse-
tes (Philips, Telefunken, Philco, por
exemplo) resolvam utilizar o esquema já
adotado para os tais 150 mil. Ai a Sharp

e. pior, os possuidores de seu vídeo —
ficaria isolada com o seu esquema. Será
que agora ficou claro? Luís C. G. Araújo

Rio de Janeiro.

Ciências morfológicas
No momento em que o Ministro da

Educação deve presidir um simpósio de
ciências morfológicas (fins de juiho, Ho-
tel Glória) peço a atenção de S Sa para
os livros que confundem o estudante.
Diz o Tratado de Anatomia Humana, 2a
Edição, 1982, W.J. Hamilton, o crânio é o
esqueleto da cabeça e inclui a mandíbu-
Ia. A cabeça óssea (cranium) é o crânio
sem a mandibula.

O Sr Ministro da Educação não é
anatomista mas tem recursos de sobra
para mandar apurar o que digo. Os li-
vros, penso eu, devem ser indicados pe-
los departamentos especializados das
universidades com as devidas assinatu-
ras dos responsáveis. Que se evite aos
alunos, dos vários livros, conhecimen-
tos falsos como os dentes no crânio,
clavicula, osso do pescoço, mandibulas
superior e inferior etc. etc. Prof. Rodol-
pho Novclli — Rio de Janeiro.

As cortas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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Mensagem de Roma

Igreja e Cultura
em diálogo — II

Dom Lucas Moreira Neves

MINHAS 

considerações so-
bre o diálogo Igreja-Cultu-
ra, na última Mensagem

de Roma (JB, 31/5/82), deixaram-me
na obrigação de responder a uma
pergunta: No plano prático, como
se compromete a Igreja com a
cultura e se empenha por ela?

Vastíssima pergunta. Não pre-
tendo responder referindo-me de
novo ao protagonismo da Igreja nas
origens da Universidade, à prote-
ção que ela deu a grandes artistas,
ao seu interesse atual pela promo-
ção e difusão da cultura.

Prefiro situar-me na perspecti-
va, em certo sentido mais modesta,
do diálogo Igreja-Cultura na reali-
dade brasileira.

Autores vários escreveram sobre
o papel da Igreja na formação da
cultura brasileira desde a descober-
ta do país, passando por várias eta-
pas de evangelização até os nossos
dias. Reconhecem quase todos a
função civilizadora que os mlssio-
nários, os jesuítas de modo particu-
lar, souberam conjugar admirável-
mente com a missão evangeliza-
dora.

Amostra e símbolo deste fato
histórico é São Paulo de Piratinin-
ga nascendo do pequeno Colégio
que Manoel da Nóbrega e José de
Anchleta haviam criado para a edu-
cação dos meninos índios. Mas a
experiência de Piratininga não é
isolada. Tributária do método mis-
sionário da Companhia de Jesus,
ela tem vínculos profundos com ou-
trás parecidas, inclusive com a que
se fez em maior escala nas Redu-
ções Jesuíticas do Sul. E, com todas
as deficiências que se queira apon-
tar, a conjugação evangelização-
cultura sempre inspirou, em graus e
formas diversas, a ação da Igreja
neste país. Nas missões entre os
índios da Amazônia Legal como na
atividade entre as populações ru-
rais, nas cidades do Centro como
nas colônias de emigrantes euro-
peus dos Estados sulinos.

Em dois campos, principalmen-
te, a Igreja realiza sua função hu-
manizadora: no da educação e no
da saúde. Nestes campos se fizeram
presentes, desde os inícios e em
medida crescente, numewsas insti-
tuições da Igreja. Mais do que ou-
trás, inúmeras Congregações reli-
giosas masculinas e femininas, pro-
vindas da Europa ou nascidas no
país, todas inspiradas pelo carisma
da educação ou do cuidado dos
doentes.

Quem. por trabalho ou por lazer,
pesquisar as orientações pastorais
traçadas pelos Bispos do Brasil,
isoladamente ou como corpo epis-
copai, observará como, sobretudo
no século XIX e primeira metade
do século XX, estas se concentra-
vam com notável prioridade na
educação de crianças e jovens e,
não raro, nos problemas de saúde e
higiene, especialmente em benefi-
cio das populações extremamente

pobres de um hinterland então
muito mais inacessível que hoje aos
bens da civilização, e portanto mui-
to mais carente.

Estas observações, que não tèm
a mínima pretensão de passar por
análise histórica, levam-me a expri-
mir com simplicidade duas convic-
ções.

A primeira diz respeito a criticas
que se fazem, mesmo no interior da
Igreja, à ação pedagógica da mes-
ma Igreja no Brasil. Criticas fre-
quentes, peremptórias, impiedosas,
quase sempre generalizadas. Vão
da metodologia às orientações pe-
dagógicas, de um suposto "elitis-
mo" à qualidade do ensino.

Certamente legítima, sobretudo
quando serena e objetiva, não de-
molidora mas construtiva, a critica
se torna injusta quando julga uma
situação do passado com parãme-
tros do presente e sublinha de tal
modo os aspectos negativos que
obscurece, se nào ignora completa-
mente, os positivos, mesmo nume-
rosos e interessantes.

Estou convencido de que foi pre-
cioso para o Brasil o serviço educa-
tivo prestado pela Igreja no passa-
do mais remoto como no mais re-
cente. Quem conhece menos super-
ficialmente o interior do País sabe
que gerações e gerações de jovens,
nas paragens mais longíquas, rece-
beram as bases e rudimentos da
educação em escolas criadas e sus-
tentadas, às vezes com ingentes sa-
crifícios, sempre com imensa dedi-
cação e amor, por Congregações
religiosas e instituições da Igreja.
Inúmeros homens e mulheres, hoje
em postos de projeção e responsa-
bilidade nas mais diversas áreas,
não se envergonham de evocar seus
primeiros estudos, referindo-se com
gratidão a esta ou aquela escola
católica que terá sido para eles a
única chance para poderem es-
tudar.

Não faço retórica. Nem me dou à
fácil apologia em reaçào às críticas.
Repasso apenas no espirito nao
poucos nomes e imagens, muito
próximos a mim pelo parentesco ou
pela amizade.

Minha segunda convicção se re-
fere à atualidade da missão educa-
tiva desta Igreja que o Papa João
XXIII muito sugestivamente cha-
mou, em uma enciclica, Mater et
Magistra, mãe e mestra, portanto
educadora a dois títulos.

A Gaudium et Spes encontrou
os melhores termos para apresen-
tar a Igreja nao circunscrita ao ãm-
bito dos templos e ocupada única-
mente nas atividades do culto, mas
inserida no mundo, sem ser do
mundo, para exercer junto aos ho-
mens aquilo que São Paulo chama-
va o "serviço da Salvação". Neste
mundo a Igreja desenvolve, ao me-
nos supletivamente, várias funções
em beneficio de todos, especial-
mente dos mais necessitados.

Algumas dessas funções se mos-
tram de grande impacto na opinião
pública e mais gratificantes em ter-

mos de favor popular. Outras são
escondidas e sacrificadas, de resul-
tados a longo prazo e menos visto-
sos. Entre essas últimas se encon-
tra justamente a função educativa.
Não quisera que. aos olhos da Igre-
ja. em algum de seus níveis, essas,
por mais discretas, fossem conside-
radas menos importantes e troca-
das por outras.

Em termos de realidade brasilei-
ra, coloco-me entre os (muitos, es-
pero) que consideram como um dos
principais, senão o principal pro-
blema a afrontar, o da cultura. To-
mo o vocábulo, desta vez, nào só no
seu sentido mais amplo, quase
equivalente de humanismo, nem só
no sentido mais refinado, de erudi-
ção e aprimoramento intelectual,
mas no sentido mais humilde, de
educação de base e instrução.

A experiência parece mostrar
que as camadas populares — as
mais numerosas e mais marginali-
zadas — se revelam incapazes se-
quer de imaginar uma verdadeira
nromoção humana, muito menos
de desejá-la e menos ainda de lutar
por ela. se lhes falta o mínimo de
instrução. Não acontece genuína
comunhão e participação, nem li-
bertação autêntica, nem válida
transformação de estruturas, nem
crescimento da qualidade de vida
(para usar o vocabulário de Pue-
bla), se não há, na base, sólida e
paciente conquista da cultura.

Nào minimizo nenhum dos servi-
ços que a Igreja tem como impor-
tantes nesta ou naquela situação
concreta. Exprimo somente a con-
vicçào de que o mais precioso servi-
ço que a Igreja possa prestar, nào
somente a indivíduos isolados e a
famílias mas a uma Nação inteira, ê
continuar a ser educadora, fiel ao
mesmo tempo à sua missão inata e
à sua tradição no Brasil. Continue a
dar o máximo de seus esforços à
alfabetização das massas. A ins-
truir as jovens gerações e a resgata-
Ias da ignorância. A educar. A le-
vantar o nível cultural.

O ponto de partida destas refle-
xões foi o novo Conselho Pontifício
para a Cultura e o diálogo Igreja-
Cultura, a ele confiado.

Sei que falei aqui do aspecto
mais modesto desse diálogo. Mas
não o menos importante e urgente.
Nem o menos digno. Paço votos de
que a Igreja, através de seus Pasto-
res, de suas famílias religiosas, de
seus movimentos e instituições —
algumas das quais existem há anos
e já deram boas provas no passado
— continue a assumir com generoso
empenho esse aspecto como tarefa
e desafio.

Dom tucoi Moreira Neves, dominicano,
ex-bispo-auxiliar de S. Paulo, é secretário
da Sagrada Congregação para os Bispos,
no Vaticano.

Coisas da política

A Oposição sai do ovo

O 

PMDB promete dar o ar de sua graça c
sair do ninho onde vem chocando as
suas picuinhas para apresentar um

grande show ao respeitável eleitorado, exibin-
do o seu elenco e alguns números do variado
repertório até aqui fechado no cofre do mais
impenetrável segredo.

Pois ora viva. que já não é sem tempo. A
fase de pré-campanha em que estamos devida-
mente embrulhados, espremidos entre o inter-
valo da Copa do Mundo e as expectativas pelos
novos casuísmos que estão sendo produzidos
nos socavões do Palácio do Planalto, ameaça
desandar, paradoxalmente, pela inapetència
da Oposição, que mergulhou de cabeça do alto
de um favoritismo presumido e presunçoso
para as funduras do azarão. É arrepiante e
muito ruim para o desdobramento do projeto
de abertura democrática, a inversão brusca de
expectativas, a virada que aplicou uma rasteira
no PMDB inchado pela incorporação do PP,
estatelando-o no chão. E não é apenas uma
impressão nacional a visão panorâmica que, de
repente, desvenda um quadro manchado por
nódoas escuras. Mas o somatório de desastres
estaduais. Por toda parte, as candidaturas do
PMDB deslizam do tope as pesquisas para um
segundo plano assim um tanto desfocado. Os
exemplos contam-se pelos dedos. Desde o Rio
Grande do Sul, onde a Oposição nem esperou
a estocada da vinculação de votos para entre-
gar o ouro ao PDS, fazendo o claro jogo do
Governo com a fatal estupidez de apresentação
de duas candidaturas — a de Pedro Simon e de
Alceu Colares — rachando a unidade para
desafiar a lição histórica que ensina, sem
nenhuma exceção, que o lado que se compõe,
ganha — e o que se divide, perde. Na certa,
matematicamente. *

E em Pernambuco? O PMDB está jogan-
do fora, na autofagia da mais crassa burrice, o
que se apresentava como o seu melhor candi-
dato em todo o país. O louro e bem falante
Marcos Freire parecia um eleito pelos deuses
da popularidade. Pois está sendo roído por
dentro pelo cupim de ciumeiras provincianas,
de briguinhas de campanário, por desavenças
de comadres. Curiosamente, os grandes defen-
sores pernambucanos da necessidade da frente
comum de luta contra o Sistema arbitrário e
prepotente são os mais trêfegos desafetos da
unidade e os primeiros a jogar pedras nas
vidraças da própria casa.

Aqui pelo Rio de Janeiro a candidatura de
Miro Teixeira está sendo atropelada por uma
candidatura que correu por fora, na areia
macia da esperta utilização dos meios de comu-
nicação de massa e sempre com um discurso
popular. Sandra Cavalcanti não perde uma

pesquisa.
Bem mesmo a Oposição, entre os grandes

Estados, ainda se sustenta em Minas e, no
Paraná, noves fora São Paulo que ainda não

\ illas-Bôas Corrêa

deu para entender. Tancredo Neves espera a
definição do adversário e, no Paraná, não
houve tempo para sentir o peso da candidatura
de Saul Raiz, imposta por Ney Braga em cima
do amplo favoritismo do Senador José Richa,
sustentado por um PMDB que acertou as suas
contas estaduais com o PP.

Convém esperar um pouco mais para
identificar as inclinações do eleitorado paulis-
ta. Ali, o jogo é muito bruto, os interesses que
se atiram na briga recomendam dobrar as
suspeições e as cautelas. Mas o Senador Franco
Montoro está muitos quilômetros distante do
risonho favoritismo que o acariciava e vai até
correr os riscos de reunir a Convenção com o
PMDB de portas abertas, porque não pode
esperar mais, precisa deter o desgaste é oficia-
lizar a sua candidatura para botar procissão na
rua.

Sacudido por tantos encontrões, o PMDB
acordou. Afinal. E anuncia uma iniciativa
sensata. Vai reunir em Brasília, depois da
Copa, é claro, todos os seus candidatos a
governador e os comandos do Partido para a
definição de uma espécie de cartilha nacional
para a campanha.

Com o encontro, antes de mais nada, o
PMDB cria um fato, patrocina um aconteci-
mento, vira notícia, credencia-se a ocupar
espaços generosos na imprensa, no rádio, na
TV. Vai pedir a palavra para enunciar a sua
mensagem ao eleitorado. Quer dizer: alguns
itens, poucos, três ou quatro, no máximo —

hierarquizando as reivindicações prioritárias
da Oposição. Dando um mínimo de uniformi-
dade à campanha, para que o candidato do
PMDB no Piauí fale ao eleitorado a mesma
linguagem nacional do candidato do Rio Gran-
de 

"do 
Sul, ficando as diferenciações por conta

dos enfoques estaduais. E para que, amanhã, o
eleitor saiba de cor o que mudaria no país se a
Oposição miraculosamente driblasse os tru-

quês e trapaças da indireta e empalmasse o
Poder.

Mas a oportunidade vai servir mesmo, e
como uma luva, para que a Oposição apresente
os seus quadros técnicos de assessoria. Vale
conferir: o PMDB sustenta que hoje os melho-
res quadros do país estão com ele e ninguém
sabe, porque o trabalho de assessoria é por
natureza discreto. Numa reunião para definir
um programa comum, os especialistas, os téc-
nicos aparecem, botam a cabeça de fora. Ora,
se há uma coisa de que a Oposição anda
necessitando, urgentissimamente, é vender ao

país a imagem de que ela sabe o que quer e tem

gente competente para dar conta do recado.
!. Pois o eleitor continua na mais absoluta igno-
I rância de uma coisa e de outra.

Villas-Boas Corrêa é repórter da Editoria Política do JORNAL
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O direito humano
ao emprego

Matheus Schnaider
atual crise do sistema econômico,
refletida em índices crescentes da

, espiral inflacionaria. déticits no
balanço de pagamentos e por um modelo
de industrialização centrada preferen-
cialmente no uso do capital intensivo,
favoreceu o desemprego. Já se tornou
exaustivo lembrar que o pais precisa ge-
rar 1,5 milhão de novos empregos só para
abrigar a imensa legião de jovens que
anualmente se lançam no mercado de
trabalho. Acrescem-se a esse contingente
aqueles que estão desempregados, su-
bempregados ou fora da economia mone-
taria.

No que se refere principalmente a re-
cursos humanos pouco qualificados, o
desemprego tende a ser estrutural. As
transformações no campo e na cidade, a
partir de um modelo econômico concen-
tracionista. nào tèm gerado no setor for-
mal da economia o número suficiente de
empregos para absorver a mao-de-obra
que demanda ocupação nos grandes e
médios centros urbanos. Esse processo
inadimplente traz no seu bojo o agrava-
mento das tensões sociais, o aumento da
criminalidade, a deterioração da qualida-
de de vida, o caos social.

E preciso não esquecer que, nas duas
últimas décadas, o Brasil agregou um
grupamento populacional de cerca de 45
milhões de pessoas, o que significa em
termos aproximados duas vezes a popu-
laçào argentina e uma vez a da França.
Ademais, o êxodo rural fez com que a
distribuição demográfica se concentrasse
hoje 60' v nos centros urbanos, com todas
as implicações econômicas que tal con-
centração acarreta a administração dos
vetores econômicos e sociais. A crise da
cidade e fenômeno essencial de nosso
tempo, constituindo a dramática expe-
riència cotidiana de milhões de pessoas,
especialmente nas regiões metropolita-
nas de São Paulo. Rio de Janeiro. Belo
Horizonte, Recife, Salvador e Porto
Alegre.

O momento nacional torna-se ainda
mais delicado porque o Brasil tem experi-
mentado, após a eclosão da crise do pe-
tróleo em 1973. a maior taxa de inflação
de sua existência. No período 1974 1980,
para a obtenção de um crescimento mé-
dio do PIB de 6.8%. a economia admitiu
um ritmo inflacionario que superou a
fatídica marca dos três dígitos. Em con-
traposiçao, o intervalo 1974-1950 apresen-
ta praticamente a mesma taxa de cresci-
mento. mas a uma inflação de apenas 8%.

No inicio da década de 1950. o conheci-
mento da sociedade brasileira sobre eco-
norma e política monetária era bem res-
tnto O comportamento das variáveis
monetárias e da comunidade em relação
a moeda estava muito aquém de um nível
apenas razoável Nào se dispunha, por
exemplo, sequer de uma conceituaçao
precisa sobre o que seriam meios de paga-

. mento. . .

Nâo obstante, a taxa de inflação gira-
va em torno de 16^, e o crescimento do
PIB foi de 6.8%.

Os governos Vargas e JK. especial-
mente este ultimo, considerado altamen-
te inflacionario, obtiveram praticamente
o mesmo crescimento médio anual da
última década, mas sob uma escalada de
preços limitada a apenas 6';; e 25%, res-
pectivamente. O que terá ocorrido?

Atualmente, com todos os conheci-
mentos teóricos e práticos sobre inflação,
suas causas e efeitos, com todos os instru-
mentos e mecanismos da política mone-
taria, o que se tem obtido? Crescimento
médio do PIB em cerca de 6,8%, mas a
uma inflação orbital.

O desafio que se coloca para os diri-
gentes governamentais reside justamen-
te em como explorar todas as possibilida-
des de combinaçào dos instrumentos fãs-
cais. cambiais, crediticios, salariais, so-
ciais etc. com vistas a atenuar o impacto
desacelerador no nível de colocação de
mao-de-obra no país. Nada impede, por
exemplo, que a regulação do crédito nào
seja acompanhada por gastos governa-
mentais em programas e atividades de
utilização intensiva de recursos huma-
nos. Por outro lado. é indispensável que a
classe trabalhadora tome consciência de
que aumentos de salários nominais sim-
plesmente não garantem por si só maior
participação na renda nacional. Igual-
mente, é fundamental que náo se impo-
nha apenas sobre o trabalho os ônus da
política de combate à inllaçào.

Como compatibilizar as medidas de
contenção da expansão monetária com
uma crescente participação na riqueza
nacional por parte dos assalariados? Co-
mo obter níveis elevados de produtivida-
de. se esta. uma vez alcançada, poderá
determinar a redução do nível de empre-
go? Como assegurar que os ganhos de
produtividade sejam efetivamente repas-
sados para o trabalhador? Como compa-
tibilizar a utilização de modernas técni-
cas de aumento de produtividade, para
tornar os produtos brasileiros competiti-
veis no mercado internacional, com uma
demanda crescente de emprego? Como
assegurar, concomitantemente, níveis
adequados de produtividade, emprego e
desenvolvimento para uma sociedade de
125 milhões de pessoas, simultaneamente
rica e miserável, ilustrada e analfabeta?
Estas sâo questões que exigem respostas
prontas e imediatas, para um Brasil que
se agiganta no cenário mundial, e que.
portanto, nào pode mais se permitir cons-
tituir-se de um conjunto de bolsoes de
modernidade cercados de pobreza por
todos os lados.

O Engenheiro Matheus Schnaide-, ex-Secretário
Municipal de Planejamento do Rio de Janeiro, e
vice-presidente do BD-Rio e do Baner|
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Israel e Síria travam maior combate aéreo desde 1973
Rofno' Wasserman

^^|terrffi«30^^ Líbano ^|f
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Os israelenses ocupam um quarto do Líbano (2 mil 500 km2) combatem em terra com os

sinos na estrada Beirute—Damasco e avançam para a Capital libanesa

International Defense Review
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Ô míssil antiaéreo russo SAM-6 — os da foto pertencem ao Egito — foi
mostrado pela primeira vez em Moscou em 1967, mas só ficou conhecido no
Ocidente depois da guerra árabe-isralense de 1973 pela sua eficiência na
primeira fase das hostilidades. O SAM-6 pesa 550 quilos, tem um alcance de
60 km e alcança velocidade Mach 1.5 (Mach 1 = 1 mil 200 km/h) e sua bateria
está acoplada d um sistema de radar que enquadra o alvo para apontar o
míssil que, depois de lançado, é guiado por um sistema próprio até o alvo. Os
aviões F-15, F-16 e A-4 israelense estão equipados com sofisticados sistemas
de contramedidas eletrônicas que interferem no sistema de guia dos SAM-6
e os desorienta. O sistema foi fornecido, entre outros países, ao Egito, Líbia,

Síria e Vietnam

Tropas fecham cerco a Beirute
Tel Aviv e Beirute — No terceiro dia ria operação

contra os guerrilheiros palestinos no Líbano, as forças
invasoras israelenses ontem fecharam ainda mais o
cerco a Beirute, conquistando a cidade de Damour (a
15 quilômetros da Capital) e chegando até Khalde e as
proximidades do aeroporto internacional de Beirute, a
apenas 10 quilômetros do Centro da cidade, segundo
informaram as autoridades militares de Tel Aviv.

A agência de noticias palestina Wafa, citando um
porta-voz militar da Organização para a Libertação da
Palestina (OLPi, desmentiu a tomada de Damour. mas
reconheceu que os israelenses tentaram estabelecer
uma cabeça-de-praia no Norte da cidade, entre as
localidades de Doha e Khalde. Os combatentes palesti-
nos continuavam resistindo e mantendo suas posições,
assegurou a Wafa.

Em Damour fica uma dos principais redutos da
guerrilha palestina. A cidade era dominada pelos cris-
taos "libaneses até que foi conquistada pela OLP duran-
te a guerra civil do Líbano (1975-761. Desde então, era
um rios alvos preferidos dos constantes ataques israe-
lenses contra as bases palestinas em território libanês.

O comunicado divulgado pelas autoridades milita-
res' israelenses afirmou que o Exército judaico poderá
convidar os cristãos a voltarem a Damour depois do
termino dos combates; prometeu ainda que o Exército
de Israel ajudará a reconstruir a cidade arrasada pelos
bombardeios.Segundo as fontes militares de Tel Aviv. Israel
designou ontem um oficial governador militar de Tiro.
importante cidade portuária no Sul do Libano. ocupa-
da nos primeiros dias de combate. O nome do governa-
dor nao foi divulgado.

Reservistas já estão
seguindo para Golan

- Tel Aviv — Reservistas israelenses foram mobili-
zãtios nas ultimas horas e seguiram para as Colinas de
OÒlan i território ocupado desde 1967), para fazer frente
a^m eventual ataque sírio em represália a invasão do
Líbano pelas forças judaicas. A informação foi divulga-
ria" sem reservas pelo Governo israelense, o que teve o
significado de uma advertência publica as autoridades
srrias. segundo a agencia italiana AnsaFontes bem-informadas citadas pela agência ita-
liana Ansa revelaram que o Governo de Israel fez
checar a Jordânia, através dos Estados Unidos, uma
mensagem urgente ao Rei Hussein, no sentido cie que
sffabstenha de intervir diretamente nos combates. Ha
lÜanos. Israel enviou a Hussein mensagem semelhan-
te, no começo da Guerra dos Seis Dias 11967). o
sgjK*ranu a ignorou o que custou a seu pais a perda da
Cisjordania e do setor oriental de Jerusalém" O Pnmeiro-Mimslro Menahen Begin tinha feito
idêntica arnertència ao Governo da Sina numa decia-
ração publica Begin afirmou então, que a Sina nao
tJv.yena envolver-se em sua operação no Líbano, sob
n»n» ii* ainonto o conflito o que acabou ocorrendo

Israelenses mortos
já chegam a 32

Tel Aviv e Damasco — Náo coincidem as infor-
maçòes oficiais de Israel e da Síria sobre o número de
baixas no conflito. Em Tel Aviv. o Exército informou
ontem que teve 32 mortos. 144 feridos, sete desapare-
cidos e um piloto capturado. A nota diz que não sáo
conhecidas as baixas palestinas e sírias, mas assinala
que sáo muito maiores. E acrescenta que. somente
em Sidon, morreram entre 50 e 60 palestinos. Em
Damasco, um comunicado militar disse que foram
dermbados 26 aviões israelenses, uma fragata foi
afundada e foram destruídos "vários" tanques, com
grande numero de mortos e feridos. A Síria teve 16
aviões dernibados. Em Beimte, os palestinos anun-
ciaram que destruíram 10 tanques de Israel.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DAS MINAS E ENERGIA

COPEL
COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO
AVISO

A Comissão Permanente de Licitação da
Secretaria das Minas e Energia, faz saber a quem
possa interessar, que no dia 21 de junho de 1982,
às 15 00 horas, fará realizar na sua sede situada
no Centro Administrativo da Bahia, a Tomada de
Preços nD 08 82 destinada a contratação dos
serviços de separação de cores e impressão do"Mapa Metalogenetico do Estado da Bahia'''

Quaisquer esclarecimento relacionados com
a citada Tomada de Preços, poderão ser prestadas
peio Dr Hermes Inda, Rua Rio de Janeiro, 452 —
Pituba, no norano normal de expediente

Salvador, 03 de |unho de 1982
Mana Ines Coelho J. de Carvalho
P-Presiaente oa Com de Licitação
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Tel Aviv e Damasco — A aviação israelense des-
truiu ontem 19 baterias de mísseis Sam-6. instalados
pela Síria no Vale de Bekaa, num violento combate
aéreo (o mais grave no Oriente Médio desde a guerra de
1973) de que participaram 92 caças F-15 e F-16 de Israel
e 54 Mig sírios. Israel assegurou que derrubou pelo
menos 22 aviões adversários, afetou seriamente outros
sete e não sofreu nenhuma baixa. A Síria garantiu quê
destruiu 19 caças inimigos e admitiu a perda de 16 Mig.

Israel desmentiu ontem á noite informações proce-
dentes da Síria de que a aviação israelense invadira
espaço aéreo sírio e bombardeara Doummar, subúrbio
a sete quilômetros do centro de Damasco, matando
oito pessoas e ferindo 48. "A notícia é uma mentira
completa; nenhum de nossos aviões voou sobre a Síria
hoje (ontem)", afirmou um porta-voz militar israelense,
referindo-se à informação divulgada pela agência ofi-
ciai siria Sana.

Causa palestina
O anúncio do ataque da aviação israelense ao

subúrbio de Damasco — o primeiro em território sírio
desde o início da ofensiva contra os palestinos — foi
divulgado enquanto o enviado especial do Governo
dos Estados Unidos, Philip Habib, se reunia com o
Presidente da Siria, Hafez Assad, num esforço para
tentar mediar o novo conflito do Oriente Médio.

Segundo a agência Sana, Assad afirmou a Habib
que a Síria esta determinada a defender a causa
palestina e a salvaguardar a segurança territorial do
Líbano. Antes de seguir para Damasco, Habib se
reunira em Jerusalém com o Primeiro-Ministro israe-
lense Menahem Begin.

O combate aéreo (em duas fases) no Vale de Bekaa
foi qualificado pelo Ministro da Defesa de Israel, Ariel
Sharon, de "uma das mais brilhantes e difíceis" opera-
ções já realizadas pelos israelenses. Acrescentou que —
o combate — o mais grave entre Israel e Siria desde a
guerra de 1973 — foi "o ponto decisivo" na operação
contra a guerrilha palestina, iniciada domingo com a
invasão do Líbano pelas forças judaicas.

O primeiro ataque dos aviões israelenses contra as
baterias dos mísseis ocorreu às 14hl4min locais
(9hl4min de Brasília); o segundo, às 15h50min
(10h50min de Brasília). O Governo de Israel decidiu
destruir as baterias, alegou Sharon, porque a Síria
recusou-se a acatar as advertências para se manter
fora dos combates entre os israelenses e palestinos no
território libanês.

Sharon disse que as forças sírias da Força de
Dissuasão Árabe (cerca de 25 mil homens, no Líbano,
por decisáo da Liga Árabe, desde o término da guerra
civil libanesa de 1975-76) se opuseram às tropas israe-
lenses desde o começo da invasão judaica. Os israelen-
ses invadiram o Líbano com mais de 1 mil tanques e,
segundo fontes palestinas, cerca de 80 mil soldados.

— Nào tivemos outra alternativa senão atacar
porque era impossível completar nossas operações
contra os terroristas (guerrilha palestina) enquanto
alguns deles estivessem em setores sírios do Líbano —
declarou Sharon.

O Governo israelense deu o sinal verde a Sharon
para o ataque às baterias de mísseis logo depois que o
enviado especial dos Estados Unidos, Philip Habib,
deixou Jerusalém com destino a Damasco, em missão
para tentar mediar a guerra. Fontes oficiais israelenses
mencionadas pela Reuter alegaram que Habib levou
para Damasco um novo apelo do Primeiro-Ministro
Menahem Begin, no sentido de os sírios "ficarem fora
dos combates".

Depois dos combates aéreos no Vale de Bekaa, o
Exército sírio — através de mensagens divulgadas a
cada 15 minutos pela Rádio de Damasco — convocou
10 categorias de reservistas. Ao se referir aos ataques
às baterias de misseis, um porta-voz militar sirio nào os
identificou, mas se sabe que sáo do tipo Sam-6 (soviéti-
cos), instalados em território libanês desde o ano
passado. Testemunhas citadas pela Reuter disseram
que os sírios haviam levado para Bekaa pelo menos
mais duas baterias de misseis nas últimas 24 horas. O
porta-voz só se referiu aos combates aéreos no Vale,
náo fez referências à destruição das baterias de mis-
seis.

Lutas na estrada
As forças israelenses e sírias lutaram também

ontem pelo controle da rodovia Beimte—Damasco.
Enquanto as forças invasoras e a aviaçáo de Israel
bombardeavam posições sírias na estrada, informes da
frente de batalha citados pela agência UPI davam
conta de que centenas de tanques israelenses estavam
em posição para avançar sobre os entroncamentos
rodoviários de Mdeirej e Dahr El Baydar.

Na terça-feira, os israelenses tinham avançado
rapidamente através das Montanhas Shouf, numa apa-
rente operaçào para dividir em duas a rodovia, mas
fontes libanesas informaram que as forças sírias ti-
nham freado o avanço do inimigo a apenas sete quilo-
metros da estrada. Os israelenses teriam sido contidos
na aldeia de Ain Zhalta, na rota da importante junçào
de Mdeirej, que fica a meio caminho entre Beirute e a
fronteira síria.

O Exército sírio enviou uma divisão blindada para
o Libano, mas ela permanece perto da fronteira, numa
manobra aparentemente destinada a reforçar a defesa
ria Síria contra um eventual ofensiva dos blindados
israelenses, indicaram fontes dos serviços de infonna-
ções dos Estados Unidos mencionadas pela France
Presse.

O envio dessa divisão explica o aumento — estima-
do em 16 mil homens — das forças sírias no Libano, que
agora, segundo aquelas fontes, alcançariam o total de
39 mil soldados. As fontes, que pediram para não ser
identificadas, calcularam que as forças de Israel que
invadiram o Líbano sáo integradas por 25 mil 30 mil
homens.

Grupo palestino assume
atentado contra Argov

Beirute — Um grupo dissidente palestino auto-
denominado Al-Asifa assumiu a responsabilidade pelo
atentado contra o Embaixador de Israel na Inglaterra,
Shlomo Argov, quinta-feira passada. Em comunicado
a uma agência de noticias de Beirute, o grupo disse que
o ato foi uma retaliação pelos crimes cometidos contra
os palestinos e libaneses.

O grupo, que se separou da Organização para a
Libertação ria Palestina em 1970. tem-se responsahili-
zado por diversas operações na Europa. Em Londres,
um porta-voz do hospital em que Argov está internado
disse que ele continua inconsciente.

O atentado contra Argov foi o motivo alegado por
Israel para atacar as bases palestinas no Sul do Libano
e iniciar a invasão do pais. Na segunda-feira, o próprio
Governo inglês lançou duvidas sobre a participação da
OLP no atentado.
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Israel tem uma das
melhores forças aéreas

Mário José Sampaio
Os combates aéreos no Oriente Médio colocaram

frente a frente a Força Aérea síria e uma das mais
bem equipadas e treinadas forças de defesa do num-
do. a Heyl Ha' Avir de Israel.

Os israelenses têm uma grande quantidade dos
mais modernos aviões de combate do mundo, incluin-
do 50 caças F-15 e 75 F-16. alem de 215 Phantom e 150
Kfir. Pela sua composição a Força Aérea de Israel
pode combater dois países árabes oponentes ao mes-
mo tempo. A qualidade de suas táticas e o treinamen-
to de seus pilotos são difíceis de ser igualados.

Seus aviões E-2C Hawkeye, de vigília a longa
distância, controlam os movimentos dos aviões irú-
migos desde a decolagem de suas bases, e dirigem os
intercepetadores em sua direção. Os misseis Phoenix
dos caças F-15 sào os mais poderosos existentes para
combate aéreo.

Israel tem 735 aviões de ataque e interceptaçáo
contra apenas 450 da Síria. Alem disso o nível tecno-
lógico dos aviões usados pelos israelenses é muito
mais avançado. Ha uma semana o Presidente Reagan
autorizou a venda de mais 75 F-16 para Israel, o que
fortalecerá ainda mais sua capacidade de ataque.

Força Aérea israelense
Aviões de combate Quantidade
F-15 50
F-16 75
F-4E 215
KfirC-2 '50
Miraaelll d0
A-4 E/N 205
Tolal 735

Aviões de combate
Mig-25
Mig-23
Mig 21 P
Mig 1 7 F
Su-22
Su-7
Tolal

Força Aérea síria
Quantidade

20
45

250
50
30
60

455

Árabes e israelenses
já fizeram 4 guerras

Desde a criação do Estado de Israel, em 1947, ja
ocorreram quatro guerras entre árabes e israelenses.
A primeira começou no mesmo dia em que terminou ',

o mandado britânico sobre a região onde se localiza-
ria Israel. Na noite de 14 para 15 de maio de 1948, o
novo país foi invadido por forças egípcias, sírias e
libanesas.

Depois de vários meses de combates, Israel ane-
xou a região da Galiléia, ao Sul do Libano. e centenas
de refugiados palestinos deixaram as áreas ocupadas
pelos israelenses e se fixaram na Siria, na Jordânia e
na Faixa de Gaza. Em meados de 1949. os refugiados
palestinos somavam 940 mil. Foi também na guerra
de 1948 que Jerusalém foi dividida em dois setores:
um israelense e outro jordaniano.

Depois de 1949, quando Israel negociou o armistí-
cio em separado com cada país árabe, as relações
árabe-israelenses continuaram hostis, principalmen-
te porque Israel se recusava a receber de volta os
refugiados palestinos. Em 1950, a navegação no Canal
de Suez foi bloqueada aos israelenses e, a partir de
1955, os egípcios passaram a atacar Israel freqüente-
mente, na fronteira com a Faixa de Gaza e com a
Jordânia.

Em 29 de outubro de 1956, no segundo conflito
declarado entre árabes e israelenses, Israel atacou as
posições egípcias na Península do Sinai. No dia
seguinte, os Governos britânico e francês deram um
ultimato de 12 horas para o fim das hostilidades e,
como o Egito recusasse, França e Inglaterra passa-
ram a atacar alvos egípcios na região. Quando termi-
nou o conflito, em novembro, Israel havia ocupado a
Península do Sinai e a Faixa de Gaza, regiões que
viria a desocupar em obediência a uma resolução da
ONU, em 1957.

A guerra de 1967, entre Israel, de um lado, e Siria,
Egito e Jordânia, de outro, começou por iniciativa
israelense, que no final do conflito havia tomado a
Cisjordania. da Jordânia, a Faixa de Gaza e a Penin-
sula do Sinai, do Egito, e as Colinas de Golan, da
Siria.

Em outubro de 1973, na Guerra do Yom Kipyur
os egícios cruzaram o Canal de Suez em direçào ao
Sinai e os sírios invadiram as posições israelenses em
Golan. A maior parte das forças envolvidas no confli-
to estava no lado egípcio, que empregou a totalidade
de seus efeitivos de 400 mil homens. A Síria e o Egito
reivindicavam a devolução dos territórios ocupados
por Israel em 1967.

As negociações de paz, iniciadas após uma perda
de mais de 20 mil vidas, de ambos os lados, foram em
grande parte conduzidas pelos EUA e pela URSS. A
resolução do cessar-fogo foi ambígua: segundo a
interpretação francesa, previa a devolução aos árabes
dos territórios conquistados por Israel; jà para os
ingleses, ela possibilitava a Israel renunciar somente
a uma parte não especificada de suas conquistas
militares de 1967.

Assim, como em 1948, Israel negociou, a partir do
fim da guerra, separadamente com o Egito e com a
Siria. No primeiro caso. tudo aparentemente se resol-
veu com os acordos de Camp David, em 1978, que
devolveram — a retirada israelense terminou em abril
passado — o Sinai aos egípcios. Quanto às colinas de
Golan. Israel já anunciou, em 13 de dezembro passa-
do — mesmo dia do golpe militar na Polônia — sua
anexaçáo definitiva.

Libanês estoca Valium,
pão, lanterna e pilha

Beirute — Pelas portas semicerradas das farmá-
cias as pessoas se esgueiram para comprar tranquili-
zantes. inclusive Valium. em grandes quantidades e
sem receita médica. À frente das poucas padarias que
ainda funcionam, formam-se filas, nos intervalos dos
ataques aéreos, de gente que espera comprar um
pouco de pào. E nunca foram vendidas tantas lanter-
nas e pilhas como agora.

Nesta cidade, sitiada por dentro — por palestinos
e assaltantes — e por fora — pelas tropas de Israel que
se aproximam e seus aviões —, sair à rua é uma
aventura determinada pela necessidade. Os habitan-
tes que nada tèm a ver com o conflito não deixam de
ter também seus problemas, alem dos riscos de terem
suas residências destruídas. Poucos conseguem dor-
mir, muitos têm crises nervosas e as perspectivas de
escapar sào cada vez mais escassas.

O aeroporto esta fechado. Quem conseguiu sair
de carro e refugiar-se em tendas, no Vale de Bekaa,
começou a enfrentar, desde quarta-feira, bombar-
deios de aviões israelenses, que visam a baterias de
mísseis sírios instaladas na regiáo. Os que cruzam as
estradas podem ser testemunhas de combates aéreos
sobre suas cabeças, como aconteceu em Aaraiya.
onde caiu um Mig sírio que duelava com um avião
israelense. Todos puderam ver o aparelho cair em
chamas, enquanto seu piloto saltava de pára-quedas.

E. a falta de ordem e em razão do desespero,
ocorre um movimento inverso com os habitantes
palestinos nâo-combatentes. Eles estão deixando
seus acampamentos, fustigados constantemente pe-
Ias forças israelenses, e indo ocupar, na cidade, as
luxuosas residências deixadas vazias pelos que con-
seguiram escapar
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Israel e Síria travam maior combate aéreo desde 1973
Rafael Wasserman
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Área ocupada
por Israel

Os israelenses ocupam um quarto do Líbano (2 mil 500 km2) combatem em terra com os
sírios na estrada Beirute—Damasco e avançam para a Capital libanesa

International Defense Review
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O TrazssiZ antiaéreo russo SAM-6 — os da foto pertencem ao Egito — foi mostrado pela
primeira vez em Moscou em 1967, mas só ficou conhecido no Ocidente depois da guerra
árabe-isralense de 1973 pela sua eficiência na primeira fase das hostilidades. O SAM-6 pesa
550 quilos, tem um alcance de 60 km e alcança velocidade Mach 1.5 (Mach 1 = 1 mil 200
km/h) e sua bateria está acoplada a um sistema de radar que enquadra o alvo para
apontar o míssil que, depois de lançado, é guiado por um sistema próprio até o alvo. Os
aviões F-15, F-16 e A-4 israelense estão equipados com sofisticados sistemas de contramedi-
das eletrônicas que interferem no sistema de guia dos SAM-6 e os desorienta. O sistema foi

fornecido, entre outros países, ao Egito, Líbia, Síria e Vietnam

Beirute sofre novo bombardeio
Beirute — Várias ondas de aviões israelenses ata-

caram a Capital libanesa a partir das 23h45min de
ontem (4h45min da madrugada de hoje pelo horário
libanês). Pouco depois de meia-noite e meia. os aviões
bombardearam a zona densamente povoada de Bourj
Barajneh, a Oeste do aeroporto internacional de Beiru-
te, informou a agência France Presse.

Simultaneamente, ouvia-se na Capital um violento
fogo de artilharia, disparado das proximidades da
cidade de Khalde, quatro quilômetros ao Sul de Beiru-
te. A artilharia antiaérea dos palestinos e sírios tam-
bém foi acionada na Capital.

Incêndios
A UPI informou que as forças de Israel tentavam

tomar por terra e ar o aeroporto de Beirute e que o
campo de refugiados palestinos de Ouzai, vizinho ao
aeroporto, foi bombardeado.

A agência alemã DPA informou que durante a
madrugada de hoje. registraram-se violentos bombar-
deios ao longo da costa que vai do aeroporto no
subúrbio de Jalde ate Damur, onde desde ontem há
contínuos incêndios.

OLP
Os israelenses lançaram centenas de foguetes lu-

minosos para iluminar toda a região submetida ao
bombardeio ininterrupto. Segundo versões palestinas,
a tentativa israelense de desembarcar na praia de
Jalde foi rechaçada. Entre a população, temia-se que
os israelenses tomariam a parte Ocidental de Beirute
da mesma forma como ocuparam Tiro e Sidon. isto é,
mediante fogo cerrado.

A UPI informou que as tropas israelenses cercaram
o ultimo reduto da Organização para a Libertação da

Reservistas já estão
seguindo para Golan

Tel Aviv — Reservistas israelenses foram mobili-
zados nas ultimas horas e seguiram para as Colinas de
Golan (território ocupado desde 1967). para fazer frente
a um eventual ataque sírio em represália a invasáo do
Líbano pelas forças judaicas. A informação foi divulga-
da sem reservas pelo Governo israelense, o que teve o
significado de uma advertência publica ás autoridades
sírias, segundo a agência italiana Ansa.

Fontes bem-informadas citadas pela agência ita-
liana Ansa revelaram que o Governo de Israel fez
chegar a Jordânia, através dos Estados Unidos, uma
mensagem urgente ao Rei Hussein, no sentido de que
se abstenha de intervir diretamente nos combates. Há
15 anos. Israel enviou a Hussein mensagem semeihan-
te no começo da Guerra dos Seis Dias (1967); o
.soberano a ignorou, o que custou a seu pais a perda da
Cisjordánia e do setor orientai de Jerusalém

Palestina (OLP) na periferia de Beirute e avançavam
para o quartel-general da OLP, distante 10 quilóme-
tros.

Ontem
No terceiro dia da operação contra os guerrilheiros

palestinos no Líbano, as forças invasoras israelenses
ontem fecharam ainda mais o cerco a Beirute, conquis-
tando a cidade de Damour (a 15 quilômetros da Capi-
tal) e chegando até Khalde e as proximidades do
aeroporto internacional de Beirute, a apenas 10 quilo-
metros do Centro da cidade, segundo informaram as
autoridades militares de Tel Aviv.

A agência de noticias palestina Wafa, citando um
porta-voz militar da Organização para a Libertação da
Palestina (OLP), desmentiu a tomada de Damour, mas
reconheceu que os israelenses tentaram estabelecer
uma cabeça-de-praia no Norte da cidade, entre as
localidades de Doha e Khalde. Os combatentes palesti-
nos continuavam resistindo e mantendo suas posições,
assegurou a Wafa.

Em Damour fica uma dos principais redutos da
guerrilha palestina. A cidade era dominada pelos cris-
táos libaneses até que foi conquistada pela OLP duran-
te a guerra civil do Líbano (1975-76). Desde então, era
um dos alvos preferidos dos constantes ataques israe-
lenses contra as bases palestinas em território libanês,

O comunicado divulgado pelas autoridades milita-
res israelenses afirmou que o Exército judaico poderá
convidar os cristãos a voltarem a Damour depois do
término dos combates; prometeu ainda que o Exército
de Israel ajudará a reconstruir a cidade arrasada pelos
bombardeios.

Segundo as fontes militares de Tel Aviv, Israel
designou ontem um oficial governador militar de Tiro,
importante cidade portuária no Sul do Líbano, ocupa-
da nos primeiros dias de combate. O nome do governa-
dor nâo foi divulgado.

Israelenses mortos
já chegam a 32

Tel Aviv e Damasco — Nào coincidem as infor-
mações oficiais de Israel e da Síria sobre o numero de
baixas no conflito. Em Tel Aviv. o Exercito informou
ontem que teve 32 mortos. 144 feridos, sete desapare-
cidos e um piloto capturado. A nota diz que nào são
conhecidas as baixas palestinas e sírias, mas assinala
que são muito maiores. E acrescenta que. somente
em Sidon. morreram entre 50 e 60 palestinos. Em
Damasco, um comunicado militar disse que foram
derrubados 26 aviões israelenses, uma fragata foi
afundada e foram destruídos -vários" tanques, com
grande numero de mortos e feridos A Síria teve 16
aviões derrubados Em Beirute, os palestinos anun-
ciaram que destruíram 10 tanques de Israel

Tel Aviv e Damasco — A aviação israelense des-
truiu ontem 19 baterias de mísseis Sam-6, instalados
pela Síria no Vale de Bekaa, num violento combate
aéreo (o mais grave no Oriente Médio desde a guerra de
1973) de que participaram 92 caças F-15 e F-16 de Israel
e 54 Mig sírios. Israel assegurou que derrubou pelo
menos 22 aviões adversários, afetou seriamente outros
sete e não sofreu nenhuma baixa. A Síria garantiu que
destruiu 19 caças inimigos e admitiu a perda de 16 Mig.

Israel desmentiu ontem à noite informações proce-
dentes da Síria de que a aviação israelense invadira
espaço aéreo sírio e bombardeara Doummar, subúrbio
a sete quilômetros do centro de Damasco, matando
oito pessoas e ferindo 48. "A noticia é uma mentira
completa; nenhum de nossos aviões voou sobre a Síria
hoje (ontem)", afirmou um porta-voz militar israelense,
referindo-se à informação divulgada pela agência ofi-
ciai síria Sana.

Causa palestina
O anúncio do ataque da aviaçáo israelense ao

subúrbio de Damasco — o primeiro em território sírio
desde o início da ofensiva contra os palestinos — foi
divulgado enquanto o enviado especial do Governo
dos Estados Unidos, Philip Habib, se reunia com o
Presidente da Síria, Hafez Assad, num esforço para
tentar mediar o novo conflito do Oriente Médio.

Segundo a agência Sana, Assad afirmou a Habib
que a Síria está determinada a defender a causa
palestina e a salvaguardar a segurança territorial do
Líbano. Antes de seguir para Damasco, Habib se
reunira em Jerusalém com o Primeiro-Ministro israe-
lense Menahem Begin.

O combate aéreo (em duas fases) no Vale de Bekaa
foi qualificado pelo Ministro da Defesa de Israel, Ariel
Sharon, de "uma das mais brilhantes e difíceis" opera-
ções já realizadas pelos israelenses. Acrescentou que —
o combate — o mais grave entre Israel e Síria desde a
guerra de 1973 — foi "o ponto decisivo" na operação
contra a guerrilha palestina, iniciada domingo com a
invasão do Líbano pelas forças judaicas.

O primeiro ataque dos aviões israelenses contra as
baterias dos mísseis ocorreu às 14hl4min locais
(9hl4min de Brasília); o segundo, às 15h50min
(10h50min de Brasília). O Governo de Israel decidiu
destruir as baterias, alegou Sharon, porque a Síria
recusou-se a acatar as advertências para se manter
fora dos combates entre os israelenses e palestinos no
território libanês.

Sharon disse que as forças sírias da Força de
Dissuasão Árabe (cerca de 25 mil homens, no Líbano,
por decisão da Liga Árabe, desde o término da guerra
civil libanesa de 1975-76) se opuseram às tropas israe-
lenses desde o começo da invasáo judaica. Os israelen-
ses invadiram o Líbano com mais de 1 mil tanques e,
segundo fontes palestinas, cerca de 80 mil soldados.

— Não tivemos outra alternativa senão atacar
porque era impossível completar nossas operações
contra os terroristas (guerrilha palestina) enquanto
alguns deles estivessem em setores sírios do Líbano —
declarou Sharon.

O Governo israelense deu o sinal verde a Sharon
para o ataque às baterias de mísseis logo depois que o
enviado especial dos Estados Unidos, Philip Habib,
deixou Jerusalém com destino a Damasco, em missão
para tentar mediar a guerra. Fontes oficiais israelenses
mencionadas pela Reuter alegaram que Habib levou
para Damasco um novo apelo do Primeiro-Ministro
Menahem Begin, no sentido de os sírios "ficarem fora
dos combates".

Depois dos combates aéreos no Vale de Bekaa, o
Exército sírio — através de mensagens divulgadas a
cada 15 minutos pela Rádio de Damasco — convocou
10 categorias de reservistas. Ao se referir aos ataques
às baterias de mísseis, um porta-voz militar sírio não os
identificou, mas se sabe que são do tipo Sam-6 (soviéti-
cos), instalados em território libanês desde o ano
passado. Testemunhas citadas pela Reuter disseram
que os sírios haviam levado para Bekaa pelo menos
mais duas baterias de mísseis nas últimas 24 horas. O
porta-voz só se referiu aos combates aéreos no Vale,
nào fez referências à destruição das baterias de mis-
seis.

Lutas na estrada
As forças israelenses e sírias lutaram também

ontem pelo controle da rodovia Beirute—Damasco.
Enquanto as forças invasoras e a aviação de Israel
bombardeavam posições sírias na estrada, informes da
frente de batalha citados pela agência UPI davam
conta de que centenas de tanques israelenses estavam
em posição para avançar sobre os entroncamentos
rodoviários de Mdeirej e Dahr El Baydar.

Na terça-feira, os israelenses tinham avançado
rapidamente através das Montanhas Shouf, numa apa-
rente operação, para dividir em duas a rodovia, mas
fontes libanesas informaram que as forças sírias ti-
nham freado o avanço do inimigo a apenas sete quilo-
metros da estrada. Os israelenses teriam sido contidos
na aldeia de Ain Zhalta, na rota da importante junção
de Mdeirej, que fica a meio caminho entre Beirute e a
fronteira síria.

O Exército sírio enviou uma divisão blindada para
o Líbano, mas ela permanece perto da fronteira, numa
manobra aparentemente destinada a reforçar a defesa
da Síria contra um eventual ofensiva dos blindados
israelenses, indicaram fontes dos serviços de informa-
ções dos Estados Unidos mencionadas pela France
Presse.

O envio dessa divisão explica o aumento — estima-
do em 16 mil homens — das forças sírias no Líbano, que
agora, segundo aquelas fontes, alcançariam o total de
39 mil soldados. As fontes, que pediram para não ser
identificadas, calcularam que as forças de Israel que
invadiram o Líbano são integradas por 25 mil/30 mil
homens.

Grupo palestino assume
atentado contra Argov

Beirute — Um grupo dissidente palestino auto-
denominado Al-Asifa assumiu a responsabilidade pelo
atentado contra o Embaixador de Israel na Inglaterra,
Shlomo Argov. quinta-feira passada. Em comunicado
a uma agência de noticias de Beirute, o grupo disse que
o ato foi uma retaliação pelos crimes cometidos contra
os palestinos e libaneses.

O grupo, que se separou da Organização para a
Libertação da Palestina em 1970. tem-se responsabili-
zado por diversas operações na Europa. Em Londres,
um porta-voz do hospital em que Argov está internado
disse que ele continua inconsciente.

O atentado contra Argov foi o motivo alegado por
Israel para atacar as bases palestinas no Sul do Líbano
e iniciar a invasão do país. Na segunda-feira, o próprio
Governo inglês lançou dúvidas sobre a participação da
OLP no atentado.
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Israel tem uma das
melhores forças aéreas

Mário José Sampaio
Os combates aéreos no Oriente Médio colocaram

frente a frente a Força Aérea síria e uma das mais
bem equipadas e treinadas forças de defesa do mun-, .
do, a Heyl Ha' Avir de Israel.

Os israelenses tèm uma grande quantidade dos
mais modernos aviões de combate do mundo, incluin-.
do 50 caças F-15 e 75 F-16, além de 215 Phantom e 150
Kfir. Pela sua composição a Força Aérea de Israel
pode combater dois países árabes oponentes ao mes-
mo tempo. A qualidade de suas táticas e o treinamen-
to de seus pilotos são difíceis de ser igualados.

Seus aviões E-2C Hawkeye, de vigília a longa.., i
distância, controlam os movimentos dos aviões ini-
migos desde a decolagem de suas bases, e dirigem os...,
intercepetadores em sua direção. Os mísseis Phoenix
dos caças F-15 são os mais poderosos existentes para . .
combate aéreo.

Israel tem 735 aviões de ataque e interceptação
contra apenas 450 da Síria. Além disso o nível tecno-
lógico dos aviões usados pelos israelenses é muito
mais avançado. Há uma semana o Presidente Reagan
autorizou a venda de mais 75 F-16 para Israel, o que, , ¦
fortalecerá ainda mais sua capacidade de ataque.

Força Aérea israelense
Aviões de combate Quantidade
F-15 50
F-16 75
F-4E 215
KfirC-2 150
Miragelll 40
A-4 E/N 205—™— -
Total 73^»MB»8

li

Aviões de combate
Mig-25
Mig-23
Mig 21 P
Mig 17F
Su-22
Su-7
Total

Força Aérea síria
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Quantidade82»'*-*

45''
250-
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Árabes e israelenses
já fizeram 4 guerras

Desde a criação do Estado de Israel, em 1947, já
ocorreram quatro guerras entre árabes e israelenses.".:,sX'f;
A primeira começou no mesmo dia em que terminou»*»»»
o mandado britânico sobre a região onde se localiza-"íi^íí
ria Israel. Na noite de 14 para 15 de maio de 1948, o—
novo pais foi invadido por forças egípcias, sírias tfww
libanesas.

Depois de vários meses de combates, Israel ane-
xou a região da Galiléia, ao Sul do Líbano, e centenas
de refugiados palestinos deixaram as áreas ocupadas-—-'™
pelos israelenses e se fixaram na Síria, na Jordânia e
na Faixa de Gaza. Em meados de 1949, os refugiados
palestinos somavam 940 mil. Foi também na guerra
de 1948 que Jerusalém foi dividida em dois setores:
um israelense e outro jordaniano.

Depois de 1949, quando Israel negociou o armistf-
cio em separado com cada país árabe, as relações
árabe-israelenses continuaram hostis, principalmen-
te porque Israel se recusava a receber de volta os
refugiados palestinos. Em 1950, a navegação no Canal
de Suez foi bloqueada aos israelenses e, a partir de ^
1955, os egípcios passaram a atacar Israel freqüente-
mente, na fronteira com a Faixa de Gaza e com a
Jordânia.

Em 29 de outubro de 1956, no segundo conflito
declarado entre árabes e israelenses, Israel atacou as
posições egípcias na Península do Sinai. No dia
seguinte, os Governos britânico e francês deram um
ultimato de 12 horas para o fim das hostilidades e,
como o Egito recusasse, França e Inglaterra passa-
ram a atacar alvos egípcios na região. Quando termi-
nou o conflito, em novembro, Israel havia ocupado a
Península do Sinai e a Faixa de Gaza, regiões que
viria a desocupar em obediência a uma resolução da
ONU, em 1957.

A guerra de 1967, entre Israel, de um lado, e Síria,
Egito e Jordânia, de outro, começou por iniciativa
israelense, que no final do conflito havia tomado a
Cisjordánia, da Jordânia, a Faixa de Gaza e a Penín-
sula do Sinai, do Egito, e as Colinas de Golan, da
Síria.

Em outubro de 1973. na Guerra do Yom Klpyur
os egícios cruzaram o Canal de Suez em direção ao.,.
Sinai e os sírios invadiram as posições israelenses em .
Golan. A maior parte das forças envolvidas rio confli-
to estava no lado egípcio, que empregou a totalidade
de seus efeitivos de 400 mil homens. A Síria e o Egito
reivindicavam a devolução dos territórios ocupados
por Israel em 1967.

As negociações de paz, iniciadas após uma perda
de mais de 20 mil vidas, de ambos os lados, foram em
grande parte conduzidas pelos EUA e pela URSS. A
resolução do cessar-fogo foi ambígua: segundo a
interpretação francesa, previa a devolução aos árabes
dos territórios conquistados por Israel; já para os
ingleses, ela possibilitava a Israel renunciar somente
a uma parte não especificada de suas conquistas
militares de 1967.

Assim, como em 1948, Israel negociou, a partir do
fim da guerra, separadamente com o Egito e com a
Síria. No primeiro caso, tudo aparentemente se resol-
veu com os acordos de Camp David, em 1978, que
devolveram — a retirada israelense terminou em abril
passado — o Sinai aos egípcios. Quanto às colinas de
Golan, Israel já anunciou, em 13 de dezembro passa-
do — mesmo dia do golpe militar na Polônia — sua
anexaçáo definitiva.

~\

GOVERNO DO ESTADO DA BAHA
SECRETARIA DAS MINAS E ENERGIA

COPEL
COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO
AVISO

A Comissão Permanente de Licitação da
Secretaria das Minas e Energia, faz saber a quem
possa interessar, que no dia 21 de junho de 1982,
às 15:00 horas, fará realizar na sua sede situada
no Centro Administrativo da Bahia, a Tomada de
Preços n° 08/82 destinada a contratação dos
serviços de separação de cores e impressão do"Mapa Metalogenetico do Estado da Bahia".

Quaisquer esclarecimento relacionados com
a citada Tomada de Preços, poderão ser prestadas
pelo Dr Hermes Inda. Rua Rio de Janeiro. 452 —
Pituba. no horário normal de expediente.

Salvador, 03 de junho de 1982
Maria Ines Coelho J. de Carvalho
PPresidente da Com. de Licitação
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Arafat faz apelo a Brejnev
•J ** .....=_,__. ,„ ^..iiihrarin" i.ihano e o movimento de resistèn- Ta,

URSS condena EUA
Beirute — O líder da Organiza-

ção para a Libertação da Palestina,
Yasser Arafat, se reuniu com o Em-
baixador soviético no Líbano e lhe
entregou mensagem urgente ao
Presidente Leorud Brejnev, infor-
mou a agência de notícias Iina. De
sua casamata secreta de comando
em Beirute Ocidental, Arafat fez
um apelo aos países árabes para
que intervenham coletivamente e
impeçam a invasão de Beirute por

A União Soviética condenou o
veto americano à resolução do Con-
selho de Segurança da ONU pedin-
do a retirada das tropas israelenses
do Libano e o cessar-fogo na região.
"Com esse voto, os Estados Unidos
impedem o fim do conflito e confir-
mam sua cumplicidade com a
agressão de Israel contra um pais
vizinho", disse a agência de notí-
cias Tass.

Crítica e apoio
O delegado soviético na ONU,

Oleg Troyanovski, considerou "in-

feliz" o veto americano, dizendo
que é uma prova do apoio de Wa-
shington às ações criminosas de
Israel. Ao vetar, terça-feira ã noite,
a resolução do Conselho, a Embai-
xadora americana na ONU, Jeane
Kirktatrick, disse que o texto nào

era '-suficientemente equilibrado".
A resolução foi aprovada por todos
os demais membros do Conselho.

Em Nova Iorque, o Chanceler
soviético, Andrei Gromiko, confir-
mou c apoio de seu pais à OLP em
sua luta contra "a bárbara agressão
israelense", informou a agência
Tass. Comentando a atitude de
Kirkpatrick a Tass afirmou que ela
tentou desculpar Israel ao dizer que
a resolução não conseguiria levar
paz à região.

— Eles estão a apenas 20 quilo-
metros de Beirute, disse Yasser
Arafat em mensagem aos Chefes de
Estado árabes, transmitida pela rá-
dio Voz da Palestina. Acusou o Go-
verno israelense de realizar um
"massacre maciço do povo palesti-
no no Líbano, com aberto apoio dos
Estados Unidos" e as tropas da
ONU de colaborar com as de Israel.

O secretário-geral da Conferèn-
cia Islâmica, Habib Chatti, tam-
bém enviou urgentes mensagens
aos Chanceleres dos países mem-
bros, solicitando apoio militar, poli-
tico e econômico à OLP para expul-
sar do Líbano as tropas israelenses.
Ele pediu também o apoio dos pai-
ses da Comunidade Econômica Eu-
ropéia.

Em meio a crescentes exorta-
ções para uma urgente ação árabe,
outros lideres começam a apoiar o

Líbano e o movimento de resistèn-
cia palestina. O Kuwait, após reu-
niao de emergência do Gabinete, se
colocou ao lado do Libano e dos
palestinos para obter seus legíti-
mos direitos.

O Kuwait deve participar de um
encontro da Liga Árabe, amanhã,
convocado a pedido do Líbano para
discutir a invasão. Em Qatar, o
Governo também decidiu apoiar
Beimte e disse que.a completa soli-
dariedade árabe era o único cami-
nho para derrotar Israel. Os Emira-
dos Árabes Unidos denunciou
igualmente a açào israelense.

Uma fonte do grupo de países da
Liga Árabe disse, na ONU, que esta
sendo estudada a possibilidade de
convocação de uma assembléia-
geral de emergência para discutir a
invasão do Líbano. Pretende, com
isso, contornar o veto americano no
Conselho de Segurança e deixar a
decisão a cargo da Assembléia-
Geral.

Porta-voz do Pentágono, Henry
Catto, disse que a frota soviética no
Mediterrâneo opera em condições
normais, sem ter recebido reforços
devido à invasão do Líbano. Ha 31
navios soviéticos no Mediterrâneo
— nove de combate e 22 auxiliares.
Os Estados Unidos tèm 30 navios
no Mediterrâneo, incluindo dois
porta-aviões.

Tass diz que
existe limite

Moscou — A agência so-
viética Tass acusou o Pre-
sidente Ronald Reagan de
rude anti-sovietismo e dis-
se que sua cruzada contra
o comunismo pode levar a
uma catástrofe global, ao
comentar o discurso do
Presidente americano fio
Parlamento britânico.

•O rude anti-sovietismo
tem sido uma caracteristi-
ca de Reagan e sua asses-
soria. Mas existe um limite
para tudo. especialmente
quando uma pessoa é in-
vestida de poderes de Che-
fe de Estado." disse a Tass.

"Quem chefia um Gover-
no de milionários é. apa-
rentemente, incapaz de
compreender o que seja o
poder do povo," acrescen-
tou a agência. E prosse-
guiu: O Presidente ameri-
cano nào esta absoluta-
mente preocupado com o
racismo nem com o desem-
prego maciço, mas com a
corrida armamentista,
com a supressão dos direi-
tos humanos e das liberda-
des no Ocidente".

Khalde, Libano/UPI

Brasil defende na ONU o
fim das armas nucleares

Nações Unidas — O Brasil defende o
rápido estabelecimento de acordos para
o desarmamento nuclear, pois conside-
ra que o crescente acúmulo desse tipo
de armamento provoca tensões perma-
nentes e deixa "a humanidade à beira
da catástrofe". A posiçáo brasileira foi
apresentada ontem pelo Embaixador
Celso Antônio de Souza e Silva, ante a
sessão especial sobre desarmamente da
Assembléia-Geral.

— Esta assembléia se defronta com
um grande desafio, já que os gastos
militares continuam aumentando às ex-
pensas da melhoria das condições de
vida nas nações menos desenvolvidas e
da criação de uma sociedade internacio-
nal mais justa — afirmou o Embaixador
Souza e Silva. E assinalou que enquan-
to os Governo gastam milhões de dóla-
res em armamentos, negligenciam o
progresso social.

Sobrevivência
Celso Antônio de Souza e Silva de-

clarou que, embora o Brasil dè priorida-
de a um acordo para o desarmamento
nuclear, nào deixa também de defender
a proibição de armas químicas e outras
de alto poder destrutivo. E lembrou que

mesmo as grandes potências ja reconhe-
cem que a corrida armamentista consti-
tui uma ameaça a paz e a segurança
internacional, "o que vale dizer a sobre-
vivência da humanidade."

O Embaixador brasileiro afirmou'
que a Assembléia terá cumprido sua
tarefa, se conseguir elaborar um plano
que contribua para que as nações "su-

perem suas duvidas, dominem seus te-
mores e recuperem a coragem necessá-
ria para a construção de um mundo
pacifico". E ressaltou que, se náo hou-
ver progressos agora, as negociações
para o desarmamento podem-se arras-
tar por longo tempo, "talvez até que
seja tarde demais".

Segurança

Outro importante pronunciamento'
na reunião de ontem foi do Primeiro-
Ministro do Japão. Zenko Suzuki, que
propôs uma ampliação do esquema das
Nações Unidas para a manutenção da
paz em regiões conflagradas e pediu que
seja abolido o sistema de veto no Conse-
lho de Segurança. O Premier Suzuki
vem ao Brasil, em visita oficial, neste
fim de semana.

Reagan propõe redução de
tropas e armas na Europa

Ttle.tinos destruíram o tanqut^^^^n de Beiute77fotógrafo es^poude morrer auando o hotel
Us palestinos ^ 

^ 
«_ 
^ hospedado foi bombardeado pelas tropas de Israel

CEE condena
Reagan envia mensagem a Hafez Assad

Damasco — O Presidente sírio
Hafez Assad recebeu, ontem à noi-
te mensagem do Presidente ameri-
cano, Ronald Reagan, entregue pe-
Io enviado especial Philip Habib.
Habib chegou a Damasco, proce-
dente de Israel, com mensagens do
Premier Menahem Begin pedindo a
Síria e Jordânia que fiquem fora do
conflito.

O Secretário de Estado. Alexan-
der Haig. disse, em Bonn, que o
cronograma para a retirada israe-
lense está sendo estudado com o
Premier Menahem Begin. Acres-
centou que ainda nào está decidido
se os Estados Unidos oferecerão

tropas para reforçar a força de paz
da ONU no Líbano, mas admitiu
essa possibilidade.

Ajuda
O diretor de Comunicações da

Casa Branca. David Gergen, afir-
mou que o Presidente Reagan pe-
diu ao Congresso uma ajuda de
emergência de 20 milhões de doía-
res para as vitimas dos combates
no Líbano. O Governo americano
colocou imediatamente à disposi-
çao das vitimas da guerra 5 milhões
de dólares de ajuda em alimentos,
abrigos e remédios.

O Departamento de Estado ma-

nifestou profunda preocupação pe-
los ataques aéreos israelenses con-
tra misseis sírios no Líbano, mas
manteve uma posição evasiva so-
bre os alegados motivos da invasào.

A Marinha americana deslocou
uma frota de navios de guerra, in-
cluindo o porta-aviões John Kenne-
dy, para a costa do Líbano com a
missão de retirar os cidadãos ame-
ricanos, informou o Departamento
de Defesa. Segundo as autoridades,
existem no Líbano cerca de 4 mil
americanos, incluindo cerca de 25
diplomatas. Eles deveriam sair de
avião, mas o aeroporto de Beirute
está fechado desde domingo.

Divisão dos árabes irrita palestinos
Londres — Os palestinos estào

irritados com a falta de solidarieda-
de de seus colegas árabes que nao
se juntaram à sua luta contra os
israelenses no Libano, mas especia-
listas ocidentais afirmaram à agên-
cia Reuter que não há muito que o
mundo árabe dividido possa lazer.

A Siria é o único pais da linha de
frente ativo no Oriente Médio. Sua
Força Aérea e forças terrestres no
Líbano entraram em choque com a
força de invasào israelense. Acredi-
ta-se que o envolvimento sírio, po-
rem, estaria mais ligado à preocu-
paçâo com sua própria segurança,
do que ao desejo de proteger os
palestinos.

Os outros vizinhos árabes de Is-

rael mantém-se alheios à luta, ape-
sar de condenarem verbalmente a
ação israelense. O Egito, o mais
poderoso Estado árabe, escolheu a
paz e não o confronto ao assinar o
acordo bilateral com Israel e teve
que pagar o preço de ser hostilizado
no mundo árabe.

O Governo egípcio condenou a
invasào de Israel, mas não tem pia-
nos de enviar armas para os palesti-
nos ou de entrar em contato com
outros Estados árabes para discutir
uma ação conjunta, segundo o Pri-
meiro-Ministro Fuad Mohieddin.

A Jordânia, que em 1967 perdeu
a margem ocidental do rio Jordão
— regiáo conhecida como Cisjordà-

nia — para Israel, nào está em posi-
çào de ajudar os palestinos no Líba-
no. Os jordanianos já teriam bas-
tante dificuldade em defender suas
próprias fronteiras e muito mais
ainda em ajudar o Líbano, afirmou
um especialista.

Os países árabes do Golfo Pérsi-
co manifestaram preocupação, mas
sua opção de ajuda aos palestinos e
limitada. O Iraque está enfraqueci-
do pela guerra de 20 meses com o
Irà, e a Arábia Saudita, que contri-
bui fartamente para o fundo da
OLP (Organização para a Liberta-
ção da Palestina), é militarmente
muito limitada para oferecer assis-
tència direta na crise.

Brasília — Apesar de o Brasil
ter-se mostrado oficialmente con-
trario aos atos de força israelenses
sobre o Líbano, através de nota
distribuída pelo Itamarati, na ulti-
ma terça-feira, o Governo de Israel
ainda considera o Brasil "um país
amigo e espera daqui por diante o
seu apoio a Israel", segundo decla-
rou ontem em entrevista coletiva o
Embaixador israelense no Brasil,
Saul Ramati.

_ Que diz o Governo brasileiro?
Reitera seu apoio a independência,
soberania e integridade territorial
do Libano. Nós também. Não invés-
timos contra o Líbano. Somente
contra a OLP (Organização dos Es-
tados Palestinos) — explicou o Em-
baixador.

Ajuda
No entender de Saul Ramati,

Israel é o único pais que esta ten-
tando ajudar o Libano a reconquis-
tar sua integridade e independèn-
cia, "livrando-o das odiosas forças
de ocupação da Siria e da OLP,
uma vez que falta ao Libano a força
suficiente para que assim o faça por
si só".

Segundo o Embaixador, o Go-
verno de Israe! está fazendo o possi-
vel pura evitar problemas de perdas

Saul Ramati diz que Brasil é amigo
_, ;_:„„ HWoroe r]p> rpm ircivis e para náo envolver os sírios e

os libaneses nessa guerra. Garantiu
que as forças israelenses ocuparam
até agora mais de um terço do
Líbano e, com pequenas exceções,
enfrentaram apenas os terroristas
da OLP.

— Se nos bombardeamos o esta-
dio de futebol em Beirute, não foi
porque não gostamos de futebol.
Nos gostamos. Foi porque a área
embaixo da arquibancada estava
sendo usada como um imenso de-
pósito de armas e munições e por-
que lá funcionava uma escola de
treinamento terrorista — disse o
Embaixador.

Passeata
Às 9h30min de ontem, mais de

100 árabes, entre palestinos, sírios e
libaneses, saíram de passeata paci-
fica. como eles a consideraram, da
Catedral de Brasília rumo à Embai-
xada dos Estados Unidos para en-
tregar ao representante daquele
país no Brasil um documento de
protesto contra a política que os
Estados Unidos vêm adotando con-
tra o seu povo hã mais de 30 anos,
"política genocida e brutal", dizia o
documento.

Portando cartazes e faixas com

dizeres de repúdio ao sistema de
apoio americano a Israel e contra-
rios à atitude do Primeiro-Ministro
Menahem Begin, crianças e ho-
mens (nào tinha mulheres) acaba-
ram entregando o documento ao
Adido de Imprensa da Embaixada.
Segundo o porta-voz da Liga dos
Estados Unidos, Abdel Rauf Has-
san, se a imprensa nào podia ter
acesso ao ato de entrega do do-
cumento eles se recusavam a fazè-
Io pessoalmente.

Da Embaixada os manifestantes
voltaram à catedral, tomaram seus
carros e se reuniram até o final do
dia na sede da Liga dos Países
Árabes. Lá, o representante da OLP
no Brasil, Farid Sawan uniu-se a
eles e leu o Comunicado 63, recebi-
do na manha de ontem pela organi-
zaçâo.

Segundo o comunicado, as per-
das totais de Israel até o momento
eram de 66 tanques, 35 veículos de
transportes de soldados e 245 solda-
dos. entre mortos e feridos. Na ma-
nhá de ontem, a Liga incumbiu-se
de solicitar a presença de todos os
Embaixadores ou representantes
dos países árabes para que, juntos
elaborassem um comunicado único
e conjunto que visasse medidas
práticas de solidariedade ao povo
palestino e libanês.

a invasão
Bonn, Paris c Moscou —

Os Ministros do Exterior
dos 10 países da Comuni-
dade Econômica Européia,
reunidos em Bonn, conde-
naram a invasào do Liba-
no por Israel, após duas
horas de intensas discus-
soes. Decidiram-se reunir
novamente se Israel náo
respeitar as resoluções do
Conselho de Segurança
das Nações Unidas que pe-
dem o fim das hostilidades
e retirada das tropas.

Segundo diplomatas oci-
dentais, citados pela agên-
cia Reuter, a moção de
censura da CEE deve abrir
caminho para possíveis
sanções econômicas con-
tra Tel Aviv. Falando em
nome dos demais, o Chan-
celer da Bélgica, Leo Tin-
demans, disse que se trata
de "um ato injustificado e
uma flagrante violação da
lei internacioal.

O Presidente da França,
François Mitterrand, con-
denou a agressão israelen-
se, dizendo que o ataque
contra o Libano nào é
"nem inteligente nem jus-
to". Disse que seu país está
aberto a qualquer pedido
de ajuda por parte de Bei-
rute. Anunciou a suspen-
são da reunião franco-
israelense, acertada apôs
sua visita a Israel, em
abril.

O Papa João Paulo II fez
novo apelo em prol da paz
no Líbano, manifestando
temor de que o conflito
possa se ampliar e se con-
verter em ameaça à paz
mundial.

— O atual conflito pare-
ce especialmente sério de-
vido a sua intensidade e
efeitos — disse o Papa.

Bonn — O Presidente norte-
americano Ronald Reagan fez ontem
mais propostas de redução de tropas na
Europa e assegurou aos alemães, em
seu primeiro dia de visita ã Capital do
país, que pretende negociar seriamente
com a União Soviética a redução de
armas nucleares estratégicas. Reagan
veio a Bonn participar do encontro de
cúpula dos Chefes de Estado e Governo
dos países membros da Organização do
Tratado do Atlântico Norte (OTAN),
que começa e termina hoje, aprovando
uma declaração de princípios frente aos
países do Pacto de Varsóvia. Ao mesmo
tempo, perto de 200 mil pessoas estão
sendo esperadas em Bonn para uma
gigantesca marcha de protesto contra
Reagan e a política armamentista da
OTAN.

Reagan fez ontem um longo discurso
perante o Bundestag (Parlamento) ale-
mão tratando de convencer a dividida
opinião pública alemã sobre suas since-
ras inciativas de paz em relação aos
soviéticos. O Presidente americano pro-
curou desmentir cada um dos argumen-
tos usados pelos fortes movimentos pa-
cifistas alemães contra sua política ex-
terior, afirmando que os Estados Unidos
defenderão a Alemanha sob qualquer
hipótese. "Suas fronteiras são as nossas
fronteiras", afirmou."Se eu estivesse convencido de que
desfilar fosse o suficiente para garantir
a paz, marcharia ã frente de suas pas-
seatas pela paz", disse o Presidente
americano. Durante seu discurso, Rea-
gan foi confrontado com apartes de dois
deputados expulsos há pouco do Parti-
do Social-Democrata. Um o chamou de
"criminoso" e o outro perguntava aos
gritos por El Salvador quando Reagan
falou da defesa dos direitos humanos.
"Há algum eco nesta sala?", perguntou
Reagan ao ouvir novos apartes, provo-
cando risos nos 500 deputados do Parla-
mento alemào.

Ontem à tarde, driblando um inen-
vel e incomparável sistema de seguran-
ça (que emprega 18 mil policiais para
uma área de poucos quilômetros qua-
drados), 100 manifestantes conseguiram
a proeza de aproximar-se a 500 metros
do Parlamento alemão, onde naquele

William Waack
momento falava Reagan, e gritaram ai-
gumas palavras de protesto contra a
política norte-americana na América
Central e no campo do armamento nu-
clear. Ao mesmo tempo, graças a um
truque eletrônico que a policia alemã
ainda não havia conseguido descobrir,
um grupo de estudantes conseguiu dis-
parar as sirenas de alarma aéreo da
cidade durante mais de meia hora, mas
seu som náo podia ser ouvido dentro do
Parlamento.

O próprio Schmidt tratou de expli-
car a Reagan, durante a conversa que
tiveram, qual o significado do movimen-
to pacifista alemão, afirmando que, ex-
cetuando-se uma pequena minoria vio-
lenta, a maior parte dos jovens mostra
uma autêntico e genuíno sentimento de
preocupação pelo seu futuro e a paz de
seu pais. Reagan respondeu, em seu
discurso, com uma frase: "Não entendo
porque essa gente tem mais medo das
armas da OTAN do que dos foguetes
soviéticos". Enquanto os deputados da
Oposição conservadora o aplaudiam
freneticamente, mais de metade dos so-
ciais-democratas permaneciam quietos,
e alguns nem se levantaram quando
Reagan entrou no plenário. Ao sair, ele
foi saudado por apitos e vaias de dois
parlamentares rebeldes.

Numa atitude também quase sem
precedentes, a televisão alemã está
transmitindo praticamente ao vivo os
passos de Reagan pelo país, e uma série
de programas sobre a amizade entre os
dois países bloqueia a transmissão das
duas grandes cadeias nacionais de TV.
A imagem transmitida ao espectador)
alemão é praticamente a mesma já vivi-
da no fim de semana pelos franceses.
Até mesmo Mitterrand, cujo país não
pertence mais à OTAN, compareceu on-
tem à noite ao banquete de gala que
reuniu os 16 Chefes de Governo e Está-
do no Castelo de Augustusburg, em '

Bruehl, próximo a Colônia. Uma vez
que Thatcher, Mitterrand, Schmidt,
Spadolini, Tmdeau e Reagan já estão .
participando pela sexta vez em cinco
dias de um jantar de gala, os jornalistas
sentem-se testemunhas de um grupo de
teatro em excursão permanente.

Gen. Rios dissolve Junta
e toma poder na Guatemala

Cidade da Guatemala — Num golpe
palaciano com o apoio de jovens ofi-
ciais, o General Efrain Rios Montt dis-
solveu a Junta Militar de Governo que
presidia desde o golpe militar que der-
rubou do Poder o General Romeo Lucas
Garcia, no dia 23 de março. Rios Montt
assumiu a Presidência da Guatemala e
o Comando Geral do Exército.

— Graças a Deus por me dar esta
oportunidade de governar a Guatema-
Ia. Neste momento é transcendente pa-
ra a Guatemala que o peso do Governo
caia somente sobre meus ombros —
afirmou o General, na solenidade no
Palácio em que se apresentou ladeado
dos demitidos membros da Junta: o
General Egberto Maldonado e o Coro-
nei Francisco Gordillo.

Moralização
Rios Montt prometeu iniciar uma

campanha de "moralização" da Guate-
mala, para combater a corrupçáo, mas
nào explicou por que demitiu seus com-
panheiros de Governo. Só mais tarde
um porta-voz do Palácio anunciou que
Maldonado e Gordillo também perde-

ram os cargos de Ministros do Interior e
das Comunicações e foram transferidos
para a reserva do Exército.

Na solenidade no Palácio, além dos
membros do Gabinete guatemalteco e
da imprensa, estavam presentes muitos
soldados e oficiais fortemente armados.
O golpe palaciano nào surpreendeu, no
entanto, já que os rumores sobre esta •
possibilidade circulavam há semanas,
junto com criticas a Maldonado e Gor-
dillo, que se estariam dedicando mais à
política do que às suas atividades no
Governo.

Um novo massacre de indígenas
ocorreu segunda-feira, na Guatemala.
Homens nào identificados mataram os
nove membros de uma família indígena,
inclusive duas crianças, na aldeia de
Poloca, Departamento de Alta Verapaz,
a 210 quilômetros ao Norte da Cidade
ria Guatemala. As crianças foram es-
quartejadas e queimadas.

Na aldeia de San Crístobal de Vera-
paz, no mesmo Departamento, homens
também náo identificados mataram 16
camponeses indígenas, incluindo várias
mulheres e crianças.
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Arafat faz apelo
. . •^.J„ ._ ..™„™. era ••suficientemente equilibrado"

a * B
Beirute — O líder da Organiza

ção para a Libertação da Palestina,
Yasser Arafat, se reuniu com o Em-
baixador soviético no Líbano e lhe
entregou mensagem urgente ao
Presidente Leonid Brejnev, infor-
mou a agência de noticias Una. De
sua casamata secreta de comando
em Beirute Ocidental. Arafat fez
um apelo aos países árabes para
que intervenham coletivamente e
impeçam a invasão de Beirute por
Tcrflpl

A União Soviética condenou o
veto americano à resolução do Con-
selho de Segurança da ONU pedin-
do a retirada das tropas israelenses
do Líbano e o cessar-fogo na região.
"Com esse voto, os Estados Unidos
impedem o fim do conflito e confir-
mam sua cumplicidade com a
agressão de Israel contra um pais
vizinho", disse a agência de noti-
cias Tass.

'Crítica e apoio
O delegado soviético na ONU,

Oleg Troyanovski, considerou "in-

feliz" o veto americano, dizendo
que é uma prova do apoio de Wa-
shington às ações criminosas de
Israel. Ao vetar, terça-feira a noite,
a resolução do Conselho, a Embai-
xadorá americana na ONU, Jeane
Kirktatrick, disse que o texto nao

era "suficientemente equilibrado .
A resolução foi aprovada por todos
os demais membros do Conselho.

Em Nova Iorque, o Chanceler
soviético, Andrei Grormko confir-
mou o apoio de seu pais a OLP em
sua luta contra "a barbara agressão
israelense", informou a( agencia
Tass Comentando a atitude ae
Kirkpatrick a Tass afirmou que ela
tentou desculpar Israel ao dizer que
a resolução não conseguiria levar
paz à região.

— Eles estão a apenas 20 quilo-
metros de Beirute, disse Yasser
Arafat em mensagem aos Chefes de
Estado árabes, transmitida pela ra-
dio Voz da Palestina. Acusou o Go-
verno israelense de realizar um
"massacre maciço do povo palesti-
no no Líbano, com aberto apoio dos
Estados Unidos" e as tropas da
ONU de colaborar com as de Israel.

O secretário-geral da Conferem
cia Islâmica, Habib Chatti, tam-
bém enviou urgentes mensagens
aos Chanceleres dos países mem-
bros, solicitando apoio militar, poli-
tico e econômico à OLP para expul-
sar do Líbano as tropas israelenses.
Ele pediu também o apoio dos pai-
ses da Comunidade Econômica Eu-
r°PEm 

meio a crescentes exorta-
ções para uma urgente ação árabe,
outros lideres começam a apoiar o

Líbano e o movimento de resistèn
cia palestina. O Kuwait, após reu-
mão de emergência do Gabinete, se
colocou ao lado do Líbano e dos
palestinos para obter seus legíti-
mos direitos.

O Kuwait deve participar de um
encontro da Liga Árabe, amanhã,
convocado a pedido do Líbano para
discutir a invasão. Em Qatar, o
Governo também decidiu apoiar
Beirute e disse que a completa soli-
dariedade árabe era o único cami-
nho para'derrotar Israel. Os Emira-
dos Árabes Unidos denunciou
igualmente a ação israelense.

Uma fonte do grupo de países da
Liga Árabe disse, na ONU, que esta
sendo estudada a possibilidade de
convocação de uma assembléia-
geral de emergência para discutir a
invasão do Libano. Pretende, com
isso, contornar o veto americano no
Conselho de Segurança e deixar a
decisão a cargo da Assembléia-
Geral.

Porta-voz do Pentágono, Henry
Catto, disse que a frota soviética no
Mediterrâneo opera em condições
normais, sem ter recebido reforços
devido à invasão do Libano. Há 31
navios soviéticos no Mediterrâneo
_ nove de combate e 22 auxiliares.
Os Estados Unidos tèm 30 navios
no Mediterrâneo, incluindo dois
porta-aviões.

rejnev e URSS conde
a 1° caderno o 13

EVA
Tass diz que
existe limite

Moscou — A agência so-
viética Tass acusou o Pre-
sidente Ronald Reagan de
rude anti-sovietismo e dis-
se que sua cruzada contra
o comunismo pode levar a
uma catástrofe global, ao
comentar o discurso do
Presidente americano no
Parlamento britânico.

••O rude anti-sovietismo
tem sido uma caracteristi-
ca de Reagan e sua asses-
soria. Mas existe um limite
para tudo, especialmente
quando uma pessoa é in-
vestida de poderes de Che-
fe de Estado." disse a Tass.

"Quem chefia um Gover-
no de milionários ê, apa-
rentemente, incapaz de
compreender o que seja o
poder do povo," acrescen-
tou a agência. E prosse-
guiu: O Presidente ameri-
cano não está absoluta-
mente preocupado com o
racismo nem com o desem-
prego maciço, mas com a
corrida armamentista,
com a supressão dos direi-
tos humanos e das liberda-
des no Ocidente".

na
Brasil defende na ONU o

das armas nuclearesfnxxxÍjl
Nações Unidas - O Brasil defende o

rápido estabelecimento de acordos para
o desarmamento nuclear, pois conside-
ra que o crescente acúmulo desse tipo
de armamento provoca tensões perma-
nentes e deixa "a humanidade a beira
da catástrofe". A posição brasileira foi
apresentada ontem pelo Embaixador
Celso Antônio de Souza e Silva, ante a
sessão especial sobre desarmamente da
Assembléia-Geral.

_ Esta assembléia se defronta com
um grande desafio, já que os gastos
militares continuam aumentando as ex-
pensas da melhoria das condições de
vida nas nações menos desenvolvidas e
da criação de uma sociedade internacio-
nal mais justa - afirmou o Embaixador
Souza e Silva. E assinalou que enquan-
to os Governo gastam milhões de doía-
res em armamentos, negligenciam o

progresso social.

Sobrevivência
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Celso Antônio de Souza e Silva de-
clarou que, embora o Brasil de pnonda-
de a um acordo para o desarmamento
nuclear não deixa também de defender

Khalde, tibano/UPI a proibição de armas químicas e outras
de alto poder destrutivo. E lembrou que

mesmo as grandes potências ja reconhe-
cem que a corrida armamentista consti-
tui uma ameaça à paz e a segurança
internacional, "o que vale dizer a sobre-
vivência da humanidade."

O Embaixador brasileiro afirmou
que a Assembléia terá cumprido sua
tarefa se conseguir elaborar um plano
que contribua para que as nações "su-

perem suas dúvidas, dominem seus te-
mores e recuperem a coragem necessa-
ria para a construção de um mundo
pacifico". E ressaltou que. se nao hou-
ver progressos agora, as negociações
para o desarmamento podem-se arras-
tar por longo tempo, "talvez ate que
seja tarde demais".

1

Segurança

Outro importante pronunciamento
na reuniào de ontem foi do Pnmeiro-
Ministro do Japão, Zenko Suzuki, que
propôs uma ampliação do esquema das
Nações Unidas para a manutenção da
paz em regiões conflagradas e pediu que
seia abolido o sistema de veto no Conse-
lho de Segurança. O Premier Suzuki
vem ao Brasil, em visita oficial, neste
fim de semana.

Reagan propõe redução de
tropas e armas na Europa

CEE condena
Reagan envia mensagem a Hafez Assad

„ __  nífpst.nu Drofunda pi
Damasco - O Presidente sino

Hafez Assad recebeu, ontem a noi-
te mensagem do Presidente ameri-
cano, Ronald Reagan. entregue pe-
Io enviado especial Philip Habib.
Habib chegou a Damasco, proce-
dente üe Israel, com mensagens do
Premiér Menahem Begin pedindo a
Síria e Jordânia que fiquem fora do
conflito.

O Secretário de Estado. Alexan-
der Haig, disse, em Bonn, que o
cronograma para a retirada israe-
lense esta sendo estudado com o
Premier Menahem Begin. Acres-
centou que ainda não esta decidido
se os'Estados Unidos oferecerão

tropas para reforçar a força de paz
da ONU no Libano. mas admitiu
essa possibilidade.

Ajuda
O diretor de Comunicações da

Casa Branca. David Gergen. afir-
mou que o Presidente Reagan pe-
diu ao Congresso uma ajuda de
emergência de 20 milhões de doía-
res para as vitimas dos combates
no Líbano. O Governo americano
colocou imediatamente a disposi-
ção das vitimas da guerra 5 milhões
de dólares de ajuda em alimentos,
abrigos e remédios.

O Departamento de Estado ma-

nifestou profunda preocupação pe-
los ataques aéreos israelenses con-
tra mísseis sírios no Libano. mas
manteve uma posição evasiva so-
bre os alegados motivos da invasão.

A Marinha americana deslocou
uma frota de navios de guerra, in-
cluindo o porta-aviões John Kenne-
dy, para a costa do Líbano com a
missão de retirar os cidadãos ame-
ricanos. informou o Departamento
de Defesa. Segundo as autoridades,
existem no Líbano cerca de 4 mil
americanos, incluindo cerca de 25
diplomatas. Eles deveriam sair de
avião, mas o aeroporto de Beirute
esta fechado desde domingo.

Londres — Os palestinos estão
irritados com a falta de solidaneda-
de de seus colegas árabes que nao
se juntaram à sua luta contra os
israelenses no Líbano, mas especia-
listas ocidentais afirmaram a agen-
cia Reuter que nào ha muito que o
mundo árabe dividido possa lazer.

A Síria é o único pais da linha de
frente ativo no Oriente Médio. Sua
Força Aérea e forças terrestres no
Líbano entraram em choque com a
força de invasáo israelense. Acredi-
ta-se que o envolvimento sino, po-
rém estaria mais ligado a preocu-
nação com sua própria segurança,
do que ao desejo de proteger os

palestinos.

Divisão dos árabes irrita palestinosUlVISaO UUÜ LU UWi) ^ ^ ^ r _ regiàQ conhecida como Cisjordã-
para Israel, não está em posi-Os outros vizinhos árabes de Is-

rael mantém-se alheios à luta. ape-
sar de condenarem verbalmente a
ação israelense. O Egito, o mais
poderoso Estado árabe, escolheu a
paz e nao o confronto ao assinar o
acordo bilateral com Israel e teve
que pagar o preço de ser hostilizado
no mundo árabe.

O Governo egípcio condenou a
invasão de Israel, mas nâo tem pia-
nos de enviar armas para os palesti-
nos ou de entrar em contato com
outros Estados árabes para discutir
uma ação conjunta, segundo o Pri-
meiro-Ministro Fuad Mohieddin.

A Jordânia, que em 1967 perdeu
a margem ocidental do rio Jordão

nia — h""» »""•" -•.,
çao de ajudar os palestinos no Liba
no. Os jordanianos já teriam bas-
tante dificuldade em defender suas
próprias fronteiras e muito mais
ainda em ajudar o Libano, afirmou
um especialista.

Os países árabes do Golfo Pérsi-
co manifestaram preocupação, mas
sua opção de ajuda aos palestinos e
limitada. O Iraque está enfraqueci-
do pela guerra de 20 meses com o
Ira. e a Arábia Saudita, que contn-
bui fartamente para o fundo da
OLP (Organização para a Liberta-
ção da Palestina), e militarmente
muito limitada para oferecer assis-
tència direta na crise.

Iraque propõe cessar fogo ao Irã
Bagdá e Teerã - O Iraque "esta

disposto a aceitar um cessar-fogo
imediatamente e suspender todas
as ações bélicas contra o Ira se este
nais fizer o mesmo", anunciou on-
tem a noite o Conselho do Coman-
do da Revolução Iraquiana. Segun-
do o comunicado, a retirada das
tropas do Iraque ainda em ternto-
no iraniano pode ser feita em duas
semanas.

A agência oficial do Iraque. INA.

disse que o cessar-fogo e a resposta
ao apelo da Conferência Islâmica
para que "todos os esforços sejam
dirigidos para enfrentar o inimigo
sionista". Um enviado especial da
Conferência Islâmica partiu ontem
de Jeddah. Arábia Saudita, para
Teerã, a fim de tentar um acordo

para a guerra. Bagdá afirmou que
aceita, após o cessar-fogo. a arbitra-

gem tanto da Conferência Islâmica

quanto do Movimento Nâo Ali-
nhado.

O Presidente do Parlamento ira-
niano, Hashemi Rafsanjani. disse
ontem que se a "Síria intervier on-
cialmente no conflito" no Sul do
Líbano, o Irã também enviara for-
ças do Exército e milicianos islàmi-
cos (Pasdaran), que jà estão pron-
tos para lutar contra Israel. Sobre a
proposta de cessar-fogo. o Irã ainda
nao se manifestou oficialmente.

a invasão
Bonn, Paris e Moscou —

Os Ministros do Exterior
dos 10 países da Comuni-
dade Econômica Européia,
reunidos em Bonn, conde-
naram a invasão do Liba-
no por Israel, após duas
horas de intensas discus-
soes. Decidiram-se reunir
novamente se Israel não
respeitar as resoluções do
Conselho de Segurança
das Nações Unidas que pe-
dem o fim das hostilidades
e retirada das tropas.

Segundo diplomatas oci-
dentais, citados pela agèn-
cia Reuter, a moção de
censura da CEE deve abrir
caminho para possíveis
sanções econômicas con-
tra Tel Aviv. Falando em
nome dos demais, o Chan-
celer da Bélgica, Leo Tin-
demans, disse que se trata
de "um ato injustificado e
uma flagrante violação da
lei internacioal.

O Presidente da França.
François Mitterrand, con-
denou a agressão israelen-
se. dizendo que o ataque
contra o Libano não é
"nem inteligente nem jus-
to". Disse que seu país esta
aberto a qualquer pedido
de ajuda por parte de Bei-
rute. Anunciou a suspen-
são da reunião franco-
israelense, acertada após
sua visita a Israel, em
abril.

O Papa João Paulo II fez
novo apelo em prol da paz
no Líbano, manifestando
temor de que o conflito
possa se ampliar e se con-
verter em ameaça à paz
mundial.

— O atual conflito pare-
ce especialmente sério de-
vido a sua intensidade e
efeitos — disse o Papa.

Bonn — O Presidente norte-
americano Ronald Reagan fez ontem
mais propostas de redução de tropas na
Europa e assegurou aos alemães, em
seu primeiro dia de visita à Capital do
pais que pretende negociar seriamente
com a União Soviética a redução de
armas nucleares estratégicas. Reagan
veio a Bonn participar do encontro de
cúpula dos Chefes de Estado e Governo
dos países membros da Organização do
Tratado do Atlântico Norte (OTAN),
que começa e termina hoje, aprovando
uma declaração de princípios frente aos
países do Pacto de Varsóvia. Ao mesmo
tempo perto de 200 mil pessoas estão
sendo esperadas em Bonn para uma
gigantesca marcha de protesto contra
Reagan e a política armamentista da
OTAN.

Reagan fez ontem um longo discurso
perante o Bundestag (Parlamento) ale-
mão tratando de convencer a dividida
opinião pública alemã sobre suas since-
ras inciativas de paz em relação aos
soviéticos. O Presidente amencano pro-
curou desmentir cada um dos argumen-
tos usados pelos fortes movimentos pa-
cifistas alemães contra sua política ex-
terior, afirmando que os Estados Umdos
defenderão a Alemanha sob qualquer
hipótese. "Suas fronteiras são as nossas
fronteiras", afirmou. ,

-Se eu estivesse convencido de que
desfilar fosse o suficiente para garantir
a paz, marcharia à frente de suas pas-
seatas pela paz", disse o Presidente
americano. Durante seu discurso, Rea-
gan foi confrontado com apartes de dois
deputados expulsos hâ pouco do Parti-
do Social-Democrata. Um o chamou de
"criminoso" e o outro perguntava aos
gritos por El Salvador quando Reagan
falou da defesa dos direitos humanos.
"Há algum eco nesta sala?", perguntou
Reagan ao ouvir novos apartes, provo-
cando risos nos 500 deputados do Parla-
mento alemão.

Ontem à tarde, driblando um incri-
vel e incomparãvel sistema de seguram
ça (que emprega 18 mil policiais para
uma área de poucos quilômetros qua-
drados), 100 manifestantes conseguiram
a proeza de aproximar-se a 500 metros
do Parlamento alemão, onde naquele

William Waack
momento falava Reagan, e gritaram ai-
gumas palavras de protesto contra a
política norte-americana na América
Central e no campo do armamento nu-
clear Ao mesmo tempo, graças a um
truque eletrônico que a polícia alemã
ainda nâo havia conseguido descobnr,
um grupo de estudantes conseguiu dis-
parar as sirenas de alarma aéreo da
cidade durante mais de meia hora, mas
seu som nâo podia ser ouvido dentro do
Parlamento.

O próprio Schmidt tratou de expli-
car a Reagan, durante a conversa que
tiveram, qual o significado do movimen-
to pacifista alemão, afirmando que, ex-
cetuando-se uma pequena minoria vio-
lenta, a maior parte dos jovens mostra
uma autêntico e genuíno sentimento de
preocupação pelo seu futuro e a paz de
seu país. Reagan respondeu, em seu
discurso, com uma frase: "Não entendo
porque essa gente tem mais medo das
armas da OTAN do que dos foguetes
soviéticos". Enquanto os deputados da
Oposição conservadora o aplaudiam
freneticamente, mais de metade dos so-
ciais-democratas permaneciam quietos,
e alguns nem se levantaram quando
Reagan entrou no plenário. Ao sair, ele
foi saudado por apitos e vaias de dois
parlamentares rebeldes.

Numa atitude também quase sem
precedentes, a televisão alemã está
transmitindo praticamente ao vivo os
passos de Reagan pelo pais, e uma sene
de programas sobre a amizade entre os
dois países bloqueia a transmissão das
duas grandes cadeias nacionais de TV.
A imagem transmitida ao espectador
alemão é praticamente a mesma já vivi-
da no fim de semana pelos franceses.
Até mesmo Mitterrand, cujo país nao
pertence mais à OTAN, compareceu on-
tem à noite ao banquete de gala que
reuniu os 16 Chefes de Governo e Esta-
do no Castelo de Augustusburg, em
Bruehl, próximo a Colônia. Uma vez
que Thatcher, Mitterrand, Schmidt,
Spadolini, Trudeau e Reagan já estão
participando pela sexta vez em cinco
dias de um jantar de gala, os jornalistas
sentem-se testemunhas de um grupo de
teatro em excursão permanente.

Gen. Rios dissolve Junta
e toma poder na Guatemala

..  ~„ ^o-trrx: Hp Ministros do Interior e
Cidade da Guatemala - Num golpe

palaciano com o apoio de jovens on-
ciais o General Efrain Rios Montt dis-
solveu a Junta Militar de Governo que
presidia desde o golpe militar que der-
rubou do Poder o General Romeo Lucas
Garcia, no dia 23 de março. Rios Montt
assumiu a Presidência da Guatemala e
o Comando Geral do Exercito.

_ Graças a Deus por me dar esta
oportunidade de governar a Guatema-
Ia Neste momento é transcendente pa-
ra a Guatemala que o peso do Governo
caia somente sobre meus ombros —

afirmou o General, na solenidade no
Palácio em que se apresentou ladeado
dos demitidos membros da Junta: o
General Egberto Maldonado e o Coro-
nel Francisco Gordillo.

Moralização
Rios Montt prometeu iniciar uma

campanha de "moralização" da Guate-
mala para combater a corrupção, mas
nâo explicou por que demitiu seus com-

panheiros de Governo. So mais tarde
um porta-voz do Palácio anunciou que
Maldonado e Gordillo também perde-

ram os cargos de Ministros do Interior e
das Comunicações e foram transferidos
para a reserva do Exército.

Na solenidade no Palácio, além dos
membros do Gabinete guatemalteco e
da imprensa, estavam presentes muitos
soldados e oficiais fortemente armados.
O golpe palaciano não surpreendeu, no
entanto, jà que os rumores sobre esta
possibilidade circulavam há semanas,
junto com criticas a Maldonado e Gor-
dillo, que se estariam dedicando mais a
política do que às suas atividades no

Um novo massacre de indígenas
ocorreu segunda-feira, na Guatemala.
Homens nào identificados mataram os
nove membros de uma família indígena,
inclusive duas crianças, na aldeia de
Poloca, Departamento de Alta Verapaz,
a 210 quilômetros ao Norte da Cidade
da Guatemala. As crianças foram es-
quartejadas e queimadas.

Na aldeia de San Cristobal de Vera-
paz. no mesmo Departamento, homens
também nâo identificados mataram 16
camponeses indígenas, incluindo varias
mulheres e crianças.

Saul Ramati diz que Brasil é amigo
Brasília - Apesar de o Brasil

ter-se mostrado oficialmente con-
trario aos atos de força israelenses
sobre o Líbano, através de nota
distribuída pelo Itamarati, na ulti-
ma terça-feira, o Governo de Israel
ainda considera o Brasil "um pais
amigo "e espera daqui por diante o
seu apoio a Israel", segundo decla-
rou ontem em entrevista coletiva o
Embaixador israelense no Brasil.
Saul Ramati.

- Que diz o Governo brasileiro?
Reitera seu apoio a independência
soberania e integridade territorial
do Líbano. Nos lambem. Nao mves-
timos contra o Líbano. Somente
contra a OLP «Organização dos Es-
tados P?lestinosi — explicou o km-
baixador.

No entender de Saul Ramati.
Israel é o único pais que esta ten-
tando ajudar o Líbano a reconquis-
tar sua integridade e independen-
cia "livrando-o das odiosas torças
de ocupação da Sina e da OLP.
uma vez que falta ao Líbano a força
suficiente para que assim o faça por
si so".

Passeata
As 9h30min de ontem, mais de

100 árabes, entre palestinos, sinos e
libaneses, saíram de passeata paci-
fica como eles a consideraram da
Catedral de Brasília rumo a Embai-
xada dos Estados Unidos para en-
treear ao representante daque e
pais no Brasil um documento de

protesto contra a política que os
Estados Unidos vêm adotando con-
tra o seu povo há mais de 30 anos.
¦política genocida e brutal'. dizia o
documento.

Portando cartazes e faixas com
dizeres de repudio ao sistema de
apoio americano a Israel e contra-
rios à atitude do Primeiro-Ministro
Menahem Begin. crianças e ho-
mens (nao tinha mulheres) acaba-
ram entregando o documento ao
Adido de Imprensa da Embaixada.
Segundo o porta-voz da Liga dos
Estados Unidos. Abdel Rauf Has-
san se a imprensa nao podia ter
acesso ao ato de entrega do do-
cumento eles se recusavam a fazé-
Io pessoalmente.
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argentinos anunciam violentos combates em Stanley

i
i

i.

Luís Cláudio Latgé
Buenos Aires — Violentos combates entre tro-

pas argentinas e inglesas ocorreram ontem ao redor
de Porto Argentino (Stanleyi. informou a agência
Diários y Noticias, citando altas fontes militares. A
DYN afirmou que depois de uma dura e cruenta
luta os atacantes britânicos toram rechaçados com
severas perdas".

O porta-voz do Estado Maior Conjunto, Capitão
Enrique Leon. afirmou que cerca de 2 mil soldados
ingleses formavam "parte ria frustrada tentativa de
desembarque" na região da baia de Fitzroy. Ele
disse que os britânicos sofreram "grandes perdas de
vidas porque escolheram uma praia minada e foram
atacados pela Força Aérea."

Movimentação difícil
Segundo militares argentinos, o Comandante

das Forças terrestres britânicas nas Malvinas. Ge-
neral Jeremy Moore. espera fortalecer seu regimen-
to — que agora fontes oficiais admitem que chega a
8 mil homens — com o apoio de carros e armamen-
tos. desembarcados na cabeça-de-praia estabeleci-
da no Canal de San Carlos. A movimentação desses
equipamentos é difícil devido às condições geográfi-
cas e as forças argentinas tèm procurado acionar
sua defesa aérea (baseada no Continente) para
evitar desembarque em posições mais favoráveis.
Fontes ligadas ao Governo revelaram que houve
combates aero-navais, mas náo revelaram a propor-
çáo das atividades militares.

Os combates registrados, na terça-feira, segun-
do o Governo argentino, provocaram pesadas bai-
xas nas forças britânicas, que perderam, segundo
comunicado do Estado Maior Conjunto (de número
1421, a fragata Plymouth afundada e seus 235 tripu-
lantes estariam desaparecidos, e os navios de trans-
porte Sir Galahad e Sir Tristran, estes com capaci-
dade para 550 homens. A nota do Governo argenti-
no afirma que o Governo de Londres reconheceu as
perdas em Bahia Agradable iFitzroy).

O comandante das forças argentinas na guerra
do Atlântico Sul. Vice-Almirante Juan José Lom-
bardo, admitiu ontem que "os britânicos mantém
uma capacidade operativa importante por mais que
nos lhes causemos danos".

O noticiário local destacou os "resultados mili-
tares" do ataque e ontem fontes militares revelaram
(como de costume, náo oficialmente) detalhes da
açào. Segundo essas informações, os combates em
Bahia Agradable foram previstos 10 horas antes,
quando foram detectadas forças britânicas. Três
esquadrões da Força Aérea com Mirages e Daggers
avançaram desde o Continente c, de acordo com
relato de um oficial, citado pelo noticiário, transfor-
maram a fragata Plymouth em "um verdadeiro
inferno de bombas e balas". A argentina admite a
perda de dois aviões seus.

O próprio Governo promoveu esse clima triun-
fausta no comunicado que informou que a maioria
da tripulação da Plymouth i235 homens) haveria
desaparecido durante a explosão.

As negativas cio Governo de Londres — ou
informações em contrário — sáo consideradas"mentirosas" e isso está estabelecido em decreto,
que proíbe a veiculação de informações contrárias
aos comunicados rio Estado Maior Conjunto ou da
Junta Militar, que governa o pais.

Londres admite muitas
baixas na terça-feira

Londres — O Ministério da Defesa inglês infor-
mou que muitos soldados ingleses morreram e
ficaram feridos nos navios de desembarque Sir
Galahad e Sir Tristram atacados pela aviação
argentina na terça-feira mas náo citou números.
Fontes da Defesa falaram em pelo menos 20 mortes.
O porta-voz Ian MacDonald disse que nào houve
mortos na fragata Plymouth. apenas cinco feridos,
que foram levados para um navio-hospital.

O ataque aéreo argentino pegou os barcos ingle-
ses completamente riesprevenidos, segundo o cor-
respondente de guerra da Independent Television
News, Michael Nicholson. Ele afirmou que pelo
menos 39 homens que estavam a bordo do Sir
Galahad morreram no bombardeio

Seis aviões
Ian MacDonald afirmou que os argentinos per-

deram pelo menos seis aviões mas o numero pode
subir para 11. pois um deles pode ter caído no mar e
outros quatro foram muito danificados e dificilmen-
te. poderão ter regressado as suas bases no conti-
nente.

Fontes militares inglesas afirmaram que as for-
ças que sitiam a Capital rias Falklands completa-
ram o cerco da Capital e estão prontos para o
ataque final, mas fontes governamentais afirmaram
que o bombardeiro argentino de terça-feira poderá
adiar a operação. Canhões de 105 mm e lança-
obuses continuaram ontem a bombardear posições
argentinas em Stanley pelo oitavo dia consecutivo.

Hutchinson. da agência Press Association des-
creveu a terça-feira como "um dos dias mais negros
para a força-tarefa na campanha das Falklands".
Ele contou que os ataques ocorreram num intervalo
de 90 minutos em dois locais diferentes.

A Plymouth estava no canal Choiseul e os
navios de desembarque, e náo barcaças como foi
noticiado, em frente a Fitzroy se preparando para
descarregar homens e equipamentos para a segun-
da cabeça de praia inglesa.

O Sir Galahad. de 3 mil 270 toneladas, ficou
praticamente destnurio com sucessivas explosões
de munição e deposito de combustível que seria
transferido para terra e os danos no Sir Tristram,
também de 3 mil 270 toneladas, foram menos gra-
ves. Os despachos rios correspondentes de guerra,
submetidos a censura militar, nao afirmam se os
barcos afundaram nem dao maiores informações
sobre vitimas.

Michael Nicholson da ITN contou que o Sir
Galahad tinha ancorado há poucas horas e os
homens da 5a Brigada de Infantaria esperavam que
barcaças de desembarque viessem leva-los para a
praia. As defesas antiaéreas trazidas rios navios ha
algumas horas ainda estavam sendo montadas nas
colinas sobre o estuário.

Nicholson que assistiu ao ataque de uma colina
em terra contou como os aviões argentinos, que nào
realizavam nenhum ataque maciço desde 30 de
maio, surpreenderam os ingleses:

—- Foi tudo tão rápido que nem deu tempo de
pensar em procurar abrigo e enquanto bombas
caiam os homens a bordo ainda tentavam colocar
suas mascaras de asbestos e luvas para protegê-los
do calor.

Os dois navios cie desembarque — prosse-
guiu — estavam a uns 200 metros de distancia um
do outro num estuário estreito de Fitzroy. As bom-
bas atingiram o Sir Galahad na parte traseira, na
casa das maquinas. O impacto das explosões das
bombas e da munição estocada a bordo sacudiu o
chão sob nossos pes e todos buscamos abrigos
enquanto as balas da artilharia antiaérea do navio
assobiavam passando sobre nossas cabeças.

Os tripulantes do navio começaram a pular
na água para fugir do incêndio que se espalhava por
todo o convés. Eles se afastaram cio navio nadando
submersos para evitar o óleo incandescente. O
vento forte aumentava as chamas — chamas enor-
rnes e quando o tanque de combustível explodiu
o navio ficou coberto por uma nuvem espessa de
fumaça negra - prosseguiu.

Mas os pilotos de helicópteros Sea King e
VVessex ignoraram as chamas e explosões e dirigi-
ram suas maquinas para o meio da fumaça para
resgatar os homens que esperavam na água e nao
podiam ficar ali muito tempo devido ao intenso frio
— concluiu

Jane's Fighting Ships

A Plymouth que os argentinos alegam ter afundado, mas Londres não confirma, desloca 2 mil 400 toneladas, tem mísseis antiaéreos
Sea Cat, quatro canhões e um helicóptero

Orelhão também ajuda na guerra
Londres — "Os argentinos estão ai?"

Não. Saíram todos em patrulha.
Então, vamos para ai ficar com

vocês.
Ótima idéia. Vocês serão bem-

vindos.
Foi rápida a ligação e custou apenas

CrS 150. O General Tony Wilson nem
acreditara que a linha estivesse funcio-
nando, quando viu uma típica cabina
telefônica inglesa, vermelha, numa esqui-
na do povoado de Swan Inlet. Mas resol-
veu arriscar. No catálogo, pegou um nú-
mero qualquer, na localidade de Fitzroy,
colocou uma moeda no aparelho e discou.
Depois de alguns toques, Reg Binney
atendeu do outro lado e forneceu a infor-
mação necessária para o tranqüilo deslo-
camento da tropa.

Pouco depois, Wilson enviava, de heli-
cóptero, 50 homens para Fitzroy, um pon-
to importante, situado 28 quilômetros a
Oeste de Porto Stanley. Mas as forças
inglesas ainda iriam contar com mais
sorte, em seus esforços para fechar o
cerco à Capital malvinense. Foi em Goo-

se Green. em fins de maio, como contam
os correspondentes ingleses na região.

Era necessária uma embarcação para
o transporte de equipamentos e munição
a serem utilizados no ataque a Bluff Go-
ve, distante 48 quilômetros de Goose
Green e também nos arredores de Stan-
ley. Foi, então, encontrada uma barcaça
que fazia a ligação entre as ilhas. Estava
semi-submersa e com a helice amarrada
com cordas pelos argentinos. Com a aju-
da de Jane Hardcastle, de 19 anos, filha
do gerente da Falkland Isles Co., um
mergulhador da Marinha conseguiu sol-
tar a helice e a velha Monsunen pôde
seguir com seu carregamento.

Já em Fitzroy, as forças inglesas foram
recebidas por uma população jubilosa.
Depois da confraternização e dos agrade-
cimentos, vieram as queixas do trata-
mcnto recebido dos soldados argentinos
enquanto lá estiveram. A mulher de um
agricultor, Jean Dobbyns, lamentava
apenas perdas materiais. Os argentinos
derrubaram 6 quilômetros de cerca de
sua propriedade, para fazer fogueiras, e
mataram várias ovelhas e vacas, para
fazer churrasco.

G. Campista
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Os ingleses sofreram muitas perdas para estabelecer a segunda
cabeça de praia em Fitzroy e Bluff Cove

Britânicos diver ilhas
Londres — Novos sinais de divisões

internas no Governo da Primeira-
Ministra Margaret Thatcher surgiram on-
tem. com pelo menos duas correntes di-
vergindo sobre o tratamento a ser dispen-
sado pela Grã-Bretanha à Argentina de-
pois da retomada das Ilhas Falkland.

A questáo foi discutida reservadamen-
te pelos americanos com a Primeira-
Ministra, mas ficou no ar pela inexistén-
cia de um comunicado formal ao fim da
visita do Presidente Reagan. A uma per-
gunta do JB sobre as idéias levantadas
pelo General Vemon Walters, que tive-
ram larga publicidade nos jornais de Lon-
dres. no fim da semana passada, um
portavozda Embaixada americana disse,
depois de alguns minutos de consultas
com o seu departamento político: "Ine-
xistem briefings aqui sobre este as-
sunto..."

Apoio
O apoio americano à posição britânica

no plano externo tem sido como um pèn-
dulo. saindo do lado mais negativo há
quatro dias para uma "firme" demonstra-
çao de solidariedade, a julgar pelas novas
manifestações de ontem da Primeira-
Ministra.

Ao falar na terça-feira no Parlamento.
a senhora Thatcher deixou claro o propo-
sito de restaurar a soberania britânica
nas ilhas sem discutir o assunto com os
argentinos. Uma força multinacional que
admitisse desde ja a presença argentina
seria assim inaceitável.

Segundo um comentarista da BBC.
antes de viajar para Bonn os americanos

gem sobre
Noênio Spínola

teriam discretamente feito ver ao Gover-
no britânico as suas dificuldades de con-
vivência com a Junta do General Galtie-
ri, ou quem quer que venha a sucedê-la,
se o resultado das Falklands for uma
aberta humilhação para Buenos Aires.

A questào vem sendo posta nestas
bases há algum tempo, mas é evidente
que o grupo que detém os cordões efeti-
vos de comando do Partido Conservador
desistiu de esperar sinais de flexibilidade
da Junta. O jornal The Times, o primeiro
a levantar abertamente em sua primeira
página a existência de divisões internas
no Gabinete, disse ontem que a Primeira-
Ministra decidiu abandonar as esperan-
ças de uma força multinacional para ga-
rantir as ilhas, com a presença dos Esta-
dos Unidos, indo em frente sozinha. O
porta-voz do Foreing Office recusou-se a
discutir o assunto.

Depois de suas conversas em Versa-
lhes com o Presidente e o Secretário
Alexander Haig, a Primeira-Ministra con-
cluiu que um apoio americano seria con-
dicionado a concessões a Argentina ina-
ceitaveis pelo lado britânico.

O Chanceler Francis Pym foi questio-
nado ontem na Câmara rios Comuns pelo
porta-voz rio Partido Trabalhista para
assuntos externos,'Denis Healey, sobre o
futuro das ilhas, e disse que essa era uma"questão em aberto", e teria de ser anali-
sacia depois de sua retomada. Porta-
vozes do Foreign Office declinaram mais
tarde de comentar o que significaria uma•questão em aberto", referindo-se a "va-
rias possibilidades" a depender de como
as coisas caminhem.

Thatcher quer ajuda argentina

l.eia editorial "1 Espera do Um

Londres — A Primeira-Ministra Mar-
garet Thatcher afirmou que a Gra-Breta-
nha vai precisar da cooperação argentina
nas Ilhas Falkland a longo prazo mas a
questão da soberania nao será negociada.
Em entrevista a televisão americana ela
disse que uma rias formas de colaboração
poderia ser o estabelecimento de acordos
de comercio envolvendo empresas inter-
nacionais.

Ela disse que a Grã-Bretanha espera
um armistício total com a Argentina cie-
pois da queda de Porto Stanley mas se
Buenos Aires insistir em continuar a
guerra. Londres cumprira seu dever de
defender nosso território e nosso povo"

Thatcher insistiu em que os 1 mil 800
habitantes das ilhas tem o direito de
determinar seu futuro

"A honra argentina náo tem preço",
afirmou o Presidente da Argentina, Gene-
ral Leopoldo Galtieri. ao descartar mais
uma vez a possibilidade de uma rendição
argentina. Ele admitiu negociar uma so-
luçao "mas somente com dignidade, hon-
ra e justiça". O Ministro do Interior. Alfre-
do Saint Jean afirmou que a luta pelas
Malvinas nao terminara ate que "recobre-
mos inteiramente o que e nosso".

O Secretario de Estado Alexander
Haig disse ontem que os comandantes
argentinos danam uma demonstração de
bom senso se se rendessem, para evitar
maiores derramamentos de sangue. Haig
afirmou que a posição dos argentinos e
insustentável e acrescentou

— Como militar, posso dizer que o
resultado dessa luta favorece claramente
os britânicos

General quer
apoio do Brasil
Brasília — Mais do que

explicar a posição dos Es-
tados Unidos na guerra
das Falklands, o coman-
dante do Comando Sul dos
Estados Unidos, General
Wallace Nutting, veio ao
Brasil discutir assuntos da
área de segurança e a in-
tensificaçào da coopera-
ção entre as Forças Arma-
das dos dois países, como
sempre ocorreu no passa-
do. A afirmação foi feita
por ele ontem, durante en-
trevista na base aérea.

Indagado sobre a natu-
reza das conversações
mantidas com militares
brasileiros a respeito da
guerra no Atlântico Sul, o
general americano comen-
tou apenas:

Dada a natureza trá-
gica desse evento seria ine-
vitável que esse assunto
surgisse e que o discutisse-
mos até determinado pon-
to. Isso náo se tornou um
assunto predominante,
pois as condições sào bas-
tante conhecidas e discuti-
mos naturalmente assun-
tos de interesse mútuo.

Antes de embarcar para
o Rio, onde cumpre a se-
gunda etapa de sua 5a via-
gem ao Brasil (sobre as
duas primeiras não há in-
formações precisas da épo-
ca, mas a terceira foi em
1980 e a quarta em 1981) o
General Wallace Nutting
manifestou interesse no
prosseguimento da coope-
ração militar entre Brasil e
Estados Unidos, dizendo
que esses tradicionais en-
tendimentos iriam conti-
nuar.

Exemplificou sua afir-
mação citando o grande
numero de visitas de auto-
ridades americanas ao
Brasil e a ida do Presidem
te Figueiredo aos Estados
Unidos, recentemente.

Esperamos que as-
suntos de interesse co-
mum possam continuar a
nos unir e que continue-
mos a cooperar como sem-
pre fizemos no passado.

Ao responder a uma per-
gunta. o militar negou a
existência, no passado ou
na atualidade, de qualquer
centro de treinamento de
oficiais americanos no
Brasil. O que ha. segundo
revelou, e a existência de
militares americanos estu-
dando em universidades
brasileiras.

Em entrevista concedida
também na base aérea, o
Embaixador americano no
Brasil. Anthony Motley,
afirmou que os Estados
Unidos vão participar da
Operação Unitas. exerci-
cio naval conjunto do qual
o Brasil se retirou há uma
semana, alegando inopor-
tunidade da operação no
momento. Disse também
que nào tem interesse e
nem precisa instalar base
aeronaval nas Ilhas Fal-
klands. Afirmou que nào
acredita que a Argentina
possa, de um dia para ou-
tro, virar para o outro lado
ideológico, referindo-se a
possível ajuda militar da
União Soviética.

O General Nutting ser-
viu no Vietnam entre 1966
e 67 e depois em 1970 como
Comandante do 11° Regi-
mento de Cavalaria Blin-
dada. Em março daquele
ano foi nomeado Subco-
mandante ria Ia Brigada.
5a Infantaria, também no
Vietnam. Ao regressar a
Washington, foi nomeado
representante cio Exercito
na Organização dos Chefes
do Estario-Maior, em agos-
to de 71.

Em junho de 73 foi desig-
nado Subdiretor de Plane-
jamento no Escritório do
Subchefe do Estado-Maior
para Operações Militares.
Departamento do Exerci-
to. Em 1974 foi enviado a
Alemanha Ocidental como
Comandante Geral da Ia
Divisão de Infantaria
Avançada. Voltou a Wa-
shington em 1975 quando
chefiou a delegação ameri-
cana na Junta Interameri-
cana cie Defesa. Retornou
a Alemanha em 1977 e um
ano depois foi desienado
para o posto em que esta
ate hoje.

Petroleiro avariado
chega ao Rio em 5 dias

Londres e Buenos Aires — O superpetroleiro
Hércules se dirige a toda velocidade para o Rio de
Janeiro, onde deve chegar dentro de cinco dias,
segundo o Capitão Renzo Battagliarin. O barco está
adernando (não se informou se de boreste ou bombor-
do), com um buraco no casco, provocado pela bomba
jogada por um avião quadrimotor a helice, identifica-
do como um Hércules C-130, aparentemente argen-
tino.

Um porta-voz da Marinha argentina disse, em
Buenos Aires, que o responsável pelo tráfego mariti-
mo no litoral ofereceu ao Capitão do superpetroleiro
a possibilidade de entrar num porto argentino para
consertar o navio e o envio de um barco de pesca para
resgatar possíveis feridos. Mas Battagliarin recusou a
oferta, garantindo que os danos não foram tão graves.

Vítimas
Em mensagem à Agência Marítima Consulich. de

Gênova, o Capitão disse que nào houve vítimas entre
os 26 italianos e dois coreanos contratados para
tripular o superpetroleiro, com bandeira liberiana, de
propriedade da empresa Maritime Overseas, de Nova
Iorque. O barco estaria vindo das Ilhas Virgens (onde
se localiza a maior refinaria do mundo) em direçào ao
Alasca, circundando o cabo Horn, já que por suas
dimensões — 100 mil toneladas e 325 metros de
comprimento — não pode atravessar pelo Canal do
Panamá. Na Alasca, carregaria petróleo bruto.

Os Estados Unidos condenaram a "flagrante vio-
laçào do direito internacional". O porta-voz do De-
partamento de Estado americano, Alan Romberg,
não quis confirmar ou desmentir as versões de que o
avião que atacou o petroleiro era argentino. Mas
destacou que Washington tentou apurar a responsa-
bilidade pelo ataque junto a Londres e Buenos Aires.
Os britânicos responderam que nenhum avião de sua
força-tarefa participou do incidente e os argentinos
disseram nada saber do ataque, ocorrido terça-feira, a
menos de 800 quilômetros a Nordeste das Malvinas.

Um porta-voz do Ministério da Defesa britânico
divulgou em Londres que os navios-hospitais britam-
cos Uganda e Hydra interceptaram uma mensagem,
transmitida em inglês durante 30 minutos, na qual o
Hercules era advertido para que se dirigisse a um
porto argentino ou então seria atacado. A mensagem
dizia, segundo o Ministério:"Tome o curso 270 oeste para se dirigir a um
porto argentino. Se nào se dirigir a um porto argenti-
no, você será atacado em 15 minutos".

A advertência era "precedida de um sinal de
chamada de uma emissora de rádio argentina —
achamos que era de Ushuaia — e se dirigia especifica-
mente ao Hercules, com seu sinal de chamada", disse
o porta-voz, esclarecendo que "este sinal identifica o
navio e significa que nào podia haver dúvida quanto
à natureza do navio ou sua nacionalidade".

Fontes militares britânicas lembraram que, de
acordo com relatórios recebidos das Falklands (Mal-
vinas). a Argentina esta usando aviões de transporte
Hercules C-130, de fabricação americana, em missões
de bombardeio, rolando os explosivos pela porta
destinaria a carga na traseira do avião. Outras fontes
recordaram que, no dia 2 deste mês. o navio-tanque
britânico Wye, em missão de abastecimento da força-
tarefa, foi atacado por um C-130.

O Capitão do Hércules. Renzo Battagliarin, na
descrição que fez do aviào, nào deixou duvidas de que
se tratava de um C-130. disse o porta-voz britânico. O
Capitão disse ainda que o ataque ocorreu 15 minutos
após o recebimento da mensagem da radio argentina.

Fontes do Lloyds de Londres disseram que os
prêmios cobrados em seguros para a região do confli-
to subiram e certamente poderão continuar a subir.

Senadores criticam
posição do Itamarati

Brasília — Aproveitando-se de um artigo do
historiador José Honório Rodrigues — "Brasil nâo
reconheceu soberania argentina em 1833" — publica-
do no JORNAL DO BRASIL, ediçào de 30/05/82, três
Senadores — Luiz Cavalcante (PDS-AL), José Fragel-
li (PMDB-MS) e Passos Porto (PDS-SEi — fizeram
ontem fortes criticas ao Itamarati por reconhecer a
soberania argentina sobre as Ilhas Falklands.

No debate em plenário, o oposicionista Henrique
Santillo (PMDB-GO) foi o único a intervir na defesa
da posição anunciada pelo Itamarati, que, ao seu ver,"se conduz corretamente em relação ao episódio". O
Senador Fragelli, o mais veemente nas críticas, che-
gou a qualificar de "imprudente e precipitada" a
posição do Ministério das Relações Exteriores e disse
que nao aceitava a versào de que os ingleses sáo
colonialistas em relação as Ilhas.

Acompanhe
durante

todo o dia, hora a
hora, a luta entre a

Inglaterra e a
Argentina pela
posse das ilhas

Falkland/Malvinas,
na Rádio JornqJ do

Brasil AM, em
940 KHz.

RÁDIO JORNAL DO BRASIL AM
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Argentinos anunciam violentos combates em Stanle\
Luís Cláudio Latgé

Buenos Aires — Violentos combates entre tro-
pas argentinas e inglesas ocorreram ontem ao redor
de Porte Argentino (Stanley), informou a agência
Diários y Notícias, citando altas fontes militares. A
DYN afirmou que depois de uma "dura e cruenta
luta os atacantes britânicos foram rechaçados com
severas perdas".

O porta-voz do Estado Maior Conjunto, Capitão
Enrique Leon, afirmou que cerca de 2 mil soldados
ingleses formavam "parte da frustrada tentativa de
desembarque" na região da baia de Fitzroy. Ele
disse que os britânicos sofreram "grandes perdas de
vidas porque escolheram uma praia minada e foram
atacados pela Força Aérea."

Movimentação difícil
Segundo militares argentinos, o Comandante

das Forças terrestres britânicas nas Malvinas, Ge-
neral Jeremy Moore. espera fortalecer seu regimen-
to — que agora fontes oficiais admitem que chega a
8 mil homens — com o apoio de carros e armamen-
tos, desembarcados na cabeça-de-praia estabeleci-
da no Canal de San Carlos. A movimentação desses
equipamentos é difícil devido às condições geográfi-
cas e as forças argentinas tèm procurado acionar
sua defesa aérea (baseada no Continente) para
evitar desembarque em posições mais favoráveis.
Fontes ligadas ao Governo revelaram que houve
combates aero-navais, mas nào revelaram a propor-
çào das atividades militares.

Os combates registrados, na terça-feira, segun-
do o Governo argentino, provocaram pesadas bai-
xas nas forças britânicas, que perderam, segundo
comunicado do Estado Maior Conjunto (de número
142), a fragata Plymouth afundada e seus 235 tripu-
lantes estariam desaparecidos, e os navios de trans-
porte Sir Galahad e Sir Tristran, estes com capaci-
dade para 550 homens. A nota do Governo argenti-
no afirma que o Governo de Londres reconheceu as
perdas em Bahia Agradable (Fitzroy).

O comandante das forças argentinas na guerra
do Atlântico Sul, Vice-Almirante Juan José Lom-
bardo, admitiu ontem que "os britânicos mantém
uma capacidade operativa importante por mais que
nos lhes causemos danos".

O noticiário local destacou os "resultados mili-
tares" do ataque e ontem fontes militares revelaram
(como de costume, não oficialmente) detalhes da
ação. Segundo essas informações, os combates em
Bahia Agradable foram previstos 10 horas antes,
quando foram detectadas forças britânicas. Três
esquadrões da Força Aérea com Mirages e Daggers
avançaram desde o Continente e, de acordo com
relato de um oficial, citado pelo noticiário, transfor-
maram a fragata Plymouth em "um verdadeiro
inferno de bombas e balas". A argentina admite a
perda de dois aviões seus.

Comunicado
Buenos Aires — O Estado-Maior Conjunto

emitiu um comunicado na madrugada de hoje
afirmando que as forças argentinas nas Fal-
klands/Malvinas "neutralizaram" as baterias
terrestres inglesas após um duelo de artilharia
que durou oito horas ontem.

Segundo o comunicado, os argentinos re-
chaçaram uma tentativa de infiltração na zona
defensiva de Porto Argentino (Porto Stanley)
por parte das forças britânicas provenientes de
Monte Kent.

Londres admite muitas
baixas na terça-feira

Londres — O Ministério da Defesa inglês infor-
mou que muitos soldados ingleses morreram e
ficaram feridos nos navios de desembarque Sir
Galahad e Sir Tristram atacados pela aviação
argentina na terça-feira mas nào citou números.
Fontes da Defesa falaram em pelo menos 20 mortes.
O porta-voz Ian MacDonald disse que não houve
mortos na fragata Plymouth, apenas cinco feridos,
que foram levados para um navio-hospital.

O ataque aéreo argentino pegou os barcos ingle-
ses completamente desprevenidos, segundo o cor-
respondente de guerra da Independent Television
News, Michael Nicholson. Ele afirmou que pelo
menos 39 homens que estavam a bordo do Sir
Galahad morreram no bombardeio

Seis aviões
Ian MacDonald afirmou que os argentinos per-

deram pelo menos seis aviões mas o número pode
subir para 11, pois um deles pode ter caído no mar e
outros quatro foram muito danificados e dificilmen-
te poderão ter regressado às suas bases no conti-
nente.

Fontes militares inglesas afirmaram que as for-
ças que sitiam a Capital das Falklands completa-
ram o cerco da Capital e estão prontos para o
ataque final, mas fontes governamentais afirmaram
que o bombardeiro argentino de terça-feira poderá
adiar a operação. Canhões de 105 mm e lança-
obuses continuaram ontem a bombardear posições
argentinas em Stanley pelo oitavo dia consecutivo.

Hutchinson, da agência Press Association des-
creveu a terça-feira como "um dos dias mais negros
para a força-tarefa na campanha das Falklands".
Ele contou que os ataques ocorreram num intervalo
de 90 minutos em dois locais diferentes.

A Plymouth estava no canal Choiseul e os
navios de desembarque, e nào barcaças como foi
noticiado, em frente a Fitzroy se preparando para
descarregar homens e equipamentos para a segun-
da cabeça de praia inglesa.

O Sir Galahad. de 3 mil 270 toneladas, ficou
praticamente destruído com sucessivas explosões
de munição e depósito de combustível que seria
transferido para terra e os danos no Sir Tristram,
também de 3 mil 270 toneladas, foram menos gra-
ves. Os despachos dos correspondentes de guerra,
submetidos a censura militar, não afirmam se os
barcos afundaram nem dão maiores informações
sobre vitimas.

Michael Nicholson da rTN contou que o Sir
Galahad tinha ancorado há poucas horas e os
homens da 5a Brigada de Infantaria esperavam que
barcaças de desembarque viessem levá-los para a
praia. As defesas antiaéreas trazidas dos navios há
algumas horas ainda estavam sendo montadas nas
colinas sobre o estuário.

Nicholson que assistiu ao ataque de uma colina
em terra contou como os aviões argentinos, que não
realizavam nenhum ataque maciço desde 30 de
maio. surpreenderam os ingleses:

Foi tudo tao rápido que nem deu tempo de
pensar em procurar abrigo e enquanto bombas
caiam os homens a bordo ainda tentavam colocar
suas mascaras de asbestos e luvas para protegê-los
do calor.

Os dois navios de desembarque — prosse-
guiu — estavam a uns 200 metros de distância um
do outro num estuário estreito de Fitzroy. As bom-
bas atingiram o Sir Galahad na parte traseira, na
casa rias maquinas. O impacto das explosões das
bombas e da munição estocada a bordo sacudiu o
chão sob nossos pes e todos buscamos abrigos
enquanto as balas da artilharia antiaérea do navio
assobiavam passando sobre nossas cabeças.

Os tripulantes do navio começaram a pular
na água para fugir do incêndio que se espalhava por
todo o convés. Eles se afastaram do navio nadando
submersos para evitar o óleo incandescente. O
vento forte aumentava as chamas — chamas enor-
mes — e quando o tanque de combustível explodiu
o navio ficou coberto por uma nuvem espessa de
fumaça negra — prossecuiu.
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A Plymouth que os argentinos alegam ter afundado, mas Londres não confirma, desloca 2
Sea Cat, quatro canhões e um helicóptero

Orelhão também ajuda na guerra
Londres — "Os argentinos estão aí?"

Não. Saíram todos em patrulha.
Então, vamos para ai ficar com

vocês.
Ótima idéia. Vocês serão bem-

vindos.
Foi rápida a ligação e custou apenas

CrS 150. O General Tony Wilson nem
acreditara que a linha estivesse funcio-
nando, quando viu uma típica cabina
telefônica inglesa, vermelha, numa esqui-
na do povoado de Swan Inlet. Mas resol-
veu arriscar. No catálogo, pegou um nú-
mero qualquer, na localidade de Fitzroy,
colocou uma moeda no aparelho e discou.
Depois de alguns toques. Reg Binney
atendeu do outro lado e forneceu a infor-
mação necessária para o tranqüilo deslo-
camento da tropa.

Pouco depois, Wilson enviava, de heli-
cóptero, 50 homens para Fitzroy, um pon-
to importante, situado 28 quilômetros a
Oeste de Porto Stanley. Mas as forças
inglesas ainda iriam contar com mais
sorte, em seus esforços para fechar o
cerco à Capital malvinense. Foi em Goo-

se Green, em fins de maio, como contam
os correspondentes ingleses na região.

Era necessária uma embarcação para
o transporte de equipamentos e munição
a serem utilizados no ataque a Bluff Go-
ve, distante 48 quilômetros de Goose
Green e também nos arredores de Stan-
ley. Foi, então, encontrada uma barcaça
que fazia a ligação entre as ilhas. Estava
semi-submersa e com a helice amarrada
com cordas pelos argentinos. Com a aju-
da de Jane Hardcastle, de 19 anos, filha
do gerente da Falkland Isles Co., um
mergulhador da Marinha conseguiu sol-
tar a helice e a velha Monsunen pôde
seguir com seu carregamento.

Já em Fitzroy, as forças inglesas foram
recebidas por uma população jubilosa.
Depois da confraternização e dos agrade-
cimentos, vieram as queixas do trata-
mento recebido dos soldados argentinos
enquanto lá estiveram. A mulher de um
agricultor, Jean Dobbyns, lamentava
apenas perdas materiais. Os argentinos
derrubaram 6 quilômetros de cerca de
sua propriedade, para fazer fogueiras, e
mataram várias ovelhas e vacas, para
fazer churrasco.

G. Campisto

Jfalkland este

TRILHA
ESTRADA PAVIMENTADA ^

Os ingleses sofreram muitas perdas para estabelecer a segunda
cabeça de praia em Fitzroy e Bluff Cove

Britânicos divergem sobre ilhas
Noênio Spínola

Londres — Novos sinais de divisões
internas no Governo da Primeira-
Ministra Margaret Thatcher surgiram on-
tem. com pelo menos duas correntes di-
vergindo sobre o tratamento a ser dispen-
sado pela Grã-Bretanha à Argentina de-
pois da retomada das Ilhas Falkland.

A questão foi discutida reservadamen-
te pelos americanos com a Primeira-
Ministra, mas ficou no ar pela inexistèn-
cia de um comunicado formal ao fim da
visita do Presidente Reagan. A uma per-
gunta do JB sobre as idéias levantadas
pelo General Vernon Walters, que tive-
ram larga publicidade nos jornais de Lon-
dres, no fim da semana passada, um
portavoz da Embaixada americana disse,
depois de alguns minutos de consultas
com o seú departamento político: "Ine-
xistem briefings aqui sobre este as-
sunto..."

Apoio
O apoio americano à posição britânica

no plano externo tem sido como um pên-
dulo, saindo do lado mais negativo ha
quatro dias para uma "firme" demonstra-
çào de solidariedade, a julgar pelas novas
manifestações de ontem da Primeira-
Ministra.

Ao falar na terça-feira no Parlamento,
a senhora Thatcher deixou claro o propó-
sito de restaurar a soberania britânica
nas ilhas sem discutir o assunto com os
argentinos. Uma força multinacional que
admitisse desde ja a presença argentina
seria assim inaceitável.

Segundo um comentarista da BBC,
antes de viajar para Bonn os americanos

teriam discretamente feito ver ao Gover-
no britânico as suas dificuldades de con-
vivência com a Junta do General Galtie-
ri, ou quem quer que venha a sucedê-la,
se o resultado das Falklands for uma
aberta humilhação para Buenos Aires.

A questão vem sendo posta nestas
bases hâ algum tempo, mas é evidente
que o grupo que detém os cordões efeti-
vos de comando do Partido Conservador
desistiu de esperar sinais de flexibilidade
da Junta. O jornal The Times, o primeiro
a levantar abertamente em sua primeira
página a existência de divisões internas
no Gabinete, disse ontem que a Primeira-
Ministra decidiu abandonar as esperan-
ças de uma força multinacional para ga-
rantir as ilhas, com a presença dos Esta-
dos Unidos, indo em frente sozinha. O
porta-voz do Foreing Office recusou-se a
discutir o assunto.

Depois de suas conversas em Versa-
lhes com o Presidente e o Secretário
Alexander Haig, a Primeira-Ministra con-
cluiu que um apoio americano seria con-
dicionário a concessões à Argentina ina-
ceitáveis pelo lado britânico.

O Chanceler Francis Pym foi questio-
nado ontem na Câmara dos Comuns pelo
porta-voz do Partido Trabalhista para
assuntos externos, Denis Healey, sobre o
futuro das ilhas, e disse que essa era uma"questão em aberto", e teria de ser anali-
sada depois de sua retomada. Porta-
vozes do Foreign Office declinaram mais
tarde de comentar o que significaria uma"questão em aberto", referindo-se a "vá-
rias possibilidades" a depender de como
as coisas caminhem.

Thatcher quer ajuda argentina

Leia editaria i •• i i:- peru do Fi

Londres — A Primeira-Ministra Mar-
garet Thatcher afirmou que a Gra-Breta-
nha vai precisar da cooperação argentina
nas Ilhas Falkland a longo prazo mas a
questão da soberania nào será negociada.
Em entrevista à televisão americana ela
disse que uma das formas de colaboração
poderia ser o estabelecimento de acordos
de comércio envolvendo empresas inter-
nacionais.

Ela disse que a Grã-Bretanha espera
um armistício total com a Argentina de-
pois da queda de Porto Stanley mas se
Buenos Aires insistir em continuar a
guerra. Londres cumprira seu dever de
"defender nosso território e nosso povo"
Thatcher insistiu em que os 1 mil 800
habitantes das ilhas tèm o direito de
determinar seu futuro.

"A honra argentina não tem preço",
afirmou o Presidente da Argentina. Gene-
ral Leopoldo Galtieri. ao descartar mais
uma vez a possibilidade de uma rendição
argentina. Ele admitiu negociar uma so-
luçào "mas somente com dignidade, hon-
ra e justiça". O Ministro do Interior, Alfre-
do Saint Jean afirmou que a luta pelas
Malvinas náo terminara ate que "recobre-
mos inteiramente o que é nosso".

O Secretario de Estado Alexander
Haig disse ontem que os comandantes
argentinos dariam uma demonstração de
bom senso se se rendessem, para evitar
maiores derramamentos de sangue. Haig
afirmou que a posição dos argentinos e
insustentável e acrescentou:

— Como militar, posso dizer que o
resultado dessa luta favorece claramente
os britânicos.

General quer
apoio do Brasil
Brasília — Mais do que

explicar a posição dos Es-
tados Unidos na guerra
das Falklands, o coman-
dante do Comando Sul dos
Estados Unidos, General
Wallace Nutting, veio ao
Brasil discutir assuntos da
área de segurança e a in-
tensificação da coopera-
çào entre as Forças Arma-
das dos dois países, como
sempre ocorreu no passa-
do. A afirmação foi feita
por ele ontem, durante en-
trevista na base aérea.

Indagado sobre a natu-
reza das conversações
mantidas com militares
brasileiros a respeito da
guerra no Atlântico Sul, o
general americano comen-
tou apenas:

— Dada a natureza trá-
gica desse evento seria ine-
vitável que esse assunto
surgisse e que o discutisse-
mos até determinado pon-
to. Isso não se tornou um
assunto predominante,
pois as condições são bas-
tante conhecidas e discuti-
mos naturalmente assun-
tos de interesse mútuo.

Antes de embarcar para
o Rio, onde cumpre a se-
gunda etapa de sua 5a via-
gem ao Brasil (sobre as
duas primeiras nào há in-
formações precisas da épo-
ca, mas a terceira foi em
1980 e a quarta em 1981) o
General Wallace Nutting
manifestou interesse no
prosseguimento da coope-
ração militar entre Brasil e
Estados Unidos, dizendo
que esses tradicionais en-
tendimentos iriam conti-
nuar.

Exemplificou sua afir-
maçào citando o grande
número de visitas de auto-
ridades americanas ao
Brasil e a ida do Presiden-
te Figueiredo aos Estados
Unidos, recentemente.

— Esperamos que as-
suntos de interesse co-
mum possam continuar a
nos unir e que continue-
mos a cooperar como sem-
pre fizemos no passado.

Ao responder a uma per-
gunta, o militar negou a
existência, no passado ou
na atualidade, de qualquer
centro de treinamento de
oficiais americanos no
Brasil. O que há. segundo
revelou, é a existência de
militares americanos estu-
dando em universidades
brasileiras.

Em entrevista concedida
também na base aérea, o
Embaixador americano no
Brasil, Anthony Motley,
afirmou que os Estados
Unidos vâo participar da
Operação Unitas, exerci-
cio naval conjunto do qual
o Brasil se retirou hâ uma
semana, alegando inopor-
tunidade da operação no
momento. Disse também
que não tem interesse e
nem precisa instalar base
ãeronaval nas Ilhas Fal-
klands. Afirmou que nào
acredita que a Argentina
possa, de um dia para ou-
tro, virar para o outro lado
ideológico, referindo-se a
possível ajuda militar da
União Soviética.

O General Nutting ser-
viu no Vietnam entre 1966
e 67 e depois em 1970 como
Comandante do 11° Regi-
mento de Cavalaria Blin-
dada. Ern março daquele
ano foi nomeado Subco-
mandante da Ia Brigada.
5a Infantaria, também no
Vietnam. Ao regressar a
Washington, foi nomeado
representante do Exército
na Organização dos Chefes
do Estado-Maior. em agos-
to de 71.

Em junho de 73 foi desig-
nado Subdiretor de Plane-
jamento no Escritório do
Subchefe do Estado-Maior
para Operações Militares,
Departamento do Exerci-
to. Em 1974 foi enviado à
Alemanha Ocidental como
Comandante Geral da Ia
Divisão de Infantaria
Avançada. Voltou a Wa-
shington em 1975 quando
chefiou a delegação ameri-
cana na Junta Interameri-
cana de Defesa. Retornou
a Alemanha em 1977 e um
ano depois foi designado
para o posto em que esta
ate hoje

mil 400 toneladas, tem mísseis antiaéreos

Petroleiro avariado
chega ao Rio em 5 dias

Londres e Buenos Aires — O superpetroleiro
Hércules se dirige a toda velocidade para o Rio de
Janeiro, onde deve chegar dentro de cinco dias,
segundo o Capitão Renzo Battagliarin. O barco está
adernando (não se informou se de boreste ou bombor-
do), com um buraco no casco, provocado pela bomba
jogada por um avião quadrimotor a helice, identifica-
do como um Hércules C-130, aparentemente argen-
tino.

Um porta-voz da Marinha argentina disse, em
Buenos Aires, que o responsável pelo tráfego mariti-
mo no litoral ofereceu ao Capitão do superpetroleiro
a possibilidade de entrar num porto argentino para
consertar o navio e o envio de um barco de pesca para
resgatar possíveis feridos. Mas Battagliarin recusou a
oferta, garantindo que os danos não foram tâo graves.

Vítimas
Em mensagem à Agência Marítima Consulich, de

Gênova, o Capitão disse que náo houve vítimas entre
os 26 italianos e dois coreanos contratados para
tripular o superpetroleiro, com bandeira liberiana, de
propriedade da empresa Maritime Overseas, de Nova
Iorque. O barco estaria vindo das Ilhas Virgens (onde
se localiza a maior refinaria do mundo) em direção ao
Alasca, circundando o cabo Horn, já que por suas
dimensões — 100 mil toneladas e 325 metros de
comprimento — não pode atravessar pelo Canal do
Panamá. Na Alasca, carregaria petróleo bruto.

Os Estados Unidos condenaram a "flagrante vio-
lação do direito internacional". O porta-voz do De-
partamento de Estado americano, Alan Romperg,
náo quis confirmar ou desmentir as versões de que o
avião que atacou o petroleiro era argentino. Mas
destacou que Washington tentou apurar a responsa-
bilidade pelo ataque junto a Londres e Buenos Aires.
Os britânicos responderam que nenhum avião de sua
força-tarefa participou do incidente e os argentinos
disseram nada saber do ataque, ocorrido terça-feira, a
menos de 800 quilômetros a Nordeste das Malvinas.

Um porta-voz do Ministério da Defesa britânico
divulgou em Londres que os navios-hospitais britam-
cos Uganda e Hydra interceptaram uma mensagem,
transmitida em inglês durante 30 minutos, na qual o
Hércules era advertido para que se dirigisse a um
porto argentino ou então seria atacado. A mensagem
dizia, segundo o Ministério:"Tome o curso 270 oeste para se dirigir a um
porto argentino. Se nào se dirigir a um porto argenti-
no, você será atacado em 15 minutos".

A advertência era "precedida de um sinal de
chamada de uma emissora de radio argentina —
achamos que era de Ushuaia — e se dirigia especifica-
mente ao Hércules, com seu sinal de chamada", disse
o porta-voz, esclarecendo que "este sinal identifica o
navio e significa que não podia haver dúvida quanto
à natureza do navio ou sua nacionalidade".

Fontes militares britânicas lembraram que, de
acordo com relatórios recebidos das Falklands (Mal-
vinas), a Argentina está usando aviões de transporte
Hércules C-130, de fabricação americana, em missões
de bombardeio, rolando os explosivos pela porta
destinada à carga na traseira do avião. Outras fontes
recordaram que. no dia 2 deste mês, o navio-tanque
britânico Wye, em missão de abastecimento da força-
tarefa, foi atacado por um C-130.

O Capitão do Hércules, Renzo Battagliarin, na
descrição que fez do aviào. náo deixou dúvidas de que
se tratava de um C-130. disse o porta-voz britânico. O
Capitão disse ainda que o ataque ocorreu 15 minutos
após o recebimento da mensagem da rádio argentina.

Fontes do Lloyds cie Londres disseram que os
prêmios cobrados em seguros para a região do confli-
to subiram e certamente poderão continuar a subir.

Senadores criticam
posição do Itamarati

Brasília — Aproveitando-se de um artigo do
historiador José Honório Rodrigues — "Brasil nào
reconheceu soberania argentina em 1833" — publica-
do no JORNAL DO BRASIL, ediçào de 30 05/82, três
Senadores — Luiz Cavalcante (PDS-AL), José Fragel-
li (PMDB-MS) e Passos Porto (PDS-SE) — fizeram
ontem fortes criticas ao Itamarati por reconhecer a
soberania argentina sobre as Ilhas Falklands.

No debate em plenário, o oposicionista Henrique
Santillo (PMDB-GO) foi o único a intervir na defesa
da posição anunciada pelo Itamarati, que, ao seu ver,
"se conduz corretamente em relação ao episódio". O
Senador Fragelli, o mais veemente nas criticas, che-
gou a qualificar de "imprudente e precipitada" a
posição do Ministério das Relações Exteriores e disse
que não aceitava a versão de que os ingleses sáo
colonialistas em relação às Ilhas.

Acompanhe
durante

todo o dia, hora a
hora, a luta entre a

Inglaterra e a
Argentina pela
posse das ilhas

Falkland/Malvinas,
na Rádio Jornal do

Brasil AM, em
940 KHz.

RÁDIO JORNAL DO BRASIL AM
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Galeão garante
Por maior que seja o número de pessoas

aue quiser ver o Papa, cuja chegada esta
prevista para as 4hl5min da madrugada de
amanhã, todos terão lugar: o Comando da
Base Aérea do Galeão garante 100 mil luga-
res na base, sem mencionar outros em áreas
próximas. Joào Paulo II, que sairá de Roma
às 16h30min de hoje (hora de Brasúia), em
um avião da Alitalia, para uma visita de dois
dias à Argentina, ficará no Galeão 45 mi-
nU 

O avião em que o Papa viaja deverá
pousar no mesmo lugar em que aterrissou o
Boeing da Presidência da Republica que
trouxe João Paulo II de Brasília, via Belo
Horizonte, no dia Io de junho de 1980. O
Cardeal Eugênio Sales será a única auton-
dade a subir as escadas do avião para recep-
cionar o Papa, que descerá para receber os
cumprimentos de outras autondades ecle-
siásticas, civis e militares.

Mesmo lugar
D Romeu Brigenti, Bispo-Auxilíar e Vi-

eário-Geral da Arquidiocese do Rio de Ja-
nelro que também é presidente da comissão
encarregada de organizar o encontro com o
Papa informou ontem que, apesar da pressa
com que o programa teve de ser elaborado,
houve a preocupação de fazer com que João
Paulo II ao descer as escadas, veja imedia-
tamente o mesmo lugar onde ha dois anos
pisou em chão carioca. Ali está uma placa de
bronze para lembrar o primeiro passo dado
pelo Papa no Rio de Janeiro.

João Paulo II receberá então os cumpri-
mentos das autoridades: Ministro das Rela-

ções Exteriores, Saraiva Guerreiro, em no-
me do Presidente João Figueiredo; Gover-
nador Chagas Freitas; Prefeito Juho Couti-
nho? Cardial-Arcebispo de São Paulo D
Paulo Evaristo Arns; e bispos-auxihares do
Rio e bispos titulares das Dioceses do Esta-

do Rio de Janeiro. Todos os cardeais

apa100 mil lugares para recepção ao t
Supermercados Brasil libera aviãoMapa da comissão de recepção

brasileiros foram convidados, mas o de For-
taleza, D Aloísio Lorscheider, esta doente,
informou D Romeu Brigenti.

A seguir, o Papa dirige-se a uma espécie
de palanque armado a uns 10 metros do
avião a uns 30 metros da cerca atras da qual
ficará o público e a uma altura suficiente
para que possa ser visto por todos. Uma vez
ali haverá um momento de silêncio e João
Paulo II convidará os que o vêem e escutam
a rezar com ele o Pai-Nosso pela paz no
mundo (A TV Globo transmitirá ao vivo a
passagem do Santo Padre pelo Galeão). An-
tes de dar a sua bênção, o Papa dirigira uma
breve mensagem ao povo brasileiro.

A bênção

Do programa também faz parte a músi-
ca para o que está sendo instalado em toda
a Base Aérea um perfeito equipamento de
som. O Coral Encontro, regido pelo Maestro
Moacir Maciel, puxará a música que se tor-
nou uma espécie de hino de saudação a Joào
Paulo II em todas as cidades brasileiras por
onde ele passou há dois anos: A Bênção,
João de Deus, de autoria de Moacir Maciel.
Será cantada também A Barca musica polo-
nesa pelo qual o Papa manifesta especial
predileção. -,,¦'-,-

Finda a breve cerimônia oficial, João
Paulo II deixará o tablado e irá, através de
um corredor, até a pérgola, para um pouco
de repouso. Nesse corredor, será cumpri-
mentado por padres, religiosas e leigos que o
Palácio São Joaquim credenciou ou pode
credenciar ainda hoje, até o meio-dia. Para
os leigos, porém, não há mais lugar.

Papaia
Durante os minutos em que permanecer

na pérgola, o Sumo Pontífice tomará uma
espécie de breakfast, à base de café e frutas
nacionais, sem faltar papaia (mamão da
Amazônia), de que, segundo D Romeu,' ele
gosta muito".

O bispo não sabe quem vai preparar esse
desjejum do Papa, mas acredita que "seja

tudo por conta do Comando Regional da
Aeronáutica". Ao Comando esta confiado,
também, todo o esquema de segurança. O
Ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de
Matos, e o Encarregado de Negócios Estran-
geiros da Nunciatura Apostólica. Monse-
nhor Luigi Bressano, estào entre as auton-
dades esperadas na recepção ao Papa.
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O público ficará a 30 metros de distância do paUinque do fapa

Como entrar na Base Aérea
sinal luminoso, para quem vai da Cida-
de. É o portão reservado também para a
imprensa.

Vidigal

A partir das 2hl5m estarão abertos
os portões do Correio Aéreo Nacional,
por onde entrará o povo, para ocupar a
área esquerda que lhe foi reservada na
Base Aérea.

As pessoas que vierem da Cidade
deverão entrar no primeiro sinal a es-
ouerda, depois de descerem a ponte e
tomar a direção do antigo Aeroporto
Internacional, onde também ficarão es-
tacionados os carros. Para os morado-
res da Ilha do Governador, o estaciona-
mento será ao longo da pista do novo
Aeroporto. Dai em diante, eles terão de
seguir a pé até a entrada do Correio
Aéreo A partir da meia-noite de hoje
será interditada toda uma pista de de-
colagem para que as pessoas possam
entrar e assistir livremente à chegada
do Papa, que está prevista para as
4hl5min (mas os portões de acesso se-
rào fechados meia hora antes).

Ônibus
Para quem não tem carro, algumas

companhias de ônibus já se prontifica-
ram a colaborar. Assim, a Transportes
Paranapuan, que opera entre a Ilha e o
Castelo, e que sai de hora em hora
durante a noite inteira, destacou 40
ônibus especiais para transportar ama-
nhà de madrugada as pessoas, com pe-
quenos intervalos. Estào neste caso as
linhas 328 (Castelo—Bananal); 634
(Saens Peha-Freguesia); 901 (Bonsu-
cesso—Bananal); 910 (Madureira—
Bananal) e 930 (Penha—Bananal). Pre-
ço de cada passagem: Cr$ 40. Dentro da
Ilha trafegarão também, em horários
especiais, ônibus da linha 924 (circular),
ao preço de Cr$ 35 por passagem.

Para os credenciados haverá lugar
para até 150 carros. A entrada para os
credenciados fica depois do segundo

Embora o anúncio da passagem de
João Paulo II pelo Rio tenha apanhado
de surpresa a comissão que agora se
encarrega da homenagem, um detalhe
não foi esquecido: uma delegação de
moradores da Favela do Vidigal estará
presente com sua faixa para homena-
gear o Papa que, hâ dois anos, esteve
com eles.

A mesma comissão informou ontem
que foram tomadas, junto com o 3o
Cornar, as medidas necessárias para
que a passagem do Pontífice se transfor-
me em uma festa, sem prejuízo da segu-
rança e em relativo bem-estar para to-
dos. Foram instalados 12 banheiros e
haverá bebedouros, ambulâncias e
atendimento médico para casos de
emergência. A Riotur fará a iluminação
de todo o gramado e outros locais onde
Papa, autoridades e povo estarão
amanhã.

No Edifício João Paulo II (Rua Ben-
jamin Constant 23), onde a Arquidioce-
se tem a sede de sua administração, foi
montada uma Central de Informações
sobre a passagem do Papa e que atende
hoje das 9h às 20h. A Central esta sob a
coordenação de uma leiga da Renova-
ção Carismática, Dona Helena Macha-
do. Segundo ela, entre os pedidos de
informações que ontem recebeu por te-
lefone — 231-2010, ramais 326 e 328 —
uma pessoa quis saber como fazer para
presentear o Papa com um quadro. A
resposta para esse tipo de perguntas e
uma só: "Mandem para a Nunciatura
Apostólica, em Brasília."

e postos
abrem hoje

Devido ao feriado de hoje
(Corpus Ohristi), bancos e co-
mêvcin não funcionam. Os su-
permereados abrem até ao
meio-dia e os postos de gasoli-
na no horário normal. O DNER
adota esquema especial de
trânsito, até segunda-feira.

A Patrulha Rodoviária Fe-
deral ficou responsável pelo es-
quema que visa impedir a cir-
culação de carros sem condi-
ções de segurança e também o
excesso de velocidade. O esque-
ma vale para todas as rodovias
federais e mobiliza 6 mil 500
homens em todo o país.

Atividades

Bancos — Funcionam normal-
mente amanhã. Uma norma do
Banco Central — ainda não confir-
mada — poderá determinar horário
especial para os dias em que o
Brasil jogar, na Copa: 14,18 e 23. O
expediente será das 8h as
14h30min.

Comércio — A informação de
que o comércio nào funciona hoje é
do Clube dos Diretores Lojistas. Há
um acordo verbal para que, nos
dias de jogo do Brasil, as casas
comerciais fechem às 15h.

Correio — No Rio, três agências
ficam hoje de plantão: a do Aero-
porto internacional (Oh às 24h), a da
Praça Serzedelo Correia, em Copa-
cabana (8h às 13h) e a da Rodovia-
ria Novo Rio (8h às 20h). Em Petro-
polis, Teresópolis e Friburgo, as
agências locais funcionam das 8h
às 12h. • . ,

Postos — Funcionam hoje e tam-
bém sábado, Dia Nacional de Vaci-
nação contra a Paralisia Infantil,
das 6h às 20h.

Mercados — Os hortomercados
do Humaitá, Leblon, Méier, Irajá e
Campinho funcionam das 8h às
14h. Será normal o horário dos va-
rejóes de Olaria (Conjunto Habita-
cional da PM), Jacarepaguá (Rua
Edgar Wernecfc) e Bangu (Colégio
Rubens Berta). Também será nor-
mal a comercialização nos merca-
dos atacadistas de Irajá, São Gon-
calo, Campos e Macaé, e nos Merca-
dos do Produtor da Região Serrana
(Friburgo), Norte Fluminense
(Cambuci) e Médio Paraíba (Pati do
Alferes).

Transportes

mas proíbe que seja
usado nas Falkland

Brasília — O bombar-
deiro inglês Viücan foi libe-
rado por ordem do Presi-
dente João Figueiredo e
tem permissão para deco-
lar ainda hoje da Base Aé-
rea do Galeão, segundo in-
formou um alto funciona-
rio governamental. Essa
decisão foi adotada, contu-
do, com uma condição: o
Governo inglês se compro-
mete a não mais utilizar
essa aeronave, internada
durante uma "semana no
Rio, em seus bombardeios
contra os argentinos, nas
Ilhas Falkland.

A solução encontrada
pelo Governo brasileiro foi
adotada, ontem, no Pala-
cio do Planalto, durante
uma reunião que teve iní-
cio às 15h e da qual partici-
param o Presidente Fi-
gueiredo e os Chefes dos
Gabinetes Militar e Civil
da Presidência, General
Danilo Venturini e Minis-
tro Leitão de Abreu. Eles
se basearam no parecer ju-
ridico do Itamarati sobre o
caso e, após a reunião, o
General Danilo Venturini
se encarregou de avisar o
Chanceler Saraiva Guer-
reiro e o Ministro Délio
Jardim de Matos sobre o
caminho encontrado, in-
formou a mesma fonte.

MÍSSIL FICA

A decisão presidencial
põe fim ao episódio que

O
esta

Galtieri recebe
João Paulo II

Buenos Aires (do Correspondente) -
Papa João Paulo II chega amanha, a e
Capital, como o Peregrino da Paz e, apesar
dos seus encontros com o Presidente Leopol-
do Galtieri e toda a Junta Militar que gover-
na o pais, procurara dar um sentido estrita-
mente religioso à sua visita de dois dias ã
Argentina.

Como a viagem foi decidida as pressas,
no final do mès passado, os preparativos
ainda eram realizados acelerada e nervosa-
mente ontem, sobretudo nos locais onde se
espera a concentração de grandes multi-
does Mais de 1 milhão de fieis deverão
assistir à primeira missa rezada por João
Paulo II defronte da Basílica de Nossa Se-
nhora de Lujan e cerca de 3 milhões sao
esperados na segunda missa, no Parque de
Palermo.

A escala de 45 minutos no Rio provocou
um atraso no programa inicial do Papa. na
Argentina. Ele chegará às 9h, ao Aeroporto
de Ezeiza — a 42 quilômetros do Centro de
Buenos Aires — e será recebido pelo Presi-
dente Galtieri. Num papamóvel, irá à Casa
Rosada, onde recebera os cumprimentos
protocolares e terá uma reunião privada
com Galtieri e os demais integrantes da
Junta Militar.

Depois, em meio de transporte ainda
nao definido (papamóvel, helicóptero ou
tremi, o Papa se dirigira à cidade de Lujan, a
70 quilômetros, onde rezará sua primeira
missa na Argentina, a partir das 16h30min.
No sábado, o Papa terá uma reunião com os
bispos argentinso e, depois, celebrará missa
no Parque de Palermo. As 15h30min, encer-
rara essa visita relâmpago, regressando a
Roma.

Um "santero"

Lujan — A primeira missa que o
Papa vai rezar na Argentina será nesta
pequena cidade, a 70 quilômetros de
Buenos Aires, onde fica a Basílica de
Nossa Senhora de Lujan, a Padroeira do
pais. Mais de 1 milhão de pessoas esta-
rào reunidas para ver João Paulo II,
entre elas o ex-metalúrgico Luís Rocco,
de 48 anos. que não consegue emprego
ha dois anos e teve que recorrer ao
trabalho de Santero, vendendo reli-
quias aos devotos.

Rocco, um italiano que emigrou para
a Argentina em 1952, não poderá, entre-
tanto, ganhar nada com a visita do
Papa A Prefeitura proibiu os Santeros
tradicionais de Lujan de se instalarem,
como de costume, nas áreas mais próxi-
mas da basílica. Ele deixará sua barra-
quinha em casa e vai-se misturar à
multidão para tentar ver o Papa: "Ele

vem da Itália, lá da minha patna. Eu
tenho que vê-lo".

Imagem

>ses nao
voam com Papa

Cidade do Vaticano — O conflito anglo-
argentino pelas Malvinas se prolongara ate
mesmo a bordo do avião que levara o Papa
João Paulo II a Buenos Aires: nenhum jor-
nalista inglês nem representante de orgaos
de imprensa da Grã-Bretanha conseguiram
visto da Embaixada argentina na Santa Se
oara acompanhar o Papa.

- E um problema de reciprocidade —
informou um porta-voz da Embaixada ar-
gentina - Os jornalistas argentinos nào
conseguiram os vistos necessários para co-
brir a visita de João Paulo II a Gra-
Bretanha Em Genebra, a Federação Inter-
nacional de Direitos Humanos pediu ao Pa-
pa João Paulo II que visite as famílias dos
desaparecidos

Uma das atrações da barraquinha de
Rocco e a imagem de Nossa Senhora,
capaz de marcar as condições do tempo.
Ontem, todas estavam cor-de-rosa:
•Elas vão mudando de cor, conforme as
mudanças do tempo. Agora está cho-
vendo, estào todas rosa. Tempo bom,
celeste e tempo variável, violeta". Luis
Rocco nào liga para a proibição de
vender seus santinhos hoje e amanha,
como de costume. Para ele, isso e o de
menos, "pior sâo as fábricas que estão
fechando."

O Papa João Paulo II vai a uma das
pequenas cidades industriais da penfe-
ria de Buenos Aires. Em Lujan, havia
umas 12 fábricas, mas hoje a maioria
nào funciona, e as que restam tem uma
produção reduzida e os operanos so
trabalham três dias por semana.

— Quando eu cheguei, aqui tinha
emprego para escolher a vontade. Eu
escolhi o meu trabalho na fábnca de
maquinaria agrícola Lorenzo Michelle y
Hijos e trabalhei como ferreiro durante
24 anos. Foram 24 anos. Mas. de repen-
te. ha dois anos as fábricas começaram
a quebrar. Com a indenização e um
dinheirinho de poupança comprei este
kiosko (barraquinha i e virei santero —
conta Luis Rocco.

Biscates
Como ele. milhares de trabalhadores

argentinos precisaram buscar biscates
nos últimos tempos, devido ao que a

sem trabalho
Rosental Calmon Alves

equipe econômica do ex-ministro Marti-
nez de Hoz chamava de "reciclagem

industrial". Na verdade, essa expressão
acabou sendo o eufemismo para o de-
semprego e a falência em massa das
indústrias, como estas da cidade da
padroeira da Argentina.

Rocco nào entende como o país pode
ter mudado tanto, mas se considera um
homem de sorte e ajudado pela Virgem,
por ter conseguido este trabalho. Há
oito meses, ele põe diariamente o seu
guardapó branco e empurra a sua barra-
quinha até a Praça General Belgrano,
para vender os seus santinhos a milha-
res de argentinos de todas as partes do
pais, que visitam Lujan periódica-
mente.

Casado, com uma filha de 17 anos e
um filho de 15, ambos estudantes numa
escola técnica, ele ainda faz biscates,
instalando antenas de televisão em Lu-
jan para ajudar no seu orçamento do-
mestiço. "Agora na Copa do Mundo, a
situação está melhorando um pouco,
pois se instalam mais televisores por
aqui", diz ele.

Ele acha que se não fosse a guerra
com a Inglaterra, o interesse pela Copa
do Mundo seria maior, e mais antenas
seriam instaladas. "Não posso acreditar
que essa guerra seja verdadeira. Um
pais tão calmo, onde nunca houve uma
coisa assim", diz Rocco, falando sempre
com seu forte sotaque italiano e gesticu-
lando mais que os argentinos.

Aeroporto Santos Dumont — A
Ponte-Aérea (Rio—São Paulo) vai
funcionar de hora em hora, a partir
das 7h de hoje.

Aeroporto Internacional/RJ —
A Varig informa que estão confir-
mados vôos extras para Porto Ale-
gre e São Paulo e Salvador. A em-
presa poderá estabelecer vôos ex-
trás para outras Capitais, se a pro-
cura aumentar. A Transbrasil e a
VASP nada informaram sobre vôos

Barcas — Haverá uma barca a
cada 30 minutos (saindo do Rio e de
Niterói). Caberá ao supervisor da
Estação estabelecer horários ex-
trás, se houver necessidade.

Rodoviária Novo Rio — Cerca
de 35 mil pessoas saíram do Rio,
ontem, segundo informações da Co-
derte, que também confirmou a
chegada de 21 mil pessoas. A pro-
cura de passagens tem sido grande,
principalmente para Vitória, Ca-
choeiro do Itapemirim, Belo Hori-
zonte e cidades da Zona da Mata
(Minas).

teve início na última quin-
ta-feira, dia 3, quando dois
F-5-E da Base Aérea de
Santa Cruz, no Rio, inter-
ceptaram o Vulcan inglês
que penetrara no espaço
aéreo brasileiro sem per-
missào. A FAB, conforme
nota divulgada na tarde
daquele dia, pretendia de-
volver o aviào, jà estácio-
nado na Base Aérea do Ga-
leão, tão logo se certificas-
se do seu desarmamento.
Isso porque, sob uma de
suas asas, a aeronave in-
glesa portava um míssil Si-
dewinder, que ficará no
Brasil, sob a guarda da
FAB, até o final do con-
flito.

Oficialmente, a libera-
ção do Vulcan e de seus

Professor
ganha 47°

seis pilotos só é válida a
partir de hoje. Ontem, o
porta-voz do Planalto, Car-
los Átila, informou apenas
que as instruções do Presi-
dente Figueiredo aos Mi-
nistros das Relações Exte-
riores e da Aeronáutica le-
varam em conta itens co-
mo tipicidade, precedem
tes, praxe do Direito Inter-
nacional, beligerància e
neutralidade. Atila adian-
tou que "a decisão do Pre-
sidente Figueiredo contém
vários aspectos que o Mi-
nistro Saraiva Guerreiro
vai expor aos Embaixado-
res da Argentina e da In-
glaterra. Ele fará gestões,
de acordo com as instru-
çôes recebidas do Presi-
dente e esses contatos sâo
sigüosos. Serão publicados
quando o Ministro Guer-
reiro julgar oportuno"

ANIVERSÁRIO
Para saber o destino do

Vulcan, o Embaixador bri-
tânico George Harding es-
teve no Itamarati, por vol-
ta das 16h, pouco depois
de despedir-se do seu últi-
mo convidado para o co-
quetel pelo aniversário da
Rainha Elizabeth II. Seu
Daimler negro de largas vi-
draças ficou estacionado
nos fundos do prédio admi-
nistrativo, enquanto o Em-
baixador conversava com
o Chanceler Saraiva Guer-
reiro, durante pouco mais
de 20 minutos.

Às 18hl5min, foi a vez do
Embaixador argentino
Hugo Caminos saber do
Ministro das Relações Ex-
teriores o teor da decisão
presidencial sobre seu pe-
dido de internamente do
Vulcan e da tripulação bri-
tánica em território nacio-
nal. Caminos saiu do en-
contro com o Chanceler
Saraiva Guerreiro tam-
bém sem adiantar qual fo-
ra a comunicação recebida
e justificou seu sorriso:

Nesses seis meses em
que venho aqui, sempre saí
sorrindo dos meus encon-
tros com o Ministro.

Depois, confessou:
Sou péssimo dissimu-

lador.

11O

Na guerra
Com ar preocupado. Rocco se lem-

bra do seu sobrinho que esta nas Malvi-
nas. O muchacho. de 18 anos, estava em
casa hà poucos meses: agora, "parece

incrível" mas ele esta na guerra. Suas
cartas dizem que esta bem, mas todos
estamos nervosos. Quem sabe? Quem
sabe o que esta passando na ilha?"

— Tomara que a visita do Papa abra
o caminho da paz... Mas eu vejo a situa-
ção muito difícil, só vejo problemas —
afirma, pessimista.

Ao lado. bem ao estilo dos países
subdesenvolvidos, duas crianças argen-
tinas protagonizam uma cena comum
no Brasil: abordam um jornalista e ten-
tam vender um santinho (uma estampi-
ta). A resposta e nâo A criança insiste
Entonces, una moneda. Una moneda.
por favor Rocco vê a cena e apenas
resmunga um eh. ao jeito italiano Nao
diz nada. mas deve pensar 

"Isto nao
existia aqui antes "

C. Christi terá
missa e bênção

Instituída no século 13 pelo Pa-
pa Urbano IV para exaltar a presen-
ça real de Jesus Cristo na Eucaris-
tia, a festa de Corpus Christi nào se
limita à procissão que se realiza
hoje, das 16h às 17h, na Candelária
até a nova Catedral, na Avemda
Chile. O Cardeal D Eugênio Sales
também celebrará missa solene ás
lOh na igreja de Santana, conheci-
da também como Santuário Nacio-
nal da Adoração Perpétua.

O Santíssimo está ali exposto
dia e noite, desde 1926, e diante dele
hâ sempre fiéis em adoração — so-
bretudo mulheres, durante o dia, e
homens durante a noite. Lá, os ca-
tólicos se preparam sempre para o
Corpus Christi, com uma semana
de celebrações especiais. E, a exem-
pio dos últimos anos, a última ceie-
braçào é a missa com D Eugênio.

Bênção

No fim da procissão, o Cardeal-
Arcebispo falará aos fiéis e dará a
bênção com o Santíssimo Sacra-
mento. Depois, perto das 17h30min.
um bispo-auxiliar celebrará missa
na Catedral para que na ocasião os
católicos possam cumprir também
o preceito de ouvir missa nos do-
mingos e dias santos de guarda. A
cerimônia será transmitida pela
Rádio Roquete Pinto.

Entre outras alterações no tràn-
sito para que a procissão possa ser
realizada, haverá a interdição da
Rua Io de Março e parte das Aveni-
das Presidente Vargas e Rio Bran-
co, a partir das 14h.

Feriado no Rio
terá tempo bom
O carioca pode ficar tranqüilo

quanto as condições de tempo no
fim de semana prolongado: a previ-
sao do Instituto Nacional de Meteo-
rologia para hoje e de tempo claro a
parcialmente nublado, com nevoei-
ros esparsos pela manhã e tempera-
tura estável. Esta previsão é para
Rio Niterói e Belo Horizonte

Chevette
— Você tem certeza de

que sou eu? Olha direito o
endereço. Confere de novo
o nome. É... pelo visto sou
eu mesmo.

Sem acreditar, o ganha-
dor do 47° Chevette-Hatch (
do concurso Espanha 82 —
Os Gols da Copa — uma
promoção do JORNAL DO
BRASIL e da TV Bandei-
rantes — professor Marco
Antônio Guimarães da Sil-
va, morador na Rua Nasci-
mento Silva, 130, aparta-
mento 301, em Ipanema,
recebeu a notícia de que
tinha sido sorteado.

O cupom de Marco Antò-
nio foi sorteado pelo jor-
naleiro Orlando Sireno —
que tem sua banca de jor-
nais na esquina da Ave-
nida Presidente Vargas
com Rua Uruguaiana —

diante da vencedora da se-
mana passada. Maria José
Farias; do gerente de Cir-
culação do JORNAL DO
BRASIL, Leopoldino de
Andrade, do representante
do Departamento Comer-
ciai da TV Bandeirantes,
Hélio Fernandes Carvalho,
além do apresentador do
programa, Alberto Léo.

Loteria
sai para
09 426

A 1 889a. extração da Lo-
teria Federal apresentou
os seguintes resultados:

Prêmios Valores Bilhetes
1= CrS lOmilhòes 09 426

Cr$l milhão 29 8U

3° CrS 700 mil 66 734

.1" CrS 500 mil 03 298

5" CrS 300 mil 08 255

6» CrS 250 mil 52 327

7° CrS 210 mil 50 550

8' CrS 180 mil 39 319
o° CrS 1 50 mil 1 3 706

10" CrS 125 mil 42 034

Rádio JB debate
cura do câncer
Os avanços da medicina

no tratamento do câncer
— especialmente os pro-
blemas de prevenção do
câncer ginecológico — cs-
tão em debate hoje na RA-
DIO JORNAL DO BRA-
SIL, no programa apresen-
tado por Eliakim Araújo a
partir das 9 horas. Os con-
vidados são os médicos do
IAERJ, Nazareno Antônio
Mayolino e Antônio San-
severino. Os ouvintes po-
dem participar do debate,
fazendo as perguntas pelo
telefone 234-7566.

O Prêmio Especial de
Cr$ 10 milhões saiu para o
2o vigésimo da Série A. Os
bilhetes terminados com o
milhar 9 426, do Io prêmio,
foram sorteados com Cr$
60 mil; e os terminados
com a centena 426 recebe-
rào CrS 6 mil.

Seus Talões saem
para Nova Iguaçu

Sílvia Oliveira Rodri-
gues, que mora em Nova
Iguaçu, na Rua Floresta
Miranda. 198, ganhou, com
o cupom n° 11 583 252, o
prêmio máximo, no valor
de CrS 3 milhões, do sor-
teio do concurso Seus Ta-
lões Valem Milhões, série
G, realizado, ontem, na se-
de da Loterj, no Centro.

O 2o prêmio — uma ca-
derneta de poupança no
valor de CrS 500 mil — saiu
para o talão n° 3 907 417,
do Rio. A televisão a cores

3o prêmio — saiu para o
n° 11 584 252. O 4o prêmio

uma motoneta — para o
talão nü 11 585 252.

Os talões que receberam
os maiores prêmios em di-
nheiro, no Plano Regional

CrS 600 mil — foram.
Barra Mansa (8 807 774),
Nova Iguaçu (11 216 848),
Rio de Janeiro (5 707 927),
Niterói (10 378 200), Nova
Friburgo (9 497 705) e Cam-
pos (8 648 575). Também
foram sorteadas para cada
município quatro cademe-
tas de poupança no valor
de CrS 100 mil cada.

CONCURSO
PARA 0 BANCO DO BRASIL

OFERECEMOS DOIS HORÁRIOS COM 6 HORAS SEMANAIS CADA

Babado de 9 as 12 e domingo de 9 as 12
?'¦ SABACO DE 14 ÀS 17 E DOMINGO DE 9 AS 2

INFORMAÇÕES SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 10 AS 1E
Tf LEFONE 748-649'

PELO J
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Falecimentos^
Rio de Janeiro

Victor Garcia Peralta.
62, de ataque cardíaco. Era
cônsul argentino no Rio de
Janeiro há três anos Ti-
nha servido antes em San-
tiago do Chile e se prepara-
va para assumir a Embai-
xada da Argentina na
Guatemala. Casado com
Suzana Luzuriaga, tinha
um filho que reside em
Buenos Aires.

Abel Menezes de Vas-
concellos, 56, de infarto, no
Hospital da Lagoa. Cario-
ca, comerciante, casado
com Cláudia Ferreira cie
Vasconcellos, tinha dois fi-
lhos: César e Telmita, um
neto, morava no Jardim
Botânico.

Antônio Pereira Barbo-
sa Filho, 39, de insuficiên-
cia cardíaca, na Casa de
Saúde São Fernando. Ca-
rioca, industriário, desqui-
tado, tinha um filho: Mar-
ceio, morava em Botafogo.

Francisco Vieira da Fon-
seca, 78, de parada respira-
tória, em casa, em Ipane-
ma. Carioca, industrial
aposentado, viúvo de Mar-
garida Diniz da Fonseca,
tinha três filhos: Jorge,
Paulo e Waldir, sete netos
e uma bisneta.

Geraldo Mesquita, 58, de
neoplasia, no Rio de Janei-
ro. Fluminense de Cam-
pos, advogado e jornalista.
Era casado com Dulce
Mesquita, tinha cinco fi-
lhos.

Estados
Roberto Freire Rehder,

cinco anos, de leucemia.
Filho de Heloísa Freire e
Paulo Redher. Morreu na
Casa de Saúde São Sebas-
tião e hoje o corpo vai para
a Santa Casa de Misericór-
dia; de lá, para o Cemitério
de Vila Alpina, em São
Paulo, onde será cremado.

Manoel Domiciano da
Encarnação, 93, de parada
cardíaca, em São Paulo.
Viúvo de Honoria P. da En-
carnação, tinha filhos:
Franklin, Wilson, Hamil-
ton Herminio, Maria Ima-
culada e Herminia, além
de genros, noras, netos,
bisnetos e sobrinhos.

Ana Paladino Ferrari,
88, de problema cardíaco,
em São Paulo. Viúva de
Antônio Ferrari, tinha os
filhos: Ana Ferreira Sac-
cheta, casada com ítalo
Saccheta, Maria José Fer-
rari Patané, casada com
Salvador Patané, Giovan-
ni Paladino Ferrari, casa-
do com Rachel Tieman
Ferrari, Janice Ferrari Ca-
talano, casada com Cie-
mente Catalano, netos,
bisnetos e sobrinhos.

Exterior
Ferdinand Waldo Dema-

ra, 60, de ataque cardíaco,
na Califórnia. Ganhou fa-
ma internacional como O
Grande Impostor, assu-
mindo as identidades de
um cirurgião, um monge
trapista e um diretor de
presídio. Viveu os últimos
oito anos como Ministro
batista da Boa Fé no Hos-
pitai Comunitário de
Anaheim Oeste. Em diver-
sas ocasiões, Demara per-
sonificou um monge tra-
pista, um doutor em psico-
logia, o Reitor da Escola
de Filosofia de uma peque-
na faculdade na Pensilvâ-
nia, um estudante de Di-
reito, um zoólogo recém-
formado, um pesquisador
de carreira e professor de
uma faculdade do Maine,
um cirurgião da Marinha
Real Canadense, um dire-
tor assistente de um presi-
dio no Texas e um mestre-
escola querido de um vila-
rejo numa ilha do Maine.
Chamou a atenção da opi-
niào pública pela primeira
vez em 1951, quando,'tra-
vestido de Dr Joseph Cyr,
realizou uma operação de
apêndice a bordo de uma
corveta canadense, debai-
xo de uma tempestade, ao
largo das costas da Coréia.
A carreira médica chegou
ao fim quando o verdadei-
ro Dr Cyr, residente no in-
terior dos Estados Unidos,
questionou o envolvimen-
to do seu nome num inci-
dente longínquo da Mari-
nha canadense. Ele ainda
foi tema de um livro bcst
seller e do filme intitulado
O Grande Impostor, com
Tony Curtis no papel prin-
cipal.

Henning Mikkeisen, 67.
de ataque cardíaco, em
Hemet, Califórnia. Criador
da história em quadrinhos
Ferdinando. que retrata o
dia-a-dia do americano e
do europeu de classe mé-
dia. Nascido na Dinamar-
ca, Mikkeisen criou Ferdi-
iianclo em 1937. A história
em quadrinhos, que não
tem legenda, é atualmente
publicada em 200 jornais
nos Estados Unidos, no
Canadá, na Europa, no Me-
xico e na America do Sul.
Durante a II Guerra Mun-
dial, a tira foi proibida pe-
ios nazistas porque o Digo-
de do personagem princi-
pai parecia demais com o
de Adolf Hit ler. Mikkeisen
vivia em Hemet. no deser-
to da Califórnia, na >i
anos. Nos últimos 12 anos.
ele foi ajudado em seu tra-
balho por Ai Plastino, pois
estava doente.

Justiça liberta Van e Lou
Depois de sete anos de prisão, a

liberdade: Maria de Lourdes Leite
de Oliveira, a Lou, e Vanderley
Gonçalves Quintão, o Van, conde-
nados a 20 e a 18 anos pelos assassí-
mos de Wantuil de Matos Lima e
Almir Rodrigues da Silva, em 1974,
ganharam ontem o livramento con-
dicional (ele) e o benefício da prisão
albergue-domicüiar (ela). A decisão
foi dada ontem à noite pelo Juiz da
Vara de Execuções Criminais, Wel-
lington Jones Paiva.

O Conselho Penitenciário havia
opinado, por unanimidade, contra
o livramento de Lou E ao votar, o
Promotor Adolfo Lerner afirmou:
"A frieza e a insensibilidade são,
sem dúvida, as características mar-
cantes de sua personalidade. Em
estudo extra-oficial, foi tida como
personalidade psicopática, que sen-

te prazer sexual ao rememorar as
brutais cenas de seus crimes"
Amanhã, os dois comparecerão pa-
ra audiência com o Juiz Wellington
Jones Paiva.

A princípio, tudo levava a crer
que os dois homicídios não tinham
ligação entre si. Mas logo após; ga-
nharam as manchetes dos jornais,
por envolver uma universitária (a
Lou), filha de um coronel da reser-
va. e um engenheiro cartografo, do
Observatório Nacional, seu namo-
rado (.o Van). De acordo com o pro-
cesso, Vanderley, ao saber da exis-
tència de dois ex-amantes, resolveu
"passar uma esponja de sangue no
passado" de Maria de Lourdes. Fo-
ram condenados, pelo 2° Tribunal
do Júri, a 15 anos (ele) e a 18 anos
(ela). A Promotora Telma Musse

Diuana apelou E o Tribunal de
Justiça aumentou a pena de Van
paia 18 anos e a de Lou para 20
anos.

Acionado pelos advogados, o
Conselho Penitenciário concedeu a
comutação da r>ena de Van, baixan-
do para 12 anos, sendo favorável,
portanto, ao seu livramento condi-
cional, por ter cumprido metade da
condenação. O voto divergente foi o
do Promotor Adolfo Lerner, dizen-
do ter sido contrario à opinião da
maioria dos integrantes do Conse-
lho, por considerá-la "insustentável
e marcantemente incoerente".

Quanto a Lou, o Conselho foi
unânime em votar contrariamente
à liberdade condicional. Mas o Con-
selho baixou a pena de Lou de 20
para 15 anos, por seis votos a um.

AVISOS RELIGIOSOS

BERTY MONTE

^

(DESCOBERTA DA MATZEIVA)
Rosette Hazan. participa a descoberta da Matzei-
va da sua inesquecível amiga, a realizar-se hoje,
às 15:00 horas no Cemitério Comunal Israelita do
Caju. <P

MANOEL DA SILVA ABREU

t
dia

(ZICA)
4o ANO DE FALECIMENTO

Ignez Reis de Oliveira, convida os Paren-
tes e Amigos a assistirem a Missa pelo 4o
Ano de Falecimento do saudoso extinto, a
realizar-se na Igreja da Candelária amanhã

11 às 10hs.

Prof. HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA

tA 

Diretora, os professores, funcionários e alunos do Instituto de Biologia''da
Universidade Federal do Rio de Janeiro comunicam o trágico falecimento do
querido professor HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA, Chefe do Departa-

mento de Biologia Marinha, ocorrido em 08/06/1982.

GRATIDÃO ETERNA

PROF0 ÁLVARO DE AQUINO SALLES
(FALECIMENTO)

tSeus 

Discípulos, Assistentes, Auxiliares, Enfermeiros com profundo pesar
comunicam o seu falecimento e convidam os amigos e clientes para o seu
sepultamento, às 11 horas do dia 10, saindo o féretro da Capela Real

Grandeza n° 2 para o Cemitério São João Batista. IP

A família de EDSON QUEI-
ROZ, Profundamente cons-
ternada, comunica seu trá-
gico falecimento, ocorrido
em acidente no Ceará, e
convida parentes e amigos
para sua missa de sétimo
dia, segunda-feira, dia 14
próximo, às 10 horas, na
Igreja da Candelária.

A Rádio Tamoio, Norte Gás Buta-
no Distribuidora Ltda., Queiroz
Comércio e Participações S/A e a
Estamparia e Esmaltação Nor-
deste Ltda. — Esmaltec,
cumprem o doloroso dever de
comunicar o falecimento de seu
Diretor-Presidente, Sr. EDSON
QUEIROZ, e convidam para a
Missa de Sétimo Dia, segunda-
feira, dia 14, às 10 horas, na
Igreja da Candelária. (P

Tempo
INPE/CNPq -¦05M7roin i«'06/H2) - vi« Rk»~Sul

No Rio
Tempo claro a parcialmente nublado com nevoeiros espar-
sos pela manhã. Temperatura estável. Ventos Norte fracos.
Máxima: 32.f em Bangu o mínima: 16.9 em Realengo.
As Chuvas — Precipitação em milímetros nas últimas 24
horas: 0.0
acumulada este mês: 0.0 normal mensal: 43.2
acumulada este ano: 490.9 normal anual: 1075.8
O Sol — Nascerá às 06h29min e o ocaso será ás 17hl4min.
O Mar — No Rio de Janeiro: Preamar: 04h25min/l .2m e
17hl4min/l.2m. Baixamar: 12h08min/0.3m. Em Angra dos
Reis: Preamar: 03h40min/l.lm e 16h23mm/!.lm. Baixa-
mar: llh53min/0.3m. Em Cabo Frio: Preamar:
04h05min/1.0m e 17hl4min/l. Im. Baixamar:.
Ilh04min/0.2m e 23h28min/0.5m.
O Salvamar informa que o -.:ar está meio ogitado com águas
a 18° correndo de Sul para Leste.

A Lua

Há uma frente fria sobre o oceano na altura do litoral do
Rio Grande do Sul, com pouca atividade sobre o continen-
te. Outra frente fria está localizada na Argentina, na altura
de Mar dei Plata. No Nordeste do país, continua ativa a
zona de instabilidade, com eixo entre Sergipe e Pernambu-
co. Sobre o restante do pais instabiliza-se progressivamente
a massa de ar tropical.

Cheia 
"° Minguante 

Nova Crescente
até 13/6 14/6 2"ri6 ¦™U6 .

I venio —? /£ .Jf\—„ I
FRENTE fKIA***** || . \J I j- { . f T©"-—-j chuvas - L_ ¦"'*V Í-£~A-jr' f ¦•<:]_, V:}'^ ':

Nos Estados
Amazonas: Pte. nub. a nub. c/chvs. esparsas a Oeste do
Estado. Temp. estável. Máx.: 31.1; min.: 22.3. Roraima:
Nub. c/chvs. esparsas. Temp. estável. Máx.: 28.4; min.:
22 3. Acre: Pte. nub. a nub. sujeito a chvs. esparsas. Temp.
estável. Máx.: 32.1; min.: 22.0. Part: Pte. nub. a nub.
sujeito a chvs. esparsas a Norte do Estado. Temp. estável.
Máx.: 31.6; min.: 22.1. Rondônia: Pte. nub. a nub. sujeito a
chvs. esparsas. Temp. estável. Máx.: 32.0; min.: 21.8. Piauí:
Claro a pte. nub. Temp. estável. Máx.: 32.0; min.: 23.2.
Ceará: Pte. nub. a nub. sujeito a chvs. esparsas no litoral
Estado. Temp. estável. Máx.: 28.9; min.: 22.6, Rio Grande
do Norte: Pte. nub. a nub. c/chvs. esparsas no litoral. Temp.
estável. Máx.: 29.9; min.: 21.0. Amapá: Pte. nub. a nub.
c/chvs. esparsas. Temp. estável. Máx.: 31.0; min.: 24.1.
Maranhão: Pte. nub. a nub. Temp. estável. Máx.: 31.7;
min.: 23.2. Paraíba: Pte. nub. c/chvs. esparsas no litoral.
Temp. estável. Máx.: 29.0; min.: 2Í.4. Pernambuco: Pte.
nub. a nub. c/chvs. esparsas no litoral. Temp. estável. Máx.:
28.9; min.: 21.8. Alagoas: Pte. nub. a nub. c/chvs. esparsas
no litoral. Temp. estável. Máx.: 28.9; min.: 22.0.. Serppe:
Pte. nub. a nub. c/chvs. esparsas no litoral. Temp. estável.
Máx.: 25.8; min.: 22.0. Bahia: Pie. nub. a nub. c/chvs.
esparsas no litoral. Temp. estável. Max.: 27.8; min.: 22.1.
Mato Grosso: Claro a pie. nub. Temp. estável. Máx.: 33.8;
min.: 19.2. Mato Grosso do Sul: Claro a pie. nu. Temp.
estável. Máx.: 29.2; min.: 18.3. Golas: Claro a pie. nub.
Temp. estável. Máx.: 30.6; min.: 15.0. Brasília: Claro a pte.
nub. Temp. estável. Máx.: 25.4; min.: 14.0. Minas Gerais:
Claro a pte. nub. novos, esparsos pela manhã. Temp.
estável. Máx.: 27.5; min.: 14.0. Espirito Santo: Pte. nub.
Temp. estável. Máx.: 28.6; min.: 20.11. Sào Paulo: Claro a
pte. nub.; oeste. nub. c/nvu. pela manhã, seca a tarde a

ANALISE SINÔTICA DO MAPA DO INSTITUTO NACIO-
NAL OE METEOROLOGIA: Anticiclone polar em transi-
ção para tropical com centro no continente.
Anticiclone tropical com centro no Atlântico.

Leste; demais regiões claro a pte. nub. Temp. estável.
]Máx.: 25.8; min.: 13.5. Paraná: Nub. c/nvos. pela manhã'passando a claro no decorrer do período a Leste; demais
regiões claro a pte. nub. Temp. estável. Max.: 24.6; mín.:
7.0. Santa Catarina: Claro a pte. nub. Temp. estável. Máx.:
25.4; min.: 13.6. Rio Grande do Sul: Instável c/chvs. e trvs.
no Sul e Oeste; pte. nub. sujeito a instab. no decorrer do
período nas demais regiões, Temp. estável. Máx.: 27.4;
min.: 14.0.

No Mundo
Abcrdeen: 13, nublado; Amsterdã: 19. claro; Ancara: 18,
nublado; Atenas: 23. claro; Berlim: 16. nublado; Bonn: 21,
claro; Bruxelas: 17, nublado; Buenos Aires: 16, nublado;
Casablanca: 21. nublado; Copeiihmjue: 12, nublado; Dacar:
26. nublado; Dublim: 18, nublado; Estocolmo: 11, nublado;
Genebra: 26, nublado; Helstaqul: 07, nublado; Hong Koiig:
25. temporal; Uma: 18,'nublado; Lisboa: 18, nublado;
Londres: 22, claro; Madri: 28. claro; Mlaml: 27. nevoa;
Montreal: 21, claro; Moscou: 08. nublado; Nalróbl: 24,
nublado; Nice: 24, claro; Nova Déll: 41. claro; Nova Iorque:
20. claro; Oslo: 14, claro; Ottawa: 19. claro; Paris: 24, claro;
Pequim: 26. nublado; Pretória: 17. claro; Rlyad: 43, claro;
Roma: 27, claro; Seul: 22, nublado; Sofia: 18, claro;Tóquio:
21. nublado: Toronto: 17, nevoa; Tiinls: 28. claro; Vareóvia:
19. nublado; Viena: 25, nublado; Washington: 22, nevoa.

Prof ÁLVARO
DE AQUINO

SALLES
(FALECIMENTO)

tO 

GRUG, cumpre
o doloroso dever
de participar o fa-

lecimento de seu PA-
TRONO ÁLVARO SAL-
LES e convida para o
seu sepultamento hoje
dia 10, às 11 horas, sain-
do o féretro da Capela
Real Grandeza n° 2 para
o Cemitério São João
Batista. (p

OSWALDO SIQUEIRA
CEL/R1 — FEB

(MISSA DE 7o DIA)

tSua 

família agradece as manifestações de
pesar pelo seu falecimento e convida para a
Missa de 7o Dia a ser realizada às 10 horas
do dia 12.06.82 na antiga Catedral Metropo-

litana — Rua Primeira de Março.

CÂNDIDO SOUZA DE ANDRADE
(CANOINHO)

MISSA DE 7o DIA

A Família Souza de Andrade, Adélia, Cre-
milda, Ligia, Evandro e Diolindo comunica
aos parentes colegas e amigos, seu faleci-
mento dia 4/06/82, que farão celebrar na

Igreja dos Sagrados Corações à Rua Conde de
Bonfim — Tijuca, às 9:30 horas do dia 11/06/82,
Missa na intenção da boníssima alma de seu
querido CANDINHO.

EDSOIsi QUEIROZ

tA 

Investimentos Brasileiros
S/A — Ibrasa, cumpre o doloro-
so dever de comunicar o faleci-

mento de seu conselheiro e amigo
Dr. EDSON QUEIROZ, ocorrido dia
08/06/82, em Fortaleza. (P

Prof0 ÁLVARO DE AQUINO SALLES
(FALECIMENTO)

t 
Roberto Salles, senhora e filhos, Maria Heloiza
Salles Teixeira de Mello, filhos e netos, Angela e
Carlos Francisco, Álvaro, Fernando senhora e

filhos João e Beatriz, participam o falecimento seu
adorado pai, sogro, avô e bisavô e convidam para seu
sepultamento, ás 11 horas do dia 10, saindo o féretro
da Capela Real Grandeza n° 2 para o Cemitério São
João Batista. (P ]
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Antunes acha fi

• j

indamental apoio do Governo ao Jari
O presidente da Companhia do Ja-

ri, Sérgio Quintela. e seu principal
acionista privado, Augusto Trajano
Azevedo Antunes, deixaram claro on-
tem que a empresa enfrenta diflculda-
des que não chegam a comprometê-la,
mas advertiram que o apoio do Gover-
no será. fundamental para que o proje-
to dè certo.

Segundo Sérgio Quintela, os cinco
relatórios técnicos preparados nos úl-
timos três meses sobre as várias áreas
abrangidas pelo Projete Jari revela-
ram que a nova empresa necessitará,
este ano, de mais 20 milhões de dólares
do que o previsto para cobrir proble-
mas "pouco relevantes" enfrentados
atualmente.

— Existem alguns investimentos
adicionais de menor porte — admitiu o
presidente da Companhia do Jari —
que nâo são importantes no contexto
de uma estrutura empresarial como a
de que estamos falando.

Dificuldades a mais
Sérgio Quintela voltou a salientar

que as dificuldades da Companhia do
Jari, "embora maiores do que as que
constavam do diagnóstico feito antes
da compra, nào são de molde a agra-
var os encargos financeiros, a ponto de
obrigar os acionistas a aportes ex-
traordinãrios de capital."

Para financiar os 20 milhões de
dólares que serão necessários este ano,
a empresa deverá recorrer às fontes
tradicionais de recursos: a rede banca-
ria privada, nacional ou estrangeira,
segundo Sérgio Quintela. De qualquer
modo, a solução poderia envolver tam-
bém outras fórmulas, baseadas em re-
cursos próprios da empresa.

Um pouco mais genérico, mas sem-
pre reconhecendo que existem proble-
mas diversos decorrentes da dimensão
do empreendimento, Azevedo Antu-
nes procurou apontar numa outra di-
reção.

— Os problemas do Jari não sâo
tào grandes — assinalou —. O proble-
ma é que, localizando-se na Amazônia,
onde só cabem grandes projetos, os
problemas adquirem uma dimensão
maior.

Os dois principais representantes
da empresa confirmaram que as nego-
ciações com o Governo para inicio dos
investimentos em infraestrutura estão
caminhando.

Sérgio Quintela disse a propósito
que em recente telex enviado pelo
Ministro do Planejamento, Delfim Ne-
to, ao empresário Azevedo Antunes, o
Governo mostrou-se disposto a ativar
sua ação na área dos serviços públicos,
embora ressalvado que os investimen-
tos serão devidamente estudados
"desde que não ocorram em setores de
uso exclusivo da Companhia."

Os investimentos previstos nos se-
tores de educação, saúde, estradas,
habitações, entre outros serviços, se-
riam realizados, disse, proporcional-
mente, cabendo à empresa a parcela
de recursos correspondente a seus in-
teresses específicos na região.

— É lógico — acrescentou Quintela
— que a Companhia nào está pedindo
ajuda ao Governo para fazer, por
exemplo, estradas dentro da sua área.
Nossa proposta é pagar o custo da
infraestrutura proporcionalmente ao
que lhe compete.

Outro exemplo citado é relativo ao
problema habitacional. O Banco Na-
cional do Desenvolvimento Econòmi-
co — BNDE — liberou as propriedades
da empresa hipotecada, com exceção
da fábrica de celulose, o que permite a
venda das casas (cerca de 2 mil) aos
seus funcionários. As negociações com
o Banco Nacional da Habitação —
BNH também — foram iniciadas, com
o objetivo de obter financiamento pa-
ra os interessados.

Entre os casos citados, o mais im-
portante parece ser o da hidrelétrica
de Itapeuara. com capacidade previs-
ta de 200 megawatts e um custo esti-
mado de 320 milhões de dólares.

Na opiniào de Azevedo Antunes, o
caso da hidrelétrica representa um
bom exemplo da funçào que o poder
público terá de desempenhar, em com-
binação com a empresa, pois a usina
beneficiará não só o Jari. mas toda a
região abrangida pelos Estados do Pa-
rá e Amapá.

Outro problema citado pelo princi-
pai acionista do Jari é o do litígio
envolvendo as terras da fazenda Sara-
cura, com unia área de 2 milhões 640
mil hectares. Atualmente, as terras
com situação regularizada totalizam 1
milhão-630 mil hectares.

— Foram encaminhadas as suges-
toes. O problema agora nâo e mais
nosso — disse Azevedo Antunes.

A reunião do conselho consultivo
da Jari começou ontem por volta das
lOh e se prolongou até as 13h, apesar
de ter seu final previsto para as 1 lh.
Estavam presentes os 23 acionistas e
os integrantes da diretoria da empre-
sa. Entre outros participantes da reu-
mão, realizada no prédio da Compa-
nhia de Petróleo Ipiranga, estavam
Olavo Monteiro de Carvalho, João e
Márcio Fortes, Antônio Carlos de Al-
meida Braga, Paulo Villares e Roberto
Bornhausen.

Na saída, poucos falaram sobre o
caráter da reunião, mas afirmaram
sem hesitações que a Companhia do
Jari está marchando de acordo com o
previsto e que nada foi debatido ou
decidido sobre novos aportes de capi-
tal além das duas cotas programadas
para este ano. Até dezembro do próxi-
mo ano os acionistas privados terão de
aportar cerca de 2 milhões 750 mil
dólares, em quatro cotas. A primeira
será efetivada dia 15.

Um dos representantes do Banco
do Brasil — o principal acionista da
empresa — confirmou que a participa-
ção no capital ocorrera exatamente
coniu previsto.

Aparentemente os acionistas não
demonstram qualquei airependímen-
to Talvez pelo fato de que apesai das
dificuldades, o Jaii inclui em seu patri-
móniu uma laonca que. sozinha, vale o
dubro do que custou o Projeto quando
comprado, ha quatro meses, ao empre-
sanu nurte-americatiu Daniel Ludwig.

1/
Foto» de Rubnm Barbosa

Antunes disse que não tinha procuração de Ludwig para resolver seus problemas

rEmpresário considera 0111 desafio-.
Wilson Thimoteo

Fumando pelo exemplar de
charuto cubano, Azevedo Antu-
nes procurou também esclarecer
"alguns equívocos" sobre o seu
papel na operação, que
culminou com a compra do Pro-
jeto Jari por 240 milhões de dó-'
lares.

— É preciso ficar claro — ex-
plicou — que o Governo não
poderia desmobilizar simples-
mente o Projeto Jari, devido a
seu forte impacto sob os aspec-
tos político, econômico e social.
De qualquer maneira, o proble-
ma não era nosso, mas sim de
Ludwig e do Governo, já que
Ludwig pretendia vendê-lo e o
Governo nào pretendia estatizã-
Io. Fui convidado, então, pelas
•autoridades para intermediar as
negociações uma vez que o esta-
do de saúde de Ludwig não lhe
permitia locomover-se com faci-
lidade.

Pausadamente, Azevedo An-
tunes insistiu em contar inte-
gralmente a história que prece-
deu a operação.

— Eu não tinha, no entanto,
nem a procuração de,. Ludwig
para resolver seus problemas,
nem a do Governo. Quando o
processo chegou a um certo pon-
to, senti que nào tinha mais o
que fazer.

De acordo com seu relato, o
passo seguinte colocou-se numa
posição destacada por força das
circunstâncias que envolveram
as dificuldades do Jari.

— Também é um equívoco
que eu tenha arregimentado em-
presarios para o projeto. Na ver-
dade. foi o Governo, através da
sua equipe ministerial, quem de-
cidiu convidar os empresários.
Mas foi necessário alguém que
viesse a desempenhar o papel de
liderança frente ao enorme desa-
fio que o empreendimento repre-
sentava. Evidentemente, no fi-
nal de tudo, a tradição que te-
nho na região amazônica levou o
Governo a convidar-me para as-
sumir tal papel.

O quadro geral, portanto, não
parece ser difícil de avaliar, mes-
mo para um observador sem as-
sento nas fachadas reuniões de
um conselho consultivo que reú-
ne parte expressiva da elite do
empresariado nacional: o proje-
to de Daniel Ludwig não aican-
çou o êxito esperado, levando o
Governo a buscar uma solução
empresarial privada que reunis-
se na sua base um grupo seleto

de investigadores. E para os in-
vestidores não restou outra op-
çào que não fosse a de assumir"grande desafio" e a promessa
de um apoio governamental que
está sendo aguardado pelos
acionistas.

Desta vez, o empresário Au-
gusto Trajano de Azevedo Antu-
nes resolveu dar uma entrevista
ampla, rompendo com seu cos-
tume de evitar ao máximo a
imprensa. Sentou ao lado do
presidente da Companhia do Ja-
ri, Sérgio Quintela, e falou da
situação atual do Jari, definin-
do-a como "um grande desafio",
que não poderá ser vencido sem
a ajuda do Governo.

Mantendo uma certa distàn-
cia, sem perder, porém, o ar sim-
pático, Azevedo Antunes res-
pondeu a todas as perguntas fei-
tas, durante cerca de uma hora e
meia, mas não deixou de fazer
duas ou três restrições à curiosi-
dade dos repórteres.

A primeira delas foi relativa
às perguntas sobre a situação
real da Companhia em termos
econômicos e financeiros, que,
segundo versões, obrigaria seus
23 acionistas a desembolsar
mais dinheiro do que estava pre-
visto.

Nunca os senhores — co-
mentou com ironia — entrariam
no gabinete da presidência de
uma outra grande empresa para
perguntar sobre os detalhes do
seu funcionamento ou sobre
seus problemas mais imediatos.
Logicamente, porque não se-
riam atendidos. No caso do Jari,
como se trata de uma empresa
excepcional, que até bem pouco
tempo era propriedade de uma
única pessoa, ainda é admis-
sível.

Mais adiante, quando lhe pe-
diram a distribuição das cópias
dos cinco relatórios especial-
mente preparados por uma equi-
pe técnica para a primeira reu-
nião do conselho consultivo da
empresa, Azevedo Antunes
disse:

Uma pessoa pode andar
nua em seu toalete sem maiores
problemas. Mas se o fizesse em
lugar público estaria vivendo às
escancaras, o que nâo seria mui-
to apropriado. Não podemos es-
tar divulgando informações in-
corretas ou inoportunas, ou mes-
mo, em alguns casos, alternati-
vas que podem ser usadas ou
não.

BNH pode atender pedido
Brasília — O pleito dos empre-

sários que participam da Compa-
nhia do Jari. no sentido de que o
Governo "banque" a infra-
estrutura do Projeto Jari, jã pode
ser atendido, tecnicamente, na ãrea
do Banco Nacional da Habitação. O
Prodepo — Programa de Apoio ao
Desenvolvimento de Pólos Econõ-
micos — criado pelo BNH, em 17 de
maio, e ontem divulgado no Diário
Oficial da União, pode enquadrar o
Projeto Jari entre seus benefi-
ciados.

Unia das sugestões empresariais
para viabilizar a nacionalização do
Projeto Jari era sua transformação
em um pólo de desenvolvimento
regional. O Prodepo "destina-se a

concorrer para a realização de em-
preendimentos de polarização re-
gional. mediante assistência finan-
ceira complementar a investimen-
tos em equipamentos urbanos ne-
cessários ã implantação dos referi-
dos empreendimentos".

Como equipamentos urbanos es-
tão definidos: "Os serviços de infra-
estrutura: equipamentos comuni-
tários; unidades residenciais: insta-
lações complementares: e outros a
critérios do BNH", que deverá con-
ceder financiamentos de "até 60%
do custo total dos investimentos
programados", a juros de 7% ao
ano, mais correção monetária, num
prazo máximo de 180 meses (15
anos), dos quais 48 meses de carèn-
cia para amortização.

ünergia nao
O Ministério das Minas e Ener-

gia nao crê em problemas paia
atender as necessidades de energia
elétrica do Projeto Jari. Mas so íni-
ciara os estuaos para construção de
uma hidrelétrica ia quando souber
quanto os responsáveis pelo Jari
pretendem de energia elétrica para
desenvolver o projeto, disse ontem
um assessor do Ministro César Cais.

Adiantou que a hipótese mais

é problema
provável, se a hidrelétrica for insta-
lada. é o aproveitamento da ca-
choeira de Santo Antônio, por ser a
queda de água mais próxima do
projeto. Segundo a fonte. César
Cais, quando visitou o Jari. na se-
mana passada, embora acompa-
raiado do presidente do projeto.
Sérgio Quintela. nao tratou da
questão da instalação de uma lu-
dreletrica.

Fábrica de celulose
não será fechada

Graça Monteiro

Fechar a fábrica de celu-
lose ficaria mais barato,
mas isso é impossível não
só porque, apesar de dar
prejuízo, essa ainda é a
única fonte de recursos da
Companhia do Jari, mas
pelo fato de basicamente,
dela dependerem cerca de
50 mil pessoas.

Em resumo foi essa a
conclusão a que chegou a
primeira reunião do Con-
selho Consultivo da Com-
panliia do Jari que hoje
tem déficit de 20 milhões
de dólares. Mas, como não
é "recomendável" contrair
novas dívidas e a empresa
tem que continuar funcio-
nando, ficou acertado na
reunião que a Jari pedira
prorrogação nos prazos de
pagamento junto aos seus
maiores credores: Daniel
Ludwig, o ex-dono do Jari,
e a construtora da fábrica
de celulose, Ishikawajima.

SEM SURPRESA

Os 23 empresários que,
com o Banco do Brasil,
participam da Companhia
do Jari, no entanto, não se
surpreenderam com a dura
realidade do relatório fi-
nanceiro preparado duran-
te árduos três meses pelo
presidente da Companhia,
Sérgio Quintela.

— Ninguém estava espe-
rando nada. Quando nós
entramos já sabíamos que
o negócio era ruim. Nin-
guém se surpreendeu.
Quando entramos no ne-
gócio, tínhamos que ateu-
der a uma solicitação do
Governo e, no meu caso,
eu sei porque — disse um
dos 23 empresários-sócios
da Companhia que não au-
torizou que seu nome fosse
publicado porque, como os
outros 22, prometeu ao
presidente do Conselho
Consultivo, Augusto Tra-
jano de Azevedo Antunes,
não comentar a reunião. O
Sr Antunes e o Sr Quintela
são os únicos que podem
falar sobre o assunto Jari.

Mas a questão funda-
mental para os empresa-
rios que participam da
Companhia do Jari nâo
são mais os 3 milhões de
dólares que terão de invés-
tir até 1984, com a segunda
parcela para ser paga até o
próximo dia 15, mas a ga-
rantia — que até hoje, se-
gundo eles, ficou na pala-
vra — da participação do
Governo quanto a assumir
a infra-estrutura.

Os gastos com infra-
estrutura correspondem,
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Sérgio Quintela

conforme o relatório do Sr
Sérgio Quintela, a 10% dos
custos totais da Compa-
nhia e, como foi exposto na
reunião de ontem, se o Go-
verno não assumir esses
gastos, agrava-se ainda
mais a situação financeira
da empresa que, para con-
tinuar sobrevivendo, terá
que fazer grandes reformas
no projeto.

— O fundamental — co-
mentou o empresário — é
diminuir os custos e au-
mentar o preço da celulose
que está sendo vendida
abaixo do custo de produ-
ção. Porém, isso nào será
fácil porque o preço da ce
lulose no mercado interna-
cional está baixo, há uma
oferta muito grande, o
custo da celulose da Jari é
muito mais alto do que o
das outras celuloses pro-
duzidas no país e, o que é
pior, a matéria-prima exis-
tente na região, a madeira,
é de baixa qualidade para
esse fim.

Excluindo a fábrica de
celulose, os empresários
consideram os outros in-
vestimentos da Compa-
nhia do Jari, como a Cau-
lim e a criação de gado
zebu, apenas apêndices da
empresa e até antieconó-
micos. Os empresários que
participaram da reunião
foram unânimes num pon-
to: "Nós não esperamos
nem esperávamos lucros",
segundo um deles, "mas
nào podemos comprome-
ter-nos a fazer novos invés-
timentos além da quota de
sacrifício de 3 milhões de
dólares previstos inicial-
mente."

Solução para terras
já tem alternativas

Brasília — A solução
fundiária do Projeto Jari já
tem algumas alternativas
preparadas pelo Grupo
Executivo do Baixo Ama-
zonas — GEBAM e estão
em exame pelo Conselho
de Segurança Nacional
(CSN). A informação é de
uma alta fonte da Presi-
déncia da República.

Essas soluções foram en-
caminhadas antes da ven-
da do projeto para o grupo
de empresários brasileiros.
A preocupação do GE-
BAM 

'foi 
preservar unia

ãrea vital para a execução
do projeto de celulose e
outros empreendimentos
que já estavam em anda-
mento. O problema maior

é a legalização das terras
devido aos diversos tipos
de documentos que com-
provam a propriedade ou
posse das terras. A solução
para o problema fundiário,
garante essa fonte da Pre-
sidència da República, náo
prejudicará o andamento
do Projeto Jari.

Quanto à possibilidade
de o Governo financiar
obras de infra-estrutura,
existe um consenso entre
os Ministérios envolvidos
com o problema de que
esses recursos só deverào
ser aplicados em áreas que
nao forem de propriedade
do projeto, isto e. que te-
nham autonomia muni-
cipal.

Fí.qt DÍ^pI fX lUt Ta1* z*

segunda demissão
em massa este ano

A direção da Fiat Diesel de Xerém demitiu na
quarta-feira 520 funcionários, 23% dos 2 mil 300
empregados que compunham antes disso o qua-
dro da fábrica. Esta foi a segunda demissão em
massa da empresa este ano: em março, foram
dispensados 420 operários, o que eleva o total de
demitidos na Fiat este ano a quase mil pessoas e
reduz a folha salarial em mais de um terço desde o
início do ano.

O motivo, segundo o diretor de relações indus-
triais da Fiat, Fernando Guimarães, foi a alta
ociosidade entre os operários devido à drástica
queda de produção tanto para o mercado interno
como para exportação. Ele não soube informar
dados concretos sobre o nível de produção da
fábrica da Fiat em Xerém, mas revelou que, no
Brasil inteiro, a demanda por caminhões está 50%
menor do que há um ano, o mesmo ocorrendo no
setor exportação.

Greve a decidir
A mesma empresa enfrentou, em maio do ano

passado, uma das mais longas greves do Estado do
Rio de Janeiro — 40 dias corridos — causada pela
demissão de 125 funcionários. Somente na terça-
feira os operários decidrão, em conjunto com o
Sindicato dos Metalúrgicos, se entram em greve
ou não: até lá, a empresa permanecerá fechada em
função dos feriados e do jogo do Brasil na Copa do
Mundo na segunda-feira.

Amanhã, porérn, representantes da direção da
Fiat e do Sindicato dos Metalúrgicos já sentarão
numa mesa com o delegado regional do Trabalho,
Luís Carlos de Brito, para debater a situação.
Terça-feira, o Sindicato distribuirá panfletos com
um comunicado aos funcionários e poderá marcar
assembléia, a ser realizada, possivelmente, em
frente aos portões da fábrica, informou ontem o
delegado sindical de Caxias, Nilson Duarte Costa.
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Os-
waldo Pimentel, disse que será enviada ainda uma
carta-denúncia ao Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria Automobilística da Itália, relatando
os fatos.

De acordo com o diretor Fernando Guimarães,
os demitidos — 400 operários da fábrica e 120
mensalistas de escritório — receberão, além das
indenizações de lei, outros benefícios: quem traba-
lhou entre um e quatro anos na empresa, ganhará
um salário adicional; de quatro a 10 anos, dois
salários; mais de 10 anos, três salários. Além disto,
assistência médica por seis meses, extensiva aos
familiares, e prioridade no caso de readmissão.

Setor em crise

O setor de caminhões ainda não sentiu os
efeitos da reativação da economia, afirma Fernan-
do Guimarães, para quem a recuperação só deverá
vir no ano que vem. "Nos últimos 12 meses, as
vendas de caminhões e motores no mercado inter-
no e externo caíram cerca de 50%", diz ele, e
fornece números: em maio de 1981, foram produzi-
dos 84 mil 413 caminhões no Brasil para o mercado
interno. Mês passado, a produção foi de 41 mil 135
caminhões.

Em relação à exportação, ocorre o mesmo: em
maio de 1981, foram produzidos 22 mil 961 cami-
nhões para serem vendidos no exterior, total que
caiu para 11 mil 175 em maio deste ano. De acordo
com o diretor de relações industriais da Fiat
Diesel, houve inúmeros pedidos de cancelamento
de encomendas por parte de países como a Nigéria
— antes um dos principais consumidores de cami-
nhões brasileiros — e o Chile.

Além disto, explica Guimarães, os europeus
tèm hoje vantagens cambiais para colocar os seus
manufaturados no mercado mundial que há um
ano nâo tinham. Os produtos industrializados
brasileiros perderam sua competitividade com os
procedentes da Europa, o que agrava ainda mais a
crise no setor de caminhões.

IBGE revela que
indústria mantém
recuperação lenta

A produção de material de transporte ferrovia-
rio. nos quatro primeiros meses do ano, foi 53,4%
maior que de janeiro a abril de 1981, mas a de
caminhões caiu 55,8%. Produziram-se 1,8% mais
sapatos de couro e quase 50% menos calçados de
lona e fibra. Aspectos de uma indústria que, de
acordo com números do IBGE, vem-se recuperam
do apenas lentamente e ainda continua, como um
todo, produzindo 6,7% abaixo do nível alcançado
de janeiro a abril de 1981.

Os Indicadores Conjunturais da Indústria do
IBGE mostram que a indústria brasileira produziu
apenas 0,6% a mais em abril deste ano, comparado
com o mesmo mês de 1981. No entanto, o indicador
acumulado já passou de uma queda de 8,8% de
janeiro a março para -6,7% de janeiro a abril.
Apenas os setores de farmacêutica (crescimento
de 6% na produção) e de vestuário (2,4%) apresen-
taram taxas positivas até agora. O indicador da
indústria de transformação melhou de -9,35% no
período janeiro-março para -7,24% de janeiro a
abril.

Continuam com urna produção mais de 10%
inferior ao período janeiro-abril do ano passado os
setores de material elétrico e de comunicações
(-15%); borracha (-14,7%); metalurgia básica
(-13,8%); mecânica (-21%); material de transportes
1-10,3%). Pelo critério da produção industrial nos
últimos 12 meses, comparado com os 12 meses
imediatamente anteriores, os resultados indicam
nào só que, com exceção da farmacêutica, nenhum
outro ramo industrial conseguiu ainda se recupe-
rar da recessào, como que esta recuperação ainda
vai exigir um bom tempo.

A indústria de bens de capital, por exemplo,
esta com um nível de produção ainda 3,7% inferior
a 1975 _ portanto, há mais de sete anos. Ela
produziu, entre abril de 81 e abril de 82, menos
24.7f>; do que nos 12 meses antes disso. A queda é
de 12,6% na indústria de bens intermediários e de
6,2% na de bens de consumo sendo que a proau-
ção de bens de consumo durável diuda está 26,5%
abaixo do nível do período maio 80 a maio 81 e a de
bens de consumo náo durável, apenas 2,8% menor.

Um setor aue se vem recuperando com alguma
rápido ri . i- - ',?i ..e janeiro a março, a
produção amua =;»ui«a lO ¦*% inferior à do mesmo
período de 81. A produção acumulada de janeiro a
abril já conseguiu ficar apenas 0,5% abaixo do
nivel registrado nos primeiros quatro meses de
1981
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Lucro do BB aumenta 228,3%
O Banco do Brasil lucrou nos

primeiros cinco meses do ano Cr$
36 bilhões 200 milhões, rcpresen-
tando um crescimento de 228,3Cr
em comparação a igual período
do ano passado, informou ontem,
em telex enviado à Bolsa de Valo-
res do Rio de Janeiro, o diretor de
controle do BB. José Luiz Mi-
randa.

Ele ressaltou que. apesar do
resultado obtido, o valor apurado
nao deve servir de base para ex-
pectativa do desempenho global
do banco, já que pelo regime se-
mestral de apuração de resulta-
dos, grande parte das receitas e
despesas somente serão contabili-
zadas por ocasião dos balanços.

Os empréstimos do Banco do
Brasil alcançaram Cr$ 2 trilhões
282 milhões, com evolução de
3,77c no mès e 9,7% nos cinco
meses acumulados O Proálcool
registrou saldo de Cr$ 116 bilhões
500 milhões, com injeção de Cr$ 3

bilhões 600 milhões, enquanto as
operações de preços mínimos e
custeio agrícola apresentaram
saldos de CrS 165 bilhões e CrS 547
bilhões.

O balancete encerrado em 31
de maio situa o ativo do BB em
CrS 6 trilhões 374 bilhões (mais
CrS 462 bilhões 200 milhões). As
disponibilidades no final do mès
eram de CrS 91 bilhões 800 mi-
lhões, consideradas por José Luiz
Miranda como normais para o
banco. As operações de crédito
tiveram incremento de Cr$ 85 bi-
lhões 600 milhões, atingindo a CrS
2 trilhões 246 bilhões.

As aplicações voltadas para os
dois segmentos básicos da econo-
mia — argicultura e pecuária —
totalizaram CrS 1 trilhão 173 bi-
lhões, numa expansão de 5,8% em
relação a abril. As exportações
cresceram Cr$ 10 bilhões 700 mi-
lhões, com saldo de Cr$ 288 bi-
lhões 900 milhões.

EMPRESAS

UNESCO — ••Administração Eco-
nõmica para Pequenas e Médias
Empresas" é um dos cursos de
aperfeiçoamento profissional que o
Experimento de Convivência Inter-
nacional do Brasil, organismo con-
sultor da UNESCO, estará promo-
vendo em julho na Universidade de
Pittsburgh. Estados Unidos.
Melitta — A Melitta do Brasil In-
dústria e Comércio patrocinará a
equipe feminina de vôlei do Pró-
Amador, programa do E. C. Pinhei-
ros.
Jorbratur — Os quase 1 mil brasi-
leiros que irão para a Espanha pela
Jorbratur receberão adesivos e
uma mensagem da Embratur para
que conquiste um turista para o
Brasil quando estiver torcendo pela
Seleção. Cada torcedor receberá
também brindes com a marca da
borboleta, símbolo das campanhas
promocionais que a Embratur faz

no exterior, que serão distribuídos
nas principais cidades espanholas
através dos escritórios Brascopa.
instalados pelo Itamarati.

Lage — A Lage, Stabel & Guerrei-
ro BBDO aumentou seu capital so-
ciai e reservas em 196%, passando
para CrS 51 milhões 800 mil. Com
faturamento de CrS 1 bilhão 447
milhões em 81, a empresa teve crês-
cimento de 140%.

ABIAF — A Associação Brasileira
da Indústria de Armazenagem Fri-
gorificada realiza hoje e amanhã no
Hotel Hilton sua 2a Reunião Anual.

TAP — De janeiro a abril a TAP —
Air Portugal, na linha Brasil—
Europa, operou 85 freqüências, ob-
tendo uma média de 124 passagei-
ros por vôo. Foram transportados
10 mil 538 passageiros, 19,2% mais
que em 81.

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

Futuro bate recorde
com Cr$ 17,1 bilhões

Ultimo dia para encerrar posições e transferi-las
para o vencimento de agosto, o mercado futuro de
açóes da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro bateu
recorde ontem ao iotalizar Cr$ 17 bilhões 156 milhões,
superando o movimento de Cr$ 16 bilhões 967 milhões
verificando no dia 12 passado, quando o volume total
chegou a mais de CrS 20 bilhões. O IBV subiu 0,7%,
situando-se em 54 mil 611 pontos.

Entre mercado à vista e futuro a Bolsa do Rio
movimentou CrS 19 bilhões 691 milhões, com destaque
para as ações da Petrobrás (73<7r do total) influencia-
das pelo comunicado do investidor Nagi Nahas que
vai exercer a compra de 120 milhões de açóes na
segunda-feira. À vista a cotação da ação chegou a CrS
11,56 (alta de 2,48%).

As maiores altas do dia: Banespa PP (5,34%);
Docas de Santos OP 15%); Mannesmann OP (2,88l:'r);
Petrobrás PP (2,48%); e Petrobrás ON (1,52%). As
desvalorizações mais acentuadas ficaram por conta de
Cemig PP (8,33%); Light OP (5%); Brahma OP (4,2691);
Vale do Rio Doce PP (4,26%) e Petróleo Ipiranga OP
(3,10%).

Cotoçoes (CrS)
Quant

(mil) Abert Fech Mòx

% 5/ Ind d.
Meddo lucrai

MedDiaantNo ano Tllulos

Corações (CrS)
Quont

(mil) Abart Fech Mòx

Tlluloi

Cotações (Cr))
Quant

(mil) Abert Fech Máx Min

% 5/ Ind da
Meddo Lucrai

nUdDiaantNo ano

Acesitaop
Açonorte pa
Arotuop
B. Amazoniaon
B, Brasil on
B. Brasil pp
B. Econômico on
B. Econômico pn
B M. Brasil pp
B, Nacional on
B Nacional pn
B. Nordeste pp
B Realpn
B Sul Bros. pn
Barnerind Segps
Banebpp
Baner|on
Bonerjpp
Banespa pp

6.297 1.61
38 3.30

1.270 3,00
111 2,00

1.937 15.30
76 202 16.20

21 12.01
6,80
7.00

148 2.90
1.140 2.90

50 5,70
69 5.00

185
9 988

2,00
4,51

190 2,80
I 029 1,36
1,330 1,70

18 366 3.55

1,58
3.27
2,80
2,00

15,30
16,00
12,01
6.80
7,00
2,90
2.90
5,70
5,00
2.00
4.51
2,79
1,40
1.65
3,80

1,62
3,30
3,00
2,15

15,50
16,20
12,01
6,80
7,00
2,90
2,90
5.70
5.00
2.00
4.51
2.80
1.40
1.70
3.85

1,58 1.58
3,27 3,30
2.80 2,80
2,00 2,00

15,30 15.42
16.00 16,10
12.01 12,01
6,80
7.00
2,90
2,90
5,70
5,00
2.00
4,51
2.70
1.36
1,65
3,55

6,80
7,00
2.90
2.90
570
5,00
2.00
4.51
2,79
1,40
1,66
3.75

-3.66 135,04
333,33

-0,71 400,00
Esl 198,02

1,18 220,92
0,44 217,27

120,10
217,95
215,38

Est 135.51
Esl 135.51

-1,73 204.30
238.10
208,33
134,63

-- 234,45
2,94 518,52

¦ 1.78 638.46
5.34 234,38

Borboraop
Be'goMÍnop
Bor. Simonzenop
Bof. Simonsenpp
Bradesco ps
Bradesco Inv ps
Brahma op
Brahma pp
Brasiljuio pa
Caf. Brasília pp
Catag.Leo polpa
CBVInds. Mec pp
Cemig pp
Cemig pc
Ceq Op
Cevai ps
Cia. Hsringop
Dccos Santos op
Eietrobrospb
Estrela pp
Farol ps
Fec. Lorenspp
Fertisul pp
Finomci
Rnorci
lochpe pp
lochpe Pn pp
José Silva op
L. Amencanascs
Lighlop
Lobrasoo
Mannesmann op
Mannesmann pp
Mendes J. Novpp
Mendes Jr. pp
Mesblo57-Plop
Mcsblo57-Pl pp
Met. Gerdaupp
Moinho Rum.op
Novo America op
Nova Ameri to pp
Olvebra pp
Pet. Ipiranga pp
Peirobrason
Petrcbraspn
Peirobras pp
RealC. Inv. pp
Riogrondensepp
S. Nacional pb
Samitriop
Sou/a Cruvop

45 4,25
265 6.00

7 11.99 I
2 12,25

137 3.90
4,40
7.10
6,75
0.75
2,32

4,25 4,25 4,25 4,25
6,00 6,00 6,00 6,00
2,00 12,30 1 1,99 12,04
2,25 12,25 12,25 12,25
3,90 3,90 3,90 3,90

16
4.088
7.131

458
10

1.300
10

195
1.124

31
1.000

1.20
5,80
0,55
0.47
1.65
2.10

4,40
6,50
6,95
0.75
2,32
1.20
5.80
0.55
0,47
2,10
2,10

4,40
7,10
6,95
0,75
2,32
1,20
5,80
0.55
0,52
2,10
2.10

4,40
6,50
6.75
0.75
2,32
1.20
5,80
0.55
0.47-
1,65
2.10

4.40
6,51
6,61
0.75
2,32
1,20
5,80
0.55
0,47
1,71
2.10

828 10,00
4.264 2.81

203
2.000

000
200

1.321
1.088

65

10,00 10,00 10,00 10.00
2.95 2.95 2,81 2,94

500
13

147
726

4
7886
4.528
1.000
1.000

353
448
300

3,00
3,50
1,70
1,50
2,80
0,37
0,37
5.45
5,30
6,00
6,76
0,95
4,50
2.45
2.13
7.56
8.30
4.60
3.90
8,70

3,00
3,50
1.70
1.60
2.80
0.37
0.37
5.45
5,30
6.00
6,76
0,95
4,50
2,55
2,15
7.56
8,30
5.00
3.90
8,70

3,00
3,50
1.70
1.60
2,85
0,37
0,37
5,45
5,30
6,00
6.76
1.00
4.50
2.55
2,20
7,56
8,30
5.00
3,90
8.70

3.00
3,50
1.70
1.50
2,80
0.37
0,37
5,45
5,30
6,00
6,76
0,95
4,50
2,45
2.13
7,56
8,30
4.60
3.90
8,70

3,00
3,50
1.70
1,51
2.B0
0,37
0,37
5,45
5,30
6,00
6,76
0.95
4,50
2,50
2,17
7.56
8,30
5.00
3.90
8.70

1.753 11,70
1757 2,80

I 1,70 11.70 I 1.70 11.70
2,80 2,80 2,80 2.80

2,80
1,15
5,00
6,50

13
200
200
723

4 10,55
70.123 11,45

200 14,00
742 5,55
240 0,85

1.169 3,27
I 859 10.56

2,80
1,15
5,00
6,90

2,80
1.15
5,00
6,90

2.80
1,15
5,00
6.50

2.80
1.15
5.00
6,68

10,55 10,55 10.55 10,55
11,90 11,99 11.40 1 1,56
14,00 14,00 14,00 14,00
5,60 5,60 5,50 5,55
0,85 0,85 0,80 0.85
3.20 3.27 3.20 3.22

10.35 10,56 10,30 10,41

Esl 179.32
0,33 194,17

217.72
0.41 210,48

Esi 181.40
1,15 200.00

¦4,27 172.22
-2.44 308,14

Est 81,52
165,71

Est 141,18
2.65 250.00

¦ 8.33 166,67
174,07
244.29
200.00

5,00 147.74
Est 193,55

149.57
Est 103,03

5,63 123,77
0,36 205,83

246,67
Est 102,78

306,18

157,89
109,03
197,92

2.27 171.10
2.8B 297,62
0,46 339,06

173.64
8,70 131,23
0,52 165,96
2,35 213,76
0.09 234,00

EST 121,74
EST 140,00

132.18
-3,10 171,23

1.52 184,02
EST 229,35

2.48 217,70
145.99

0,91 260,56
6,25 212.50

-1.83 225,17
•2,07 204,12

Supergasbrasop
T. Janerpp
Tectmos Rei. os
Telerjpn
Tibrasea
Uniboncoan
Unibancobn
Unibancoan
Unibancopa
Unibancopb
VoleR. Docepp
ValeR. Docepp
Voiec pp
Vukabraspp
WhiteMart op
Zanmi pp

14 3,80
100 1,70
100 1,55

2 2,77
1 11,00
4 1.60

3.80 3,80
1.70 1.70
1.55 1,55
2.77 2.77

11.00 11.00
1.60 1.60

99 1.65
1.60
1.80
1.60

7
20

198
05B 16,50
661 14,50

20 1,60
920 3,25

12 587 2.60
100 1.40

1.65
1,60
1,80
1.60

1.65
1.60
1,80
1.60

16,00 16,50
14,30 14,50

1.60 1.60
3.30 3.30
2.60 2.65
1,40 1.40

% SI ind da
Maddo Lucrat

Min MadDioontNo ano

3.80 3.80 EST 128.81
1.70 1,70 EST 117,24
1,50 1.54 2.67 130.51
2,77 2.77 0,73 187.16

11.00 I 1.00 — 146,08
1.60 1,60 -3.03 168,42
1.65 1,65 EST 171,BB
1.60 1.60 -2.44 168.42
1,80 1.80 0.56 160.71
1.60 1,60 -1,24 152.3B

16,00 16.18 -4,26 214,87
14,20 14.24 .3.06 211,90

1.60 1.60 EST 231,88
3,25 3,29 0,92 158.17
2,56 2,60 0,39 211,38
1,40 1.40 5,26 77,35

Mercado Futuro
Tllulos
Acesita oo
B.BfOS'1 pp
B Brasil pp
Banespa pp
Banespa pp
Barbara op
Barbara op
Belgo Min. op
Belgo Min. op
Catag.Leopol pa
Catag Leopol pa
Docas Santos op
Docas Santos op
Light op
Light op
Mannesmann op
Mannesmann op
Mannesmann pp
Mannesmann pp
Petrobrás pp
Peirobras pp
Real C Inv. pp
Sarnitn op
Samitri oo
Sou/a Cru? op
Soujra Cruz op
Vale R.Doce pp
Vale R Doce po
Whtte Mart. op
While Mart op

V«nc.
Ago
Jun
Ago
Jun
Ago
Jun
Ago
Jun
Ago
Jun
Ago
Jun
Ago
Jun
Ago
Jun
Ago
Jun
Ago
Jun
Ago
Ago
Jun
Ago
Jun
Ago
Jun
Ago

Ago

Ulf.
1,82

16,00
1B.45
3,80
4.36
4.90
5.55
6,30
7,31
1,29
1,48
2,80
3,29
1.00
1,15
2,60
2,93
2,15
2,50

11.90
13,45
16,08
3,30
3,82

11,00
12,65
14,52
16,45
2,58
3.00

Mod.
1.82

16,05
18,50
3,68
4.28
4,90
5,60
6,30
7,30
1.29
1,48
2,84
3,28
1,00
1.15
2,51
2,90
2,15
2,50

1 1.59
13,34
16,08
3.30
3.81

I 1.00
12,65
14.52
16,35
2,61
3,00

Quant.(mil)
300

73.480
30.240
55.870
69.900
B.500
8 500
3.460
3.460
5.600
5.600
15.000
13.900
2.000
2.000
8.600
12.700

2 820
6 420

481.580
516 340

200
5.600
5 600
100
100
300

2.100
29020
36.340

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO

São Paulo — Os negócios evoluíram no pregão de
ontem da Bolsa de Valores de São Paulo, com o índice
fechando em alta de 1,7% e o volume alcançando CrS 2
bilhões 628 milhões 685 mil, um acréscimo de 6% em
relação ao resultado anterior. Vale pp, a Cr$ 16,00.
fechou com uma queda de 7,2%, e Cevai pn, a Cr$ 2,05
fechou com uma baixa de 5,5%.

Solorrico pp. a CrS 0.45, registrou uma alta de
12,5% e Fundição Tupy op (C/78), a Cr$ 3,00. um
acréscimo de 11,1%. Petrobrás pp. C 26. a Cr$ 12,00,
apurou CrS 155 milhões 982 mil, 15,5% do total.
Alpargatas on, a Cr$ 17,50, apurou Cr$ 59 milhões 540.

Tllulos Abar. Min. Mad. Má». Fach. Osc. Qunnf.
(mil)

Abar. Min. Mad. Mòx. Fach. Otc Quant.
(mil)

Abar. Min. Mad. Mòx. Fach. Oic. Quant.
(mil)

Aceita op 1.60 1,60 1,60 1.60 1,60 — 1631
Atos ViII pp 0.67 0,65 0,67 0,67 0,66 -1,5 8.781
Adubos Cra pp 0.95 0.92 0.94 0,95 0.95 — 2 458
AGGS op 1.40 1,40 1.40 1,40 1.40 — 30
AGGS pp 1.35 1.35 1,35 1.35 1.35 

— 13
Alporgatos on 16,90 16,90 17,35 17,52 17,50 +3,5 3.432
Alpargatas pn 14,50 14,50 14,91 15,00 15.00 +3.4 2 047
Amaionio on 2,20 2,20 2,20 2.20 2.20 t-4.7 76
And Clayton op 2,70 2.60 2,66 2,70 2,70 -- 4.270
Anlarct Notd pn 5,10 5,10 5,10 5,10 5.10 — 1.000
Antorctica on 8,51 8.51 8.51 8,51 8,51 +0.1 50
Amo pp 8.30 8,30 8,30 8,30 8.30 

-l.l 1000
Arte* pp 3,10 3.10 3.10 3,13 3.10 -5,0 700
Anliur Longe op 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 - 20,0 200
Bonde-r Inv pp 11,50 11,50 11,50 11.50 11.50 -6.5 50

Bandeirantes on 2,56 2,56 2,56 2,56 2.56 — 176
Bondeironles on 2,.13 2.43 2.43 2,43 2,43 2U6
Bandeirantes pp 1.60 1.55 1.58 1.60 1.60 

— 2 679
Bandeirantes pp 1.25 1,25 1.25 1.25 1.25-24.2 3
Banespa on 2.40 2,40 2.40 2,40 2,40 — 142
Banespa pn 3.30 3.30 3,32 3.35 3.35 174
Banespa pp 3.60 3.60 3,73 3,80 3.75 +7,7 4 722
Bardello pp 3,10 3,05 3.10 3.15 3.15 +5,0 7,020
Baumer op 1,00 1.00 1.00 1,00 1,00 — 432
Baumer pp 1,01 1,00 1,00 1,01 1,00 — 2.250
Belgo rViineir op 6,00 6,00 6.00 6,00 6.00 — 16
Besc pp 0,90 0,90 0.90 0,90 0,90 

— 34
Bit Monork op 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 — 36
Bradesco on 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 — 139
B.odesco pn 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 — 3 647
Bradesco Fin on 5,10 5.10 5.10 5,10 5,10 — 57
Bradesco Fin pn 5,10 5.10 5,10 5,10 5,10 — 81
Bradesco Inv on 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 — 18
Bradesco Inv pn 4,51 4,50 4,50 4,51 4,50 +1.1 52
Brahmo pn 6.15 6,15 6,15 6.15 6,15 — 10
Brahma pp 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 

— 2.134
Brasil on 15,20 15,20 15.26 15,35 15,35 +0.9 142
Brasil pp 16.10 16.10 16.12 16,25 16,15 -1,5 2091
Brasilitop 2,35 2,35 2,39 2,40 2,40 +2,1 1.724
Brosmolor op 18,00 17,50 17.76 18,00 17,50 -2,7 205
Brasmotor pp 15,80 15,80 15.80 15.80 15.80 

-1.2 37
Cacique pp 8.50 8,50 8,50 8,50 8,50 — 43
Com Corrêa pp 11.20 11.20 11.20 11,20 11.20 +1,8 100
Cam Corrêa pp 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 

— 400
Casa Anglo op 15,40 15.30 15.35 15,40 15,30 -0,6 220
Cosa Anglo pp 11.25 11,10 11,10 11.25 11.10 — 300
Caso J Silva pp 3.30 3,30 3.30 3,35 3,35 +1,5 1.100
CBV Inds Mec pp 5.59 5,50 5,56 5,60 5.50 

-1.7 935
Cerv Polar pn 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 

-1.0 1.000
Cesp pp 0.79 0,79 0,80 0.80 0.79 

- 3 666
Cevai pn -2.09 2,05 2.07 2,10 2,05 

-5.5 1 130
Co Hering pp 12 60 12,00 12,46 12.60 12,00 -4.7 2 900
Cim Aratu op 2,90 2,65 2,77 2.90 2,65-15,8 423
Cim Caue pp 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 — 610
Cim liou pp 15.10 15.10 15.10 15,10 15.10 — 186
Omepar pp 2.35 2.25 2.30 2,35 2,28 

-1.3 2 788
C.mepar pp 2.15 2,15 2,15 2.15 2.15 

— 1000
Cabrasmo op 2.55 2,55 2.60 2.65 2,60 +4,0 5 075
Contab pp 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 — 146
Cônsul op 19,00 19,00 19.00 19,00 19,00 - 18.7 68
Cônsul pp 17,00 17,00 17,00 17,00 17.00-13,3 520
Cônsul pp 23,00 23,00 23.00 23.00 23.00 — I 002
Copas op 1.70 1,70 1.70 1.70 1,70 +6,2 121
Copos pp 100 1,00 1,01 1.05 1.05 -4,5 7 023
Copene pn 2,00 2.00 2.00 2,00 2,00 — 13
Copene on 490 4,90 4.90 4.90 4,90 -8.8 1269
Copene pp 2,70 2,70 2,72 2.80 2.79 -3,3 1.493
Copene pp 2,65 2,65 2.65 2,65 2.65-11.3 1200
Corbetto pp 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 50
Cruieiro Sul pp 1.60 1.55 1,56 1,60 1,55 -3.1 2.395

Duratex op
Durais» pp
fccisa op
Eciso pp
Econômico pn
Elefrom Weg pp
Eli-riano pn
El uma pp
Est Paraná pn
Es. rela pp
Eternit op
Eucate* pp
FNV pp
Fab C Renaux pp
Foral pn
Fer Lam Bros pp
Fcrbasa pp
Ferro Bros op
Fertisul op
Fertisul pp
Financial pn
Ford BraSil op
Forja Taurus pp
FngobraS op
Fngobras pp
Fund Tupy op
Fund Tupy pp
Guararapes op
Hindi op
lap on
lap pn
Ibesa oo
Imcosul pp
Ind Villares cp
Inds Romi op
Inds Romi pp
lochpe pp
lochpe pp
Uaubanco on
Itaubanco pn
Itausa on
Ira usa pn
J H Santos pp
Klabin op
Loc'a on
Litht on
Madet pn
Made-rit pn
Magnesita op
Magnesüa pp
Magnesila pp
Magnesita pp
Manah pp
Man aso op
Marcopolo pp
Mec Pesado pp
Mendes Jr pp
Mendes Jr pp
Merc S Poulo on
Merc S Paulo pn
Merc S Paulo pn
Mesb'o op
Mesbio pp
Met A Eberle pn
Met Gerdau pp
Meta! Leve pp
Momho Flum op
Momho lapa pp
Momho Sant op
MuHer pp
Naocnal pn
Nakara pp
Nordon Met op
Noroeste Est pn
Noroeste Est pp
Orion pp
Paro no pare Tia pp
Pet Ipiranga pp
Pet'obras on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Peve on
P.relli oo
PfreU' pp
Pfemesa pp
Prometal pp
Prosdõomo pp

2.85 2.85 2.85 2,85 2,85 +1,7 17
2.50 2.50 2.52 2,60 2,60 — 2 640
0.90 0.90 0.90 0,90 0,90 -10,0 I
080 0,80 0,81 0,81 0.81 -1,2 53
6,35 6.35 6.35 6.35 6.35 +0.7 74
2.15 2,15 2,22 2,30 2,30 +4.5 808
1,45 1,45 1.45 1.45 1.45 -4,6 150
1,70 1.65 1.66 1.70 1.65 -2,9 1.170
4,00 4,00 4.00 4.00 4,00 -- 22
3,60 3.50 3,56 3,60 3,60 i 2,8 4 572
6 71 6 71 6.71 6,71 6,71 — 1.600
3.85 3,85 3,85 3,85 3,85 — 1 585
1,70 1.70 1.74 1.75 1,75 -9.3 1.742
2.00 2,00 2,00 2,00 2.00 — 26
1.75 1.70 1,71 1,75 1.70 — 1200
1.10 1.10 1,10 1,10 1,10 — 160
1,20 1,20 1.25 1.25 1.25 — 230
2.10 2.10 2,10 2.10 2.10 -6.2 7
2,30 2,30 2,30 2,30 2.30 — 1.050
2,80 2.80 2.80 2.80 2.80 • 2.1 50
3,00 3.00 3,00 3.00 3.00 4

12.00 12.00 12,00 12,00 12.00 — 20
1.95 1.95 1.96 2,00 2,00 — 590
1.30 1,30 1.30 1,30 1.30 — 200
1.90 1,90 1,90 1,90 1,90 — 100
2,95 2,95 2,97 3.00 3.00+1 l.l l.l 19
3.10 3 10 3 16 3,20 3,20 >32 1366

24,00 23.78 23.87 24.00 23,90 0,4 3B5
5 60 5.60 5,90 6,00 6,00 '13,2 8
0,70 0,70 0,70 0.70 0.70 — 1 041
0.75 0,75 0,75 0,75 0,75 34
I 10 1.05 1,10 1,10 1,05 -7.0 1 003
I 40 1,40 1,40 1.40 1,40 500
0.77 0,77 0,77 0,77 0.77 +2.6 1710

I 20 1.20 1,20 1,20 1,20 -7.6 5 000
1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 - 1.791
5.20 5,20 5,20 5,20 5.20 -5.6 200
5.20 5,20 5.20 5,20 5.20 293
3.80 3,80 3.e0 3.80 3.80 -1.3 500
3,40 3,40 3.41 3.42 3.42 -2,0 4 116

10,61 10.61 10.61 10.61 10,61 +0,0 313
11,00 1,00 11,01 11.05 11.05 - 5 351
4.39 4,39 4,40 4,40 4,40 +1.1 700
1,95 1,90 1.92 1,95 1.90 -2.5 300
3.00 3,00 3,00 3,00 3,00 — 2 741
0.80 0.B0 0.80 0.80 0.60 — 41
0.70 0.70 0.70 0.70 0.70+16,6 860
0.78 0,76 0,76 0,80 0,80 -5.2 3.300
1.26 1.26 1.26 1,26 1.26 -6,6 80
1,45 1,45 1.49 1.51 1.50 +2,0 2.050
140 140 1.40 1,40 1,40 + 12.0 388
1.30 1.24 1.26 1.30 1.24 -14.4 54
2,90 2,90 2,93 2,95 2,95 -3,5 4.000
I 20 1.20 1.20 1.20 1.20 -14,2 2.102
5.00 4,50 4,77 5.00 4.50 -16.6 I 320
1.89 1,80 1,85 1.90 1.85 -2,6 4 694
8,30 8,30 8,30 8.30 B.30 — 922
7,50 7,40 7,50 7.50 7.50 — 2 529
3,55 3,55 3.55 3,55 3.55 — 201
3,02 3 02 3,02 3,02 3,02 +0,6 331
2.81 2,81 2,81 2,81 2,81 — 500
4.30 4,30 4,30 4,30 4.30 — 32
3.85 3.85 3.85 3.85 3.B5 50
1.85 1,85 1,65 1.85 1,85 -2.6 500
8 41 8.40 8,42 8,55 B.55 -2,3 2 186
6.50 6.50 6.50 6,55 6.50 -- 520

1160 11.60 11,61 11,61 11,61 +3,6 445
105 1,05 1,05 1,05 1,05 — 24
9,20 9,20 9.20 9.20 9.20 10
1.00 1.00 1.30 1.50 1.50 50.0 I 830
2.90 2,90 2.90 2.90 2.90 106
3.55 3,55 3.55 3,55 3,55 +1,4 400
4,55 4.55 4,55 4.55 4,55 — 20
3,40 3,40 3,40 3,40 3.40 — 52
3.40 3.40 3.40 3.40 3,40 — 59B
0,84 0,84 0,85 0.86 0.85 6.2 899

I 60 1.54 1.55 1.60 1.55 0.6 10 737
5 00 5.00 5.00 5,00 5.00 30
6.60 6.60 7,07 7.20 7,20 9,0 807

10,60 10,60 10,60 10 60 10,60 0,0 3
11,40 11.40 11.98 12.30 12,00 6 4 13 022
5.70 5.70 5.70 5.70 5,70 5
1,70 1,70 1,71 1.75 1,75 - 6 570
1.50 1,50 1.50 1.50 1.50 — 720
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -4,7 2.000
0.31 0.31 0,37 0,42 0,41 32,2 1 840
0 70 0 70 0,70 0.70 0.70 -4.1 550

Real on
Real pn
Real pp
Real Cia Inv pp
Real Cons pn
Real Cons pn
Real Cons pn
Real Cons pn
Real Cons on
Real de Inv on
Reol de Inv pn
Real de Inv pp
Real Part pn
Real Part pn
Real Pon» pn
Real Part on
Refripar op
Refripar pp
Sadia Avicol pp
Sadio Concor pp
Sadia Joacab pp
Satrito pn
Sono pp
Sansuy pp
Sontaconstan op
Sanfaconstan pp
Schlosser pp
Servix Eng op
Sid Açonorte op
Sid Açonorte op
Sid Açonorte pp
5'd Açonorte pp
S'd Guaira pp
Sul Riogrand pp
S 'CO Brasil op
S fco BraS'' pp
Soiorrica OP
So'ornco pp
Scjio Cruz op
Spnnger Adm pp
Sto Olímpia pp
Sudamens on
Su^ano OP
leka pp
Teleri on
Teleri pn
Telesp oe
Telesp on
Telesp pe
Telesp pn
Tibras pe
Tibras pn
TransbraS'1 pp
Tronon pp
Uni banco pn
Unibanco pn
Umbanco on
Unibanco po
Unibanco pp
Unipor pp
Vale R Doce pp
Vaie R Doce pp
Valmet op
Var.g pp
Vid' Smorma op
Votec pp
Vulcabros pp
Vuicabros pp
Wagner op
Wagner pp
Whit Mart-ns op
Zanmi pp

05 5.05 5.10 5,10 5,10 0.9 563
5.15 5,15 5,18 5,20 5,20 0,9 346
5,35 5,30 5.31 5.40 5,30 -0.9 516

13 40 13 40 13.40 13,40 13,40 15
00 6,00 6,00 6,00 6,00 10

6 00 6,00 6.00 6,00 6,00 10
6 50 6,50 6,51 6,51 6,51 0,1 38
7.50 7,50 7.50 7.50 7.50 101
6.31 6.31 6,31 6.31 6,31 43
8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 17
8 50 8,50 8,55 8,60 8,60 1,1 345
8,95 8,95 8,99 9,00 9,00 0.5 293
6 45 6,45 6,45 6,45 6,45 -0,7 45
6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 200
6 50 6,50 6,50 6,50 6,50 44
5 50 5,50 5,50 5,50 5,50 28
2 50 2,50 2,50 2,50 2,50 -5.6 33
2.50 2,50 2,50 2,50 2.50 -3.8 3,569
1 40 1.40 1,40 1,40 1,40 400

88 1,80 1,83 1,90 1,90 3,508
20 2,20 2,20 2,20 2,20 50

0,90 0,90 0,93 1,00 1.00 23,4 880
149 1.49 1,49 1,49 1,49 1.376
0.73 0,70 0,72 0,73 0,70 -4,1 2.110
0.65 0,65 0,65 0,65 0,65 500
0,66 0.66 0.66 0.66 0,66 2.000
0 97 0 95 0,95 0,97 0,95 450
0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 -3,1 138

40 2.40 2.40 2.40 2.40 506
2.20 2,20 2,20 2.20 2,20 91
31 3 31 3 31 3,31 3,31 -0,3 5

335 3,35 3,35 3.35 3,35 +0.9 580
2 00 1,95 2,00 2,00 2,00 -- 4 005
5,50 5.50 5.55 5.55 5.55 +0.9 660
60 2,60 2.60 2,60 2,60 21

90 3 90 3,97 4,00 4,00 +2,5 2 172
0 37 0.37 0,38 0.40 0,40 706
40 0,40 0.45 0 46 0,45-12.5 8 952

10 70 10,70 10.70 10,70 10,70 20
1.20 1,20 1.20, 1.20 1.20 -- 45
100 1.00 1.00 1.00 1.00 -4.7 500
75 1.75 1.78 1,80 1.80 • 2,8 3 131

1 05 I 90 1,94 1,95 1,90 -2.5 550
1,64 1,55 1,58 1.64 1,55 2.610
70 0 68 0,70 0,70 0,70 207

2.75 2.75 2,76 2,80 2,75 +0.7 37
35 1,31 1.32 1.40 1,31 -1,5 91

133 1.31 1.33 1.40 1.31 -2.9 96
3 85 3.85 3,85 3,85 3.85 -0.2 34
3.80 3,75 3,78 3,80 3.75 -1.3 26
11 00 11,00 11,00 11.00 I 1.00 +1,6 II
7.25 7,25 7,25 7,25 7.25 2
75 0 75 0.76 0,80 0,80 +6.6 1393

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 300
1,60 1,60 1.60 1.60 1.60 121
1,50 1.50 1,51 1,53 1,53 +2,0 302
1,70 1.70 1.77 1.72 1.72 +1.1 443
71 1,70 1,73 1,75 1.70 666
56 1.55 1,58 I 65 1.65 +2,4 524

7,70 7.70 7,70 7,70 7.70 - II 354
16,50 16,00 16,18 16.50 16.00 -7.2 505
14 50 14,50 14,50 14,50 14,50 13

3 00 3,00 3,00 3,00 3,00 +3.4 250
60 2.60 2,65 2.66 2.66 3.956

7,55 7.55 7,68 7,70 7,70 -2,6 1057
50 1,50 1.50 1,50 1,50 -3,4 50

3,25 3.25 3.2B 3.30 3,30 -1,5 I.IIB
1,55 1,55 1.55 1.55 1,55 100
1.06 1.06 1.06 1,06 1,06 +0,9 19
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 20
64 2.64 2.65 2.65 2.65 940

1,37 1,37 1,37 1.37 1.37 40

Opções de Compra
Código Açuo-Ohjeto
OBB2 BB PP C22
OBB14 BB PP C22
OCE2 CES PP Sub
OPT18 PET PP C25
OPTI PET PP C26
OPT8 PET PP C26
OPMI6 PMA PP C33
OPM PMA OP C33

Série Quant. (mil)

Ago
Jun
Jun
Jun
Ago
Jun
Out

13.00
17,00
0,70
9.50

10.50
11.50
2,00
1,60

150
4 700

600
14.300

529 850
57 050

100
3 850

Abart.
2.90
1.80
0.10
2,90
1.40
2.00
0.01
0,55

Mad.
3.03
1.81
0,10
2,96
1.61
2,27
0,01
0.54

Ult.
3.30
1,82
0,10
3,30
1,4
2.40
0.01
0.54

BOLSA DE VALORES DE NOVA IORQUE
Nova Iorque — A Bolsa de

Valores de Nova Iorque teve no-
va queda, ontem, com o índice
Dow Jones fechando acima ape-
nas de seu nível mínimo dos
últimos dois anos. O índice Dow
Jones caiu 6,66 pontos, tendo
fechado com 795,57 pontos. Fo-
ram negociados 55 milhões 770
mil títulos.

Os analistas disseram que fo-
ram poucas as noticias que pu-
dessem dissipar as preocupa-
ções dos investidores quanto às
taxas de juros, os problemas em
relação ao orçamento federal e a
recessão econômica. O índice
Dow Jones atingiu seu mínimo
dos últimos dois anos em 8 de
março.

Nova lorqut — Fo. a seg^i nia o Médio Dow Jo^es ra Bolso de Voices de Novo
Iorque, o^terr

Açãei Ab«r1ura Máxima Mínimo Fechamento
30 Industriais 801.18 804.03 789.76 795.57
20 Transportes 312.80 314,60 30B.38 310.93
15 Serv. Públ 109.57 110,22 108.74 109.35
65 Açóes 313.04 314,47 308,94 311.20

Fororr
dólares.

os segumtei os D'eçcs finoii do Bo'sc de Valores de Novo leque, onteT\ b"

Aircolnc
Alcan Alum
AHiedChem
AU^Cholmers
Akoo
Am Airlines
AmCynarT^fd
Am Tel & Tel
Amf Ine
Amkco
AtISichf.edd

AvcoCorp
Bend'»Ccrp

31 3'4
16 1/2

32
I 2 3;8
22 7/8
16 7/8
26 7/8

51
15 1/8

19
41 5/8
15 1/4
47 1/4

denCp 17 1/4 CrryslerCorp 6 1/4
BetHehem Steel 17 Cucorp 25 1/4
Boeirg 161/4 CccaCo:a 34
Bc.seCascade 22 3'B Coigo-cPoIm !6 3'4
Bo-dWorner 24 ColumbioPict 713/4
Brunswiclí 185/8 Com Satellite 493/4
BourroughsCorD 31 1/2 ConsEdson 35'/2
CarrpbelISoup 33 1/4 Con'r0IDota 23'!2
Conadian 201/4 CommgG!ass 44 7'8
Catetp/llorTroc 38 1/8 Cpclnt.l 353,8
CBS 361/2 Crown Zelierbach >9
Ceianese 45 3/4 DowChemicol 2! 1/8
Chase Monhat Bk Dresserlnd 18 12

41 3/8 Oupont 32

EosternA.r 5
Eastman Kodak 69 1/8
El Posso Companyn

19 1/4
Eosmork
Exxon
Firestone
fordMotor
Gen Dynamics
Gen Elwtric
Gen Foods
Gen Motors
Gte
GenTi--e
GettyOil
ü'He*te
Goodr ck
Gooòyeo'
Grncew
GtAtl&Pac
GulfO.I
Guíf 4 Western
IBM
!r'Horvester
!r-.tPODe,
IntTel&Tel
Jonnson 4 Johnson 39
Ker-r-eíottcco 23 1/4

45 7'8
27 7/8
II 1/8
21 3/4
24 3/8
60 3M

36
43 3'4
27 1/4
19 7/8
50 1/4
31 1/2
!8 3'4
22 1/2
34 12

6
32 1/2
13 1/8
58 1 8

3 5-8
34 5/8
23 1/4

Littonlndust 39 1/4
Lockheed Airc 48 3/8
LtvCorp I I 1/8
Manofact Honover

27 3/4

(McdonelIDoug
Merck
MoblOil
Monsanto Co
Nabisco
NatOistilliers
NcrCarp
Nllndust
Northeast Airlm

Occidental Pet
OünCorp
Owens lllmois
PocifícGas&EI
Pan Am World A
Penn Central
Pespsicolnc
Pf ,-erChos
PhiJlipMorns
Pnii.iosPet
Polaroid
ProcterGa"ibie
RCA
Reynolds Ind

67 1/4
72 1/2
24 1/8
62 I -'4
34 1/8
20 1 !1
46 5.'8
I9 3'B

:s
24 1/2

19 3/8
18 3-4
23 5'8
23 1/2

r 3 1/2
34 1/2
37 3/8
52 3'4

48
31 1/2
18 1'2
83 5/8
17 3M
44 1/2

ReymoldsMet
Rockwell Intl
RoyolDutchPet
Safeway Strs
Scott Paper
Sears Roebuck
Shell Oil
SingerCo

19 7/8
28 3/4
34 1/8
283/4
14 5/8
18 3/4
38 5/8

12

SmithkelmeCorp65 3/8
SperryRand
SidOilCalif
StdOiUndiono
StOWn
Teledyne
Tenneco
Te*cco

23
32 1/2
44 3/8

35
100 1/2
25 1/4
28 3'4

TexOS Instruments
77 1/2

ie«tron
Trans World Air
Union Carbide
Uniroyol
United Brands
Us industries

Us Steel
West Union Corp 31 1/2
VVesth Elect 24 3/8
Woolwonh 17 3/4

18 3/8
20

41 3/4
7 3/4

9
101/4
20 7/B

ÍNDICES

INPC — Março: 5.78ri; 6 meses: 39,lrr (reajusta os
salários em maio); 12 meses: 95,96'7<; abril:
4,81%; 6 meses: 40,2r'c (reajusta os salários em
junho); 12 meses: 95.01: maio: 6.38°<; 6 meses:
41,3Cr (reajusta os salários em julho); 12 meses:
93,41.

Salário mínimo — CrS 16.608,00
Inflação (IGP) — Março: 7.21; no ano: 21,81; 12
meses: 91.51: abril: 5.41; no ano: 28,31; 12
meses: 91.31: maio: 6,11; no ano: 36.2^; 12
meses: 91.21.

Correção monetária — maio: 5.51; no ano:
28.481; 12 meses: 90,831; junho- 5.51; no ano:
35.551; 12 meses: 89,931; julho: 5,51; no ano:
43,01; 12 meses: 89,031. (os índices anuais
reajustam os aluguéis cujos contratos vencem
no mès).

ORTN — Maio: CrS 1.775,71; junho: Cr$ 1.873,37;
julho: CrS 1.976,41.

UPC — Io jan< 31 mar — 82: CrS 1.453.96; no ano:
17.311; 12 meses: 96,881; Io abr/30 jun — 82:
Cr$ 1.683,14; no trimestre: 15,761; no ano:
35.801; 12 meses: 91,731; l°jul/30set —82: CrS
1.976.41; no trimestre: 17,421; no ano: 43,01; 12
meses: 89,031.

Correção cambial: No ano: 30,707r; 12 meses:
93,71%

Dólar — Compra: Cr$ 166,21; Venda: CrS 167,04 (a
partir de 07/06)
Paralelo — Compra: Cr$ 200. Venda: entre Cr$
205 e CrS 206. O mercado está mais oferecido,
baixando mais a cotação.

Ouro — (Rio) Compra: Cr$ 2.240,00; Venda: Cr$
2.320,00 (Valor por uma grama de ouro Goldimi-
ne) (SP) Compra: CrS 2.342,40; Venda: CrS

• 2.440,00 (Valor por uma grama de ouro Degus-
sa). Prime-rate — 16%

Libor — 15 3/16 (Válida por seis meses)
(MVR) Maior Valor de Referência — Cr$ 7.768,20

(base de cálculo para contratos e multas fede-
rais).

UFRJ — Unidade Fiscal do Estado do Rio de
Janeiro: Cr$ 3.500,00 (para cálculos de paga-
mentos de taxas, tributos e multas estaduais)

SERVIÇO FINANCEIRO

Copa aumenta prazo de
operações do "open"

Com o feriado de Corpus Christi hoje e o jogo do
Brasil na segunda-feira, a maior parte das instituições
financeiras que atua no mercado aberto operou direto
para terça-feira. Sem a interferência do Banco Central, as
taxas de juros dos financiamentos de curto prazo, que
correspondem a seis dias, atingiram a máxima de 4,50%
ao mès.

No entanto, algumas instituições que não consegui-
ram zerar suas posições recorreram ao Banco Central que
as financiou a 3,60% ao mès, mas somente até segunda-
feira. A decisão de operar direto de ontem para terça-feira
aconteceu porque o sistema bancário só trabalhará até às
14h30min, na segunda-feira, o que reduzirá em muito o
tempo de montagem administrativa da operação reali-
zada.

Na verdade, explicam os operadores, o Banco Central
não tinha interesse em financiar o mercado até terça-
feira. Isto porque na véspera dos feriados as taxas de
juros dos financiamentos de posição a curto prazo costu-
mam ser mais baixas possibilitando as instituições finan-
ceiras a obterem maiores ganhos com a valorização de
suas carteiras. Por outro lado. os feriados sempre favore-
cem a média mensal do mès de maneira irreal.

Assim, as operações efetivas de compra e venda
estiveram mais moderadas, já que as instituições finan-
ceiras concentravam seus negócios apenas nos financia-
mentos para a próxima semana. Com Letras do Tesouro
Nacional, as operações realizadas envolveram Cr$ 441
bilhões 334 milhões. Com ORTNs, os papéis monetários
com cinco anos, juros de 8% com vencimento em fevereiro
de 87 foram cotados a 101,07% e 101,14% do valor nominal
do mês. A soma das operações atingiu Cr$ 1 trilhão 158
bilhões 708 milhões, segundo dados da Andima.

Interbancário
O mercado interbancário de

câmbio para contratos prontos foi
oferecido, como volume fraca de

negócios realizados com taxas en-
tre CrS 166,47 e CrS 166,40, paro
cheques e telegramas. O bancário
futuro também foi oferecido, mas

teve um volume fraco de negócios
feitos com taxas de Cr$ 167,04

mais 4,0% e 4,6%, por mês, paro
contratos de 30 e 180 dias.

Ouro
Londres, Rio do Janeiro e São

Paulo — O preço do ouro no
mercado internacional caiu, on-
tem, nos principais mercados inter-
nacionais. Corretores disseram que
a olta de 12 dólares por onça troy
(31,103g), atingiu o seu limite

quando o exército israelense inva-
diu a Libano. Nos mercados do Rio
e de 5ão Paulo o preço permone-
ceu estável. Em Londres foi cotado
a 326,75 dólares.

Taxas de Câmbio
Moedas
Dotar
Dolor cui'rolinr>o
l.bro
Coroa dinorrrjrquesa
Coroa r>orueau(*',c
Coroa sueco
Dólar canadense
Escudo
florim
Franco Belgo
Franco francês
Franco SUÍÇO
len loponès
Lira itaiiona
r\Aorco
Peseto
Xelim
As ta*as aoma foram I
no fechamento do mo

Compra Venda
166,21 167,04
171,99 17.1,67
293.21 297,73
20,156 20,-173
27.067 27.-199
27,795 28.23J
I30.7J 132,75

2 265B 2.304.1
61.929 62,911
3.6I8B 3,6775
26,272 26,711
80,516 81.774

O.6650O 0,67529
0,12407 0.12604
68,509 69,574
1,5391 1.5639
9,7828 9,8934

xadas oniem, pelo Banco Ce
codo de câmbio brasileira

Ropas&e
166,46
172,25
293,65
20,187
27,108
27,837
130,94
2,2692
62,022
3.6243
26,312
80.638

066600
0,12425

68,612
1.5414
9.7975

ntrol, ás !6h30i

Cobertura
166.87
174,50
297,43
20.452
27.471
28.205
132.62

2.3021
62,846
3,6738
26,684
81.691

0,67460
0,12591

69,503
1,5623
9,8833

¦itn do Rio,

Taxas do Euromercado
Praro Dólar Libra Marco

1 méi 14 31* 13 3.'16 9
3 meses 15 1/16 12 15/16 9
6 meses 15 3/16 12 7/8 9

12 meses 15 1/8 12 7'B 9 1/16
As taxas acima, fornecidas pelo Banco Centra
informativo. São válidos para 10/06/82.

Fr Suiço fr.Francos Florim
3/4 37 1/2 8 15/16
3'8 30 9 1/ 16

5 13/16 25 1/4 9 1/8
5 15/16 22 1/4 9 l/B

fem caráter meramente

MERCADO
EXTERNO

Chicago e Nove Iorque — Corações aturas
"¦j; E^o^as de Mercador^ ae C"'Cago.
Nowi la-gie e Ljngres ontivr

Contratos
Mês Fechamento Oscilação Abortos

AÇÚCAR (NII

Jj 6 84 -0,40 17 241
Sc' 7,16 0 37 6 506
Our 7,26 -0,35 IS774
Jon 7.95 -0.38 21
Mar 8,44 -0.29 14 279
Moi B.Ó8 -0.26 3 184
1 12 mil libras/contrato, rents de USF/libra
poso

ALGODÃO INI)

Jul 64,97 +0,15 7865
Ago 65,20 -0,10 2
Our 67.55 -0,10 • 2.813
De; 68.77 -0.02 12,456
Mar 70.75 -0.06 1 954
Mo' 71.80 -0,25 226
50 mil libras/contrato; conts de USS libro

poso

CACAU (NI!

Jul I 415 -16 5.517
Sei 1 458 - 5.46B
Dei I 524 4 402
Mur 1.593 - 1,410
Mo. I 637 - 251
Jul 1.680 - 2
10 t métricas/contrato; US$/t métrica

CAFÉ (NI)

Jui 137,12 -2,23 3532

Sei 128,82 -2,23 2 934
Dei 124.40 - 1,10 I 317
Mor 119,68 -2,37 362

Moi 117,63 -2,37 97

37,5 mil libroi/controto; cenlj do USS/libra

peso

COBRE (NI)

Jun 57.90 -2.05 41

Jul 58.40 -2.10 29 797
Ago 59.25 -2.10 0

Sei 60.10 -2.10 16556

De.- 62 55 -2.15 14960

Jar. 63.35 2,15 563
25 mil libros/conlrato; cents de USS/libra
peso

FARELO DE SOJA (Chicago)

Jul 182,40 rO.IO 15 364
Ago 183.60 7.133
Sol 185.50 3 296
Oul 187,00 4-634
Dei 190,80 -0.30 9 279
Ja" 192.80 -0.70 4 723
100 1'conlrolo; USS/I

MILHO (CHICAGO)

Jul 343 1/2 -3/4 24,971

Sei 358 3/4 -1/2 II 568
Dei 381 1/4 -3/4 8.574
Mor 396 3/4 -3/4 .1372
Moi 403 1/4 -1/2 645

Jul 401 f 64
5 mil bushel/controto; centes de US$/bu-
shel

ÓLEO DE SOJA (CHICAGO)

Jul 19,18 -0,17 20.677

Ago 19,48 -0.17 10 791
Sei 19.75 -0,19 4 725
Oul 19.93 -0.22 4.427

Dei 20,31 -0,22 9 353
Jon 20,58 -0,23 4.594

60 mil libias/conlroto; cents de US$/libra

SOJA (CHICAGO)
~t 

630 1/2 - I 3/4 35 795
Ago 635 3/4 - 1 3/4 7.B29
S«l 63B - 4 252
Nov 645 - 2 3/4 23.237
Jon 660 1/4 -3 1/4 5 099
Mor 6/7 - 3 1/2 I 161
5 mil bustiel/coniroto; cents de U5S/bushei

TRIGO (CHICAGO)

Jul 274 1/4 • 43.9BI
Sei 284 1/4 H 1/4 14.456
Der 278 3/4 +1 1/4 38 999
Mar 292 3/4 + I 1/4 10.475
Moi 301 1/4 - 3 518
Jul 308 1/2 +1 809
5 mil buihol/conlraloi con» da USS/buihol

Mês Abertura Fechamento

Londres — Libra/t métrica

AÇÚCAR

Ago 108,75 104.50
Oul 112,00 I0B,00
Jon Sem Cotação
Mor 124,75 121.50
Me.i 127,00 124.00
Ago Sem Colação

CACAU

Jul 884 868
Sei 910 894
Dei 948 935
Mar 983 972
Moi 1.005 1 000
Jul 1 030 1.020

CAFÉ

Jul -1.230 1 207
Sei 1.163 1.140
Nov I 114 1.082
Jon 1.095 1.063
Mor I 075 I 049

Metais

Cotoçôes dos Metais em LONDRES, ontem*
ALUMÍNIO
a visto 514,5 515.0
ires meses 534,5 535,0
CHUMBO
ò v.sio 288,5 289.0
ires meses 298.5 299,5
COBRE (Colbodes)
o v.sla 726,5 727.5
ires meses 751.0 753.0
ESTANHO (Siandart)
a vista 6.560 6,565
ires meses 6 570 6 580
ESTANHO (Highgrode)
a vislo 6.560 6.565
ires meses 6 570 6.580
NÍQUEL
ò vislo 2.925 2 930
três meses 2.950 2.960
PRATA
a vista 333,5 334.5
três meses 344,? 344,4
ZINCO
à v.slo 398.0 398,5
três meses 398,0 398,5
Nora: Alumínio, Chumbo, Cobre, Eitanho,
Niquel e Zinco — em libras por Toneladas.
Prata — em pence por troy (31.103 grs)

incof corretora de cômblo e títulos mobiliários Itdo.
AÇÕES - CÂMBIO - OPEN MARKET

uma empresa do grupo inter «continental de café s.o.
RUA SÃO BENTO, 8/2" ANDAR RJ - TEL.: 296-2022 (PABX) E 253-0572

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO

Contratos
Meses em Aberto Máx. Min.
Jul 17 —
Out — —
Dei —
Mor
Moi
Jul —
Total 17
Cotação em Cr$/I5kq — Mercado firme.

Negócios
Fech. Realizados

3 290
700

3.800 —
4.000 —
4.100

200

BOI GORDO

Controdo N»gocios
Meses «m Aberto Máx. Min. Fech. Realizados
Jun 1 2 700 2 700 8
Ago 476 3.691 3 670 3 691 36
Out I 330 4.739 4 700 4.739 789
Dei 447 4647 4.600 4 647 185
Fev 196 4 427 4.385 4 385 33
Aor 110 4 417 4 390 4 390 40
Jun 275 4552 4.500 4.540 153
Toiol 2 845 1 2441
Cotação em Cr$/15 Kg. Marcado firme.

Jul
Set
De;
Mor
Moi
Jul
Tota1

2400
2418

608
124
86
14

5 650

17615
20 750
25 720
30 400

17 495
20 410
25 380

17 495
20 471
25 390

34 300 34 150
30 000 30 068

34 162
39 250

80
264
1JI

14
7

496

Jon
Total

I 200
! .'50
I 300
I 350

Cotação em CrS/soco de 60 «9 — Mercado Fraco Colaçòo em Cr$/60Kg liquido» — Mercado Calmo

Aga
Ou
Dei
f-ev
At'
Jun
Age
To'

32
74
93

OURO

2 550 
' 2 530

3.300
595
055

4 530

3 225
595
042

4 530

2 530
855
235
595
047
530
093

Preço* por uma gramo Unidade de negócios, lingote» de 1 000

gramas, por contrato Mercodo froco

Jul
Set

Mor
Mo.
Jul

461
726
121
579

650
3015

440
3 860

2 650
979

3.400
805

4 550 4 480

2 650
985
420
861
180
480
000

28
126

15
58

B ¦¦ ¦¦¦¦ '"'



JORNAL DO BRASIL

CVM estuda
mercado
de balcão

O presidente da CVM —
Comissão de Valores Mobi-
liários, Herculano Borges
da Fonseca, disse ontem
que vai dar ênfase ao pro-
jeto para instituir, no pra-
zo mais curto possível, um
mercado nacional de bal-
cão, para dar liquidez a
ações de segunda e tercei-
ra linhas, nâo cotadas em
bolsas de valores.

Recém-chegado dos Es-
tados Unidos, onde esteve
visitando as maiores boi-
sas e conhecendo mais de-
talhadamente o funciona-
mento do mercado de capi-
tais americano. Borges da"
Fonseca quer incentivar
aqui o negócio em balcão,
de forma a tomá-lo mais
transparente e sério, obri-
gando as empresas a regis-
trar suas ações. Lembrou
que nos EUA um terço das
ações emitidas são transa-
cionadas em balcão (sem
local físico, mas com cota-
ções).
PROPOSTA

Atenta ao crescente nú-
mero de lançamentos de
debèntures, o presidente
da CVM disse que poderá
propor ao Conselho Mone-
tário Nacional medidas pa-
ra evitar emissões priva-
das, sem registro, que de-
pois são lançadas no mer-
cado. Também adotará
providências caso o volu-
me indique fuga ao contro-
le de credito determinado
pelo Governo e se as em-
presas emissoras guarda-
rem os títulos em tesoura-
ria, para depois negocia-
los junto a bancos como
commercial papers.

Sobre a tese do Banco
Central, de vincular o lan-
çamento de debèntures à
captação de recursos ex-
ternos no mesmo valor,
Borges da Fonseca disse
desconhecer o assunto,
mas reconhece ser uma
preocupação válida a de
aumentar o ingresso de
empréstimos estrangeiros.

ECONOMIA NEGÓCIOS

Dow Química obtém lucro pela
Ia vez nos últimos 5 anos

Alumar dá
prejuízo
à Alcoa

quinta-feira. 10/6/82 ? Io caderno n 19

Propostas para compra da
fábrica Dona Isabel serão
abertas dia 15 de julho

São Paulo — Pela primeira vez
nos últimos cinco anos, o Grupo
Dow Chemical no Brasil apresen-
tou lucro, fechando o primeiro tri-
mestre com um superávit de CrS 1
bilhão 100 milhões. No ano passa-
do, a Dow sofreu um prejuízo de
Cr$ 4 bilhões 800 milhões. Ontem,
seu vice-presidente comercial, Er-
nesto Ramon, anunciou, ainda,
que este ano a Dow terá o segundo
superávit em sua balança comer-
ciai. ao redor de 30 milhões de
dólares. O primeiro foi em 1981,
também com 30 milhões.

Há reaquecimento no setor de
produtos derivados do petróleo,
mas no dos inorgânicos (soda
cáustica, cloro, amônia) ele ainda
não ocorreu, disse o Sr Ernesto
Ramon, para quem o mercado in-
ternacional atravessa fase difícil,
com países cortando suas impor-
tações, prejudicando assim as ven-
das nacionais. Os investimentos
da Dow Química, uma das divi-
soes da Dow Chemical (em compa-
nhia da Propenasa, Laboratório
Le Petit e Merry-Moura Brasil),
para este ano atingem 25 milhões
de dólares.

Segundo seu vice-presidente, a

Dow Química teve lucro antes de
1978, mas a partir daquele ano,
com a aplicação de investimentos
da ordem de 350 milhões de dóla-
res na sua unidade industrial de
Aratu, na Bahia, a empresa passou
a ter prejuízo seguidos e somente
no primeiro trimestre deste ano
conseguiu lucro.

Pelo menos 70% das exporta-
ções da Dow Química, este ano,
são provenientes do pólo de Aratu,
e a previsão de vendas externas é
de 68 milhões de dólares, contra 64
milhões de dólares de 1981. "Pode-
remos empatar com o ano passa-
do, devido às dificuldades no mer-
cado internacional. A Argentina,
por exemplo que era um nosso
bom mercado, não faz compras há
um mès. Outros países estão em
iguais condições. O México, outro
exemplo citado, com uma dívida
externa de 78 bilhões de dólares,
sofre desequilíbrio no balanço de
pagamentos".

Na opinião de Ernesto Ramon,
se o Brasil conseguir este ano um
superávit na balança comercial de
1 bilhão de dólares, 1983 será mui-
to melhor em termos econômicos.

Quanto à inflação, segundo pre-
viu. ela deverá se situar em dezem-
bro entre 90% e 95%. "Nossa pri-
meira previsão foi de inflação de
857c mas fizemos já uma revisão",
explicou o vice-presidente da Dow
Química.

A Dow lançará ainda no segun-
do semestre um novo inseticida e,
através do Laboratório Le Petit,
um remédio para o coração (beta-
bloqueador). Espera faturar, este
ano, 380 milhões de dólares, contra
340 milhões do ano passado.

Ramon disse, ainda, que a Dow
e o Grupo Ipiranga continuam fir-
mes no propósito de realizarem
um investimento conjunto no país,
mas "ainda não se escolheu o setor
ou o produto, porque o momento
nào é adequado, com a grande
capacidade ociosa que se verifica
no pais. Temos que esperar um
momento mais apropriado".

— Não apresentamos projeto
algum ao Conselho de Desenvolvi-
mento Industrial, porque náo te-
mos ainda uma definição sobre no
que investiremos — concluiu
Ernesto Ramon.

São Paulo — O presiden-
te da Alcoa, Alain Belda,
anunciou ontem que o pre-
juízo da sua empresa no
exercício de 1981 foi de CrS
2 bilhões 300 milhões, devi-
do à conjuntura económi-
ca nacional e em parte a
amortização dos custos fi-
nanceiros do Projeto Alu-
mar, com a construção de
uma fábrica de alumínio e
alumina em São Luís, Ma-
ranhão, que começará a
funcionar em 1984.

O ano de 1981 foi para a
empresa uma fase de com-
portamento anticiclico, ca-
racterizado por ampla ex-
pansào em um clima de
recessão. Enfrentamos um
mercado recessivo, investi-
mos em grandes projetos e
prosseguimos na nossa es-
tratégia de integração in-
dustrial — observou.

Light obtém
creédito

Petroquímica supera a crise
Salvador — O presidente da

Norquisa, General Ernesto Geisel,
afirmou que, apesar de o pais ain-
da estar sendo afetado pela crise
econômica, o setor petroquímico
nacional já está funcionando a pie-
na capacidade. Segundo ele, en-
quanto alguns produtos sào total-
mente absorvidos internamente,
outros continuam sendo expor-
tados.

Mas demonstrou sua preocupa-
ção com a guerra das Malvinas,
que reflete na demanda de petro-
químicos brasileiros, e com as ele-
vadas taxas de juros cobradas pe-
los bancos norte-americanos. O ní-
vel de produção da indústria pe-
troquímica nacional depende nào
apenas da conjuntura interna,
mas também de fatores externos,
destacou o ex-Presidente da Re-
pública. "Dependemos muito do
que acontece no mundo: por
exemplo, agora, com a guerra nas
Malvinas, nossa economia de um
modo geral sofreu porque nossas
exportações para a Argentina e

para o Chile se reduziram", disse
Geisel.

Novos projetos
Satisfeita com os resultados

dos investimentos feitos no país, a
Mitsubishi Chemical Industries
vai instalar novos projetos no Bra-
sil, anunciou ontem à tarde o pre-
sidente do conselho da empresa
japonesa, Eiji Suzuki, ao despedir-
se do Governador Antônio Carlos
Magalhães, no Palácio de Ondina.

De imediato, a Mitsubishi vai
fazer novas aplicações no setor pe-
troquímico através das empresas
CPC e Ciquine, nas quais detém
um terço do capital. Hoje ele visita
a área onde será localizado o pólo
cloroquímico de Alagoas, onde a
CPC vai construir um projeto de
160 milhões de dólares para produ-
ção de 150 mil toneladas de MVC e
100 mil toneladas de PVC anual-
mente. A Ciquine vai ampliar sua
produção de butanol e octanol em
Camaçari, investindo no projeto
120 milhões de dólares.

Com o presidente da Norquisa.
Ernesto Geisel, Eiji Suzuki visitou
ontem pela manhã as três indús-
trias petroquímicas do Pólo de Ca-
maçari onde participa com um ter-
ço do capital — a CPC, a Polialden
e a Ciquine — e conheceu as insta-
lações da Copene, fornecedora de
matéria-prima.

Com os 13 integrantes de sua
comitiva, inclusive o presidente da
Misho Iwai, S. Kawahara, o ho-
mem-forte da Mitsubishi, assistiu
a um show folclórico no Palácio de
Ondina, onde também almoçou
com empresários brasileiros do se-
tor petroquímico, entre os quais
Norberto Odebrecht, o ex-Ministro
Ângelo Sá e o ex-Presidente da
República Ernesto Geisel.

Ao final do encontro, Suzuki
demonstrou satisfação com os re-
sultados das aplicações feitas pe-
los japoneses no país, "onde cons-
tata-se não apenas a estabilidade
e o desenvolvimento, mas também
a grande capacidade que tem o
brasileiro de absorver tecnologia".

externo
O programa da Light pa-

ra este ano, que inclui o
atendimento de 180 mil no-
vos consumidores no Rio,
obteve ontem uma injeção
de Cr$ 8 bilhões, quantia
que corresponde ao em-
préstimo de 50 milhões de
dólares assinado pelo pre-
sidente da companhia,
Luiz Oswaldo Aranha, on-
tem, em Nova Iorque, jun-
to a um consórcio de ban-
cos norte-americanos lide-
rado pelo Chemical Bank.

A Light tem para 82 dois
objetivos básicos: novas li-
gaçóes e expansão do sis-
tema de fornecimento de
energia elétrica. Com as
180 mil novas ligações, se-
rào atendidos 85 mil domi-
cilios em 151 favelas do Es-
tado, 90 mil residências, 12
mil estabelecimentos co-
merciais e 3 mil empresas
industriais.

No aniversário de um ano — 15 de julho — da
portaria interministerial que instituiu as privatizações
serão abertos os envelopes com as propostas das sete
empresas interessadas em comprar o controle aciona-
rio da Companhia Fábrica de Tecidos Dona Isabel,
atualmente em poder do Banco Central.

O edital com as condições para a compra da têxtil
será publicado na próxima semana, mas nào fixará o
preço. Ficará a cargo das empresas interessadas a
oferta de um valor por ação, nào inferior a Cr$ 4,31,
preço pago pelo BC quando subscreveu 145 milhões "
322 mil títulos da Dona Isabel (CrS 626.4 milhões), em '

leilão realizado no dia 2 de abril na Bolsa de Valores de
São Paulo.

As sete empresas — Cia. Fluminense de Tecidos;
Cia de Tecidos Alaska; Força e Luz Cataguases Leo-
poldina; Fábrica de Rendas Arp; Multifil Indústria
Têxtil; Vicunha S/A; e Têxtil Elizabeth — foram quali-
ficadas esta semana para se candidatar à compra da
Dona Isabel.

Atenderam aos quatro requisitos básicos do edital
de pre-qualificaçâo: empresas sob controle nacional;
dimensão econômica compatível com os investimen- <
tos necessários à aquisição do controle e manutenção
da empresa; boa experiência empresarial e capacidade
técnica compatível com o acervo da empresa.

Minas tenta de novo
privatizar hotéis

Belo Horizonte — O Governo de Minas fará mais
uma tentativa para privatizar a rede de hotéis da ,
Hidrominas — Águas Minerais de Minas Gerais S/A,
localizados nas cidades históricas de Diamantina e de
Ouro Preto e nas estâncias de Araxá e Poços de
Caldas, que vém operando com grande ociosidade.
Além dos hotéis, o Governo mineiro está oferecendo à
iniciativa privada o Frigorífico Minas Gerais S/A —
Frimisa.

Ontem, em reunião do comitê de participação
acionária, o Secretário de Fazenda de Minas. Paulo
Haddad, deu prazo de 90 dias a seus colegas da
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, José
Romualdo Dançado Bahia, e da Secretaria da Agricul-
tura, Antônio Álvares Ferreira da Silva, para pelo
menos arrendarem os hotéis e o frigorífico. Os hotéis
foram os grandes responsáveis pelo prejuízo operacio-
nal de CrS 49 milhões da Hidrominas no ano passado.

Ao contrário dos hotéis, o Frimisa, com capacida-
de para abater diariamente 1 mil bovinos, deu lucro em
1981 e já teria interessados na sua compra. Segundo
circulou recentemente na área governamental, o pri-
meiro candidato a comprar o frigorífico seria a Coope-
rativa Mineira de Carnes, que está sendo formada por
vários empresários, entre os quais Gabriel Donato de
Andrade (diretor da Andrade Gutierrez), José Resende
de Andrade — presidente da Sociedade Mineira de
Agricultura — e o ex-presidente da Caixa Econômica
do Estado de Minas Gerais e atual Prefeito de Belo
Horizonte, Júlio Laender, Outro incentivador da coo-
perativa, ainda quando presidente do Credireal, é o
atual Secretário da Agricultura, pecuarista Antônio
Álvares.

AOTECIPE-SE AO I^JWAMENTO
£.° AVISO

( O 1.° aviso vendeu 35% em 2 dia»)
• VARANDÃO • SALÃO E QUARTO SEPARADOS

VÁ HOJE MESMO NA
AV. SERNAMBETIBA, *700, BARRA

VER AS

i ISARRABEIXi
O melhor preço do bairro:

Desde Cr$ 5.499.000,00
Até, Cr$ 6.571.000,00

Garagem incluída no preço
Já pela IJPC do 3.° trimestre: Cr* 1.976,41

FINANCIAMENTO DIRETO DA CONSTRUTORA EM 97 MESES,
SEM NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RENDA.
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ESTA É VERDADEIRAMENTE A ÚLTIMA
CHANCE DE VOCÊ VIVER NO

i\este último prédio
todqs os apartamentos
sao de Varandão, Salão e
Quarto separados.

TOTALMENTE VE1VDIDO 95% \TENDIOO

Esclarecimento:

BAftRABELLA compõe-se de apenas três prédios Isolados. E a certeza
de ama administração perfeita e integral, reside na mais nova
empresa criada pela própria Santa Isabel, a PROTEL, cujo
selecionado staff, altamente qualificado, funcionará dia c noite no
local dos prédios em regime de pleno atendimento. Sem a menor
despesa obrigatória.

Propriedade, Incorporação e Construção:

¦*¦¦¦=<

STilOTOl SIM ISABEL SI ,
A qualidade que você exige w -j m,

Atendimento no local, a partir das 9 horas

SITTES BARRABELLA \M\s^ll Má -^\^^^^ A
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Planejamento, Assessoria e Vendas:
CREC! I '25

FUTURA SA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

O passo certo em imóveis
Av. Bartolomeu Mltre. 254. Leblon

Tel.: 259-0096 • 2590196 • 259-0397 • 259-3796
õ /
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SOCIEDADE DOS ECONOMISTAS,
ADMINISTRADORES E CONTADORES

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Endereço Campo de Sao Cristóvão. cP 124 - R>o de Janeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A comissão Eleitoralda.SOCIEDADEEDOSIECONO-
MISTAS ADMINIbl RaDOmco t ^oh, I «ud, itb oo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribui-

ções que lhe confere o artigo 43 do Estatuto,
convoca os associados no gozo de seus direitos para
as eleições que serão realizadas no dia 30 de junho
de 1982 no Campo de São Cristóvão, n° 124. no
horário de 9:00 as 18:00 horas, com vistas a
composição da Diretoria Executiva e do Conselho
Deliberativo, para o mandato referente ao biênio
1982 1984.

A secretaria receberá inscrições de chapas aos
cargos da Diretoria Executiva e de sócios que
queiram candidatar-se aos cargos do Conselho Deli-
berativo, no período de 9 a 20 de junho de 1982, de
900 às 17:00 horas, no Campo de São Cristóvão,
138- sala 501.

Rio de Janeiro. 01 de junho de 1982.
(Ass.) Waldeleu Brito

Presidente da Comissão (P

Empresas se surpreendem
com o corte de crédito e

BNH prevê desembolso real Ba>ase
monetáriaCa01Ges0s;°negà 

. a^o de mutuário de apenas 40% sobe 6 1%
a V^ebh) HC&a a de Brasília - A decis

GOVERNO CHAGAS FREITAS
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos

Companhia de Eletricidade da Estado do Rio de

Janeiro - CERJ
Concorrência n° 0015-E

Aquisição de ferragens galvanizadas.
A CERJ torna publico que lará realizar em sua sede—.Rua Luís
Leopoldo Fernandes P.nhe.ro. 517 - 15" anda;, sala 503 em
Niterói a concorrência acima para aquisição de ferragens
oàffiadas cuias propostas serão recebidas e abertas no

fndlíeço acima Indicado as 14 00 horas do dia 25 de .unho de
i989
O edital as informações e condições gerais para participação na

concorrência poderão ser obtidos, diariamente, no endereço
supramenetonado.

Banco do Estado krjnocrirl
oe sao Pauio sa Uai leopa

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, S.A.
VENDA DE IMÓVEL

Vende-se ótimo imóvel próprio para Banco,

desocupado, a Rua Io de Março, n° 65 - no centro

do Rio de Janeiro — RJ

O BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SA,

coloca a venda pela melhor oferta, reservando o

direito de recusar qualquer proposta, sem obrigação

de |ustificar-se ou indenizar qualquer proponente, o

imóvel abaixo caracterizado:

IMÓVEL: -- Edifício Itécia — Rua 1o de Março. 65 —

Rio de Janeiro,
t

ÁREA — Terreno: — fração ideal correspondente a
290/1000 do total de
640.00nr\

Construção: 2.000,90 m-. sendo:
Subsolo = 430,50 nv.
Loja = 564,55 m .
Subloja = 472,20 m .
2o andar = 533,65 nV.

Maiores detalhes sobre o imóvel poderão ser

obtidos no Departamento do Patrimônio do Banco, a

Rua Dr. Falcão n° 56 — 7o andar em Sào Paulo —

Capital, e na Agência Rio de Janeiro-Centro, a Av.

Presidente Vargas n° 100.
As propostas deverão ser entregues em envelopes
fechados com os dizeres 

"PROPOSTA - IMÓVEL
1o DE MARÇO-RJ". ate o dia 05-7/82, nos endereços
acima mencionados. non/Q,
A abertura das propostas dar-se-a no dia 09/Ilüi,
facultada a presença dos proponentes ou represem

tantes legais, na R. Dr. Falcão n° 56 em Sao Paulo.

O proponente que desistir da aquisição do imóvel

ficara sujeito a multa de 10% (dez por cento) do valor

da proposta. '

São Paulo — Três das empresas punidas pelo
Ministério do Planejamento por praticarem aumentos
de preços abusivos - Gessy Lever. Refinação de Milho
Brasil e Cidamar - declararam-se ontem surpresas
Sm a puSãc que lhes foi imposta sob a forma de
corte dos créditos oficiais. A Gessy Lever divulgou
nota afirmando desconhecer os fundamentos em que o
Planejamento se baseou.

A nota diz que "o último aumento concedido pelo
CIP para os detergentes domésticos da Lever aconte-
ceu em 1980. De lá para ca. a política de incremento do
nreco ao consumidor de seus produtos tem sido abso-
latamente coerente com os seguintes parâmetros, por
ela considerados rigorosamente justos: 1» acompanha-
mento dos acréscimos de custos, principalmente nas
matérias-primas consumidas; 2) manutenção de mar-

?em compatível com suas responsabilidades comer-
ciais e sociais. Percentualmente ela e semelhante
àquela propiciada pelo controle de preços, sem toda-
via as influências negativas dos cortes e adiamentos
que conturbam a administração das marcas nos dois
últimos anos do período de vigência do CIP .

Acusação negada
No esclarecimento, destinado às autoridades, con-

sumidores. clientes e publico em geral, a empresa
nega-se a aceitar as acusações que lhe sao feitas e diz-
se preparada para oferecer "todas e quaisquer infor-
maçòes e justificativas que demonstram a coerência e
lisura que tèm pautado sua atuação no tocante a
aumento de preços". Finalmente, afirma-se empenha-
da em ser convidada a dar tais explicações "no mais
breve prazo possível, pois somente assim poderemos
livrar-nos da constrangedora situação em que agora
nos encontramos". •

O vice-presidente da Cidamar - um dos seis

maiores fabricantes de louças sanitárias do pais -

Edmundo Mojola. também demonstrou preocupação
com a imagem da empresa. A seu ver, o impacto

financeiro nào é tão grande, pois a dependência da

emoresa dos créditos oficiais e reduzida.empV_ 
preocupa-nos o impacto psicológico da noticia

disse?
Informou, a exemplo das outras duas empresas

que nào recebeu qualquer comunicação oficial da
medida Esta aguardando tal comunicação para saber
em primeiro lugar, quais os critérios usados para se

cond ir que praticou aumentos de preços abusivos e.

em segundo lugar, para preparar seus argumento*.
Observou que a empresa esteve sob o controle do CIP
até 1981 e que os aumentos posteriores foram no

sentido de compensar a defasagem deste período-
O diretor-administrativo da Refinações de Milho

Brasil Radames Ribas, informou que a diretoria reu-

nè se segunda-feira para analisar o alcance da decisão
e preparar 

"uma resposta direta ao Governo". Lem-
brou porem que a empresa - fabricante da Maizena
aue seSo o Secretário de Abastecimentos e Pre-

cos' Júlio César Martins, teve seu preço aumentado em

190% de janeiro de 1981 a abril de 1982 - e tradicional
n° 

Afirmou também que nunca teve fama de "especu-

ladora de preços". Quanto à suspensão do credito nos

agentes financeiros oficiais. Ribas ressaltou que o

credito oficial nào e necessário para todas as.mdus-
trias, inclusive para a Refinações de Milho Brasil.

Empresários gaúchos vão à
Justiça Federal contra
instituição do Finsocial

Porto Alegre — Por entenderem que o decreto-lei
que instituiu o Finsocial (Fundo de Investimento
Social) é inconstitucional porque "quebra o principio
da anualidade, gera bitributação e é da competência
do Poder Legislativo", seis empresas gaúchas íngres-
sam na Justiça Federal, na próxima semana, com uma
ação declaratória, contra a Receita Federal, segundo
informou ontem o advogado Dárcio Vieira Marques, da
cidade de Passo Fundo (a 291 Km da Capital).

Com essa medida, as empresas pretendem anteci-
par-se às futuras notificações a serem expedidas pela
Receita Federal e sustar a cobrança de tributos que
vào de 0,5% do faturamento das empresas comerciais.
e 5% sobre a base das declarações de renda, daquelas
que prestam serviços observou o advogado Darcio
Marques, procurador das empresas que, segundo ele,
não desejam, por enquanto, identificar-se, antes do
ingresso da ação.

São Paulo — O desembolso real do
mutuário será de aproximadamente
40rir no aumento de 89.3rr na presta-
çao da casa própria, previsto para o
dia Io de julho. "Com os benefícios
fiscais dados pelo Governo, e a possi-
bilidade de usar o FGTS para dimi-
nuir o valor das prestações, de abater
os juros do Imposto de Renda e com a
facilidade para renegociar o prazo de
pagamento ou mudar o sistema de
amortização, o mutuário acaba tendo
um desembolso real menor que o au-
mento estipulado", observou o presi-
dente do BNH. José Lopes de Oliveira.

Ao explicar a circular baixada ter-
ça-feira pelo BNH, o Sr Lopes de Oli-
veira desmentiu que tenha tido a in-
tençào de introduzir o principio da
semestralidade no sistema: "Com a

evolução da inflação, vamos tendo de
ditar sempre regras novas". Na ultima,
o BNH autorizou os agentes do Siste-
ma Financeiro da Habitaçào a adota-
rem a semestralidade no reajuste das
prestações para os mutuários que tive-
ram sua renda comprometida acima
dos limites permitidos com o aumento
de 89,37..

O presidente do BNH inaugurou
ontem, em Sào Paulo, no bairro da
Pedreira. 191 unidades residenciais
construídas pelo Programa Condomi-
nio. através do Itau Crédito Imobilia-
rio. Por este plano, destinado às fami-
lias que dispõem de pouca poupança,
também a compra do terreno e finan-
ciada pelo BNH e o custo final da obra
fica entre 30% e 40% abaixo do preço
médio dos imóveis no mercado.

Empréstimo compulsório
será devolvido em julho

. .. ._. :~ —nf»oi r)n OT3 Ho ena nirl

Leia editorial 
"Erro de Origem'

Brasília — A partir de julho, a
Secretaria da Receita Federal vai de-
volver CrS 60 bilhões para os 30 mil
contribuintes obrigados pelos Deere-
tos-Lei 1872 e 1790 (de 16 de abril e 9 de
junho de 80) a fazer um empréstimo
compulsório ao Governo federal. A
portaria autorizando a devolução foi
assinada pelo Ministro da Fazenda.
Emane Galvèas. antes de seu embar-
que para a Europa terça-feira. O valor
emprestado será devolvido em 10 par-
celas, com correção monetária mensal
e juros de 3%, através das agências
centrais do Banco do Brasil de cada
cidade do pais.

O coordenador de informações eco-
nòmico-fiscais da Secretaria da Recei-
ta Federal. Sérgio Rosa, informou que
a partir de segunda-feira os contri-
buintes começarão a receber o comu-
nicado dando conta da devolução. Ca-
da contribuinte deverá procurar a

Salsichas serão
inspecionadas
pela Agricultura

Brasília — Para evitar fraudes na
fabricação de salsichas e mortadelas, a
Secretaria de Inspeção do Produto
Animal — SIPA, do Ministério da Agri-
cultura, passará a inspecionar siste-
maticamente seu processo industrial,
segundo promessa feita ontem pelo.
Subsecretário Ènio Pereira.

Uma irregularidade comum detec-
tada na industrialização desses produ-
tos é a adição exagerada de amido,
que náo prejudica a saúde mas legal-
mente só pode ser utilizado numa pro-
porção de 2% para as salsichas e 5%
para as mortadelas.

Um controle mais rigoroso, a partir
de agora, implicará punição de abusos
com multas e suspensões até o cance-
lamento do registro, apreensão dos
produtos e interdição do estabeleci-
mento. De acordo com os dados do
SIPA, existem três tipos de salsicha:
comum, viena e frankfurt, com emba-
lagens variadas. Utilizam a carne co-
mo matéria-prima, soja e amido como
ingredientes, ,e diversos aditivos. No
caso da mortadela, são comercializa-
dos os tipos comum e bolonha, em
embalagens naturais ou artificiais, e
com matéria-prima semelhante à sal-
sicha.

agência central do BB de sua cidade,
onde estará arquivado um carne com
10 recibos referentes as 10 prestações
da restituição. Ele informou que o Go-
verno ganhou apenas CrS 20 bilhões
com o empréstimo compulsório, e que
só lrr dos contribuintes com ganhos
de capital acima de CrS 4 milhões em
1979 deixaram de cumprir a determi-
nação de emprestar.

Sérgio Rosa explicou também que
todo recibo de devolução de até Cr$ 50
mil "poderá ser sacado na boca do
cofre". Nos casos de recibos de valores
superiores a CrS 50 mil. tomar-se-à
obrigatório o deposito prévio. Com is-
so, o contribuinte que nào tiver conta
no BB terá de abri-la, para depois
sacar a devolução. Ele também infor-
mou que até dezembro estarão devol-
vidos no mínimo CrS 32 bilhões, o que,
no seu entender, servira para reativar
"um pouco" a economia do pais.

Desconto de 30%
em vôo doméstico
vai até o dia 15

Brasília — O Departamento de
Aviação Civil — DAC, do Ministério da
Aeronáutica, prorrogou até o próximo
dia 15 o prazo de vigência das tarifas
especiais ou promocionais, que garan-
tem descontos de 30% nos preços das
passagens aéreas para menores de 21 e
maiores de 65 anos, viajando em gru-
pós familiares. Esse desconto somente
será concendido nas passagens de ida
e volta, pela mesma companhia de
aviação.

O vôo promocional foi criado pelo
DAC, no ano passado, com o objetivo
de incentivar as viagens aéreas. Inter-
rompido a 15 de novembro do ano
passado e retomado no dia 15 de mar--
ço deste ano. se estenderá até a próxi-
ma terça-feira, de acordo com portaria
do diretor-geral do DAC, Brigadeiro
Waldir de Vasconcellos. publicada on-
tem no Diário Oficial da União.

De acordo com acertos entre o DAC
e as companhias de aviação, o vôo

promocional será retomado a 15 de
agosto, período considerado comer-
cialmente muito bom pelas empresas
aéreas.

sèzKârsB*
Eletrobrás 4f Centrais Elétricas Brasileiras SA

Chesf
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

m ¦ ' I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DS/GEAPE — 003 a 008/82

PRÉ-QUALIFICAÇÃO E LICITAÇÃO
SIMULTÂNEAS

A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO — CHESF.

nor meio deste Edital, torna publico a todos os interessados a sua

decisão de realizar concorrência internacional, com processo simulla-

neo de pré-qualificação, para elaboração dn proieio. fabricação, testes.

embalagem e entrega no local da obra do equipamento abaixo

discriminado .. ,,
ai Um (011 Traio TrilâsiCO de 23069W ¦ 100 MVA

bl Ouatro (04! Duiuntores de 230W - 40kA
Trinta e dois 1321 Disiuntotes de 69kV — 19kA

cl Lote 1 — Seis I06I Para-Raios de 50OkV
Lote 2 — Detono (18l Para-Raios de 230 kV e Oitenta o sete (871

Pára-Raios de 69kV „„„ «„
Oi Lote 1 — rréS 1031 TCs de bOOkV conforme LT.DET450.

Seis (061 TCs de 230kV para proleçáo e trabalho
operacional;

' Ooie 1121 TC s de 230W para lraba'tio de medição oe

Lote 2 - Oitenta e sete 1871 TCs de 69kV para trabalho de

Eletrobrás *f Centrais Elétricas Brasileiras SA

Chesf
Companhia Hidro Elétrica do Sáo Francisco

Brasília — A decisão de
o Governo liberar recursos
para a formação de esto-
quês reguladores de carne
(CrS 36,5 bilhòesi foi um
dos fatores que fizeram a
base monetária 'saldo final
entre as contas de aplica-
ção e captação do Banco
do Brasil e Banco Central)
aumentar 6.1'i em maio.
com expansão de CrS 77.9
bilhões em relação ao mês
de abril. Em 12 meses, a
expansão atingiu 85,19r.

Ao todo. as contas de
aplicação somaram CrS
158.7 bilhões, sendo: Cr$
74.5 bilhões para a garan-
tia dos preços mínimos e
aquisição de produtos
agrícolas, sem contar a
carne. CrS 29,3 bilhões pa-
ra financiamentos as ex-
portaçóes de manufatura-
dos; e mais CrS 18.4 bilhões
de outros fundos. Uma per-
da de CrS 34,7 bilhões na
área cambial, o superávit
de CrS 29.1 bilhões no Te-
souro. alem da captação
liquida de CrS 3,4 bilhões
no mercado aberto e mais
CrS 18.9 bilhões pelo BB e
BC evitaram maior estou-
ro monetário.

TRIGO E AÇÚCAR

Do superávit do Tesouro
em maio, Cr$ 28,2 bilhões
foram repassados direta-
mente à cobertura do sub-
sidio do trigo e do açúcar
(cujos custos de produção
interna estão acima das
cotações internacionaisi,
que era bancado pelo Or-
çamento Monetário. Essas
transferências nos primei-
ros cinco meses — quando
o Tesouro obteve supera-
vit global de CrS 187,9 bi-
lhoes — somaram Cr$ 99
bilhões.

Os indicadores dos
meios de pagamento (di-
nheiro em poder do públi-
co e depósitos a vista nos
bancos) e da base monetá-
ria mostram que as taxas
anuais estão agora flu-
tuando em patamares es-
táveis. No caso dos meios
de pagamento, que au- '

mentaram 4,395 em maio,
ele declina de 73,7% em
abril para 73,5%, enquanto
na base monetária a taxa
anual evolui de 84% em
março para 84,5% em abril
e 85,1% em maio, com li-
geira elevação. A taxa
anual da inflação em maio
atingiu 91,2%.

Depois de terem regis-
trado resgates líquidos de
32.4 bilhões no mès de
abril, as operações com ti-
tulos públicos (Letras do
Tesouro Nacional e Obri-
gaçòes Reajustãveis do
Tesouro Nacional) no mer-
cado aberto voltaram a
acusar fraco desempenho
em maio. com captação li-
quida de CrS 3,4 bilhões,
evidenciando que o supe-
ravit do Tesouro tem sido
o mais forte instrumento
para contornar os desvios
do Orçamento Monetário.

A captaçào acumulada
no mercado aberto este
ano atinge CrS 110,1 bi-
lhoes. quase 70% da meta
de CrS 160 bilhões estipu-
lada para este ano.

(tgj)

O álbum está cheio
de fotografias.

Toda a infância es-
tá registrada.

Nada foi esqueci-
do.

Sô o que laltou toi
lembrar também do
seu futuro.

Como seria a vida
dele. caso faltassem
os pais.

Assim como. de re-

pente, pode faltar
você.

Seu filho, sua fami-
lia, como eles conti
nuariam a viver?

Poderiam manter o
mesmo padrão de vi-
da, mesmo na sua au-
sencia.'

A resposta é clara:
não. Ou, dificilmente.

Por isso associe-se
ao GBOEX através
de seus Planos de Pe-
cúlios.

Hoje ainda.
Amanhã poderá ser

tarde.
_ A melhor herança e a segurança.

GBOEX GRÊMIO
BENEFICENTE
Inuc para niin UJ-MJI "<"i"
-i iUII* tln .«irrflnr aiir.in/jri"

meuiüdU ue coiua.
Cinqüenta 160) TC s de 69kV para trabalho de medição

de carga
e) Lole 1 -- Ires (031 Translormadores de Potencial Capaotivo de

500kV;
Lote 2 — Vinte e sete 12711 ranslormadores de Potencial Indutivo

de 69kV para proteção o trabalho operacional,
- Dez (10) Transformadores de Potencial Indutivo para

trabalho de medição de carga,
II Quatro 1041 Chaves Seccionadoras de 500 I.V 3000A de montagem

horizontal semi-pantoqrálica acionadas por molor conforme l I

DFT420. .JAN'80 a saber Duas (021 com lâmina e duas I02i sem
làmma de aterramento

NOTA- O proponente pode colar para o fornecimento de um ou mais
lotes completos de equipamento, de cada item "ima _

_ Para naoamento do equ'oamento e serviços acima descritos a chis.-

contará com recursos do FUNDO SAUDITA PARA O DESENVOLVI-
MENTO.

goes da en^adae competente da L,ga. Araoe ou quanto as regulamenta-

i-íim cm viaor no Remo da Arama Saudita lk
A CHESF Será a seu exclusivo crueno. reatar .nspeçoes as Wbncas

~ 
das lirma^Tnière" sadas em participar da p-esente licitação pa a

atração da càpaídade'em fornece- os equipamentos. ob,e.o deste

Instruções para elaboração das propostas de fornecimento e

B^Tame^oUdPeRIcoEmp°ras E CONTRATAÇÕES - DCC

TELEFONE 10811 251 0011 - 1081! 251 1011 - RAMAL 2527

IElEX 1350 — 1041 — 2143
RECIFP - PERNAMBUCO — BRASIL

. — ai os documentos de prè-qual.licaçao.
b) Proposta Geral.

riírnmpntos de Die-qualrfícacào e propostas gera.s

3 - o^eTetooes oom.t* as apostas preço serão *eno*em data que

será posteriormente divulgada aos proponentes habilitados
-i O orSoone™» que submeter proposta .na.v.duai nao pode-a „ota<
a - 

,afr0^ a'"aves de consôrco no mesmo processe de to

cada jTicob tens deste Editai =JL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DS/GEAPE — 009 a 014/82.

PRÉ-QUALIFICAÇÃO E LICITAÇÃO
SIMULTÂNEAS

1 0 _ A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF.

por meio deste Edital, toma publico a todos os interessados a sua

decisão de realizar concorrência internacional, com processo simultà-

neo de pre-qualilicaçáo. para elaboração do proieio. fabricação, lestes,

embalagem e entrega no local da obra do equipamento abaixo

discriminado:

,, Lote 1 _ Mil quatrocentos e cinqüenta e seis II4561 toneladas de

Cabo Condutor ACSR Grosbeak 636 MCM

Lole 2 - Trinta 1301 toneladas de Cabo Para-Raio ACSR Ootterel

176.9 MCM cueinv

b) Duzentas e vinte e sete 1227) toneladas de caboi Para Raio fcHS 38

Cinqüenta 1501 toneladas de Cabo Para-Raio EHS 1/2

cl— Vinte e oito 1281 toneladas de lio contrapeso

di_ Ferraqens para LTs de 230 KV

ei Quatro mil. setecentos e setenta (d770> toneladas de Torre para

II Cmquenta e sete mil. trezentos e setenta e cinco 1573751 isoiadores

para LTs de 230ICV.

NOTA O proponente pode cotar para o fornecimento de urr, ou ma.s

lotes de equipamento, de cada item acima

2 0 - Para pagamento do equipamento e serviços aoma descritos a CHESF

contara com recursos do FUNDO SAUDITA PARA O DESENVOLVI-

MENTO
•l 

0 - A participação na'- conco-rèncras para o fornecimento dos equipamea

tos c serviços acima mencionados e limitada, con.unta ou separada-

mente as lirmas fabricantes nacionais eou estrangeiras, .soladas e ou

cm consorc.o que nâo tenham sido desqualificadas quanto ás resoiu-

ções da entidade competente da L.ga Árabe ou quanto âs regulamenta-

çòes em viaor no Remo da AraDtd Saudita

4 0 - A CHESF poderá a seu exclusivo critério, realizar mspeçòes às lábneas

qas firmas interessadas em participar da presente licitação, para

ava'iaçào da capacidade em fornecer os equipamentos, obieto deste

50 - As^nstruçóes para elaboração das propostas de fornecimento e

apresentação dos documentos para pre-qualilicaçáo estarão a disposi

çao dos interessados ao preço de CrS 4 000.00 Iquatro mil cruzeiros) a

partir de 14 de iunho de 1982. no seguinte endereço:

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF

DIRETORIA DE SUPRIMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONiRATAÇÔES - DCC

DIVISÃO DC AQUISIÇÕES ESPECIAIS - GEAPE

RUADR ELPHEGO JORGE DE SOUZA 333-BONGI- CE" 50000

TELEFONE 108" 251-0011 - 1081) 251-1011 - Ramal 2527

TELEX 1350 - 1041 - 2143
RECIFE — PERNAMBUCO - BRASIL 

'

6 0 — ai os documentos de pré-auaiificaçao.
b! Proposta Geral
c Propcsta P'eço
d»vem ser suomefoos em t04i ouatro v.as em envelopes separados e

•acrados 0"BidBona será recebido em uma v<a original, também em

enveio peseparado e laçado
O* envelope» que contive-em o, suo-üens a. b e C do .tem 1 o acima

serão re 
™S.dc= 

ate 09 00 ho-as do dia 27 de Julno de 1982. e os que

cont verem os sub-'te"s d. e. e f. do mesmo nem serâc recebidos ale

ir, 00 horas do me-•.¦..d.d quando ocorrera a abertura simultânea dos

rtoc -mento; de pre<iuai'fcação e propostas gerais
O envelopes contendo « prooostas-preço se-âc abe-los em data que

¦-'<-•-> rKste-o.me-rr n^uigèa» aos proponer.tes habilitados

0 proponente que submeter proposta rqivoua nao Doae>a :otar

•a—bem através Oe ;r.nsoroc -K •> "S—c processe de icitdCâc ua-fl

rada ..- dos .te- "leMe Ed.ta1

Vidigal
crê em
superávit
São Paulo — Cético quan-
to a uma mudança no
atual comportamento das
taxas de juros internas e
mesmo diante do que con-
sidera uma "fase de ajusta-
mento bastante complexa
e delicada em termos poli-
tico. social e econômico
que o país enfrenta", o pre-
sidente da FIESP. Luis
Eulálio de Bueno Vidigal
Filho, acredita que o Bra-
sil fechará o ano com um
superávit de ate 3 bilhões
de dólares na balança co-
mercial.

Essas e outras informa-
çòes constam do discurso
que Luis Eulálio Vidigal fa-
rá hoje a empresários nor-
te-americanos reunidos
em Nova Iorque, no Semi-
nário Country Risk Analy-
sis Brazil. no Coucil of
The Américas. Ele de-
monstrou confiança no
gradualismo das políticas
que vem sendo seguidas
no pais. tanto no campo
político, como no social e
econômico.

Após mostrar aos empre-
sarios norte-americanos as'
vantagens de realizarem
investimentos no Brasil, o
presidente da FIESP fará
uma análise da economia
brasileira e explicou que
náo è fácil administrar
uma divida externa bruta
superior a 70 bilhões de
dólares ide acordo com as
previsões oficiais e oficio-
sas para o final do ano), da
qual 'pagaremos, neste
exercício. 9.5 bilhões de
dólares de juros e 7.2 bi-
lhòes de dólares de amorti-
zaçóes. segundo as estima-
tivas oficiais, com a garan-
tia. apenas, de cerca de 7
bilhões de dólares de reser-
vas e um saldo comercial,
na melhor das hipóteses,
de 3 bilhões de dólares '
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Marinha construíra submarino
São Paulo — A Marinha de Guerra

utilizara tecnologia alemã para construir
o primeiro submarino brasileiro, cujo pro-
jetc será iniciado nos próximos dois me-
sés. No momento, o contrato está em fase
finai rie neeociacào com a Alemanha e a
linha de produção esta sendo montada no
arsenal da Marinha, no Rio de Janeiro.

• O programa, anunciado pelo Ministro
da'Marinha, Maximiano da Fonseca, pre-
vè o pico dos trabalhos para o começo do
segundo semestre de 1983. Revelou que o
projeto já tem financiamento (cujo total
não informou) e o aparelho será dotado de
propulsão convencional, eletro-diesel, por
ser a modalidade mais adequada às con-
dicões técnicas e estratégicas da Marinha
brasileira.

"Arma do futuro"

O projeto consumiu alguns anos de
estudos e, agora, restam ser definidos
apenas alguns pequenos detalhes. Porém,
o Ministro Maximiano da Fonseca expli-
cou que algumas etapas da construção
estão em andamento, e a bateria do sub-
marino está sendo feita pela Varta em
São.Paulo. Inúmeros itens deverão ser
produzidos pela Siemens brasileira. Ficou
igualmente definido que a Eletrometal
fornecerá chapas de liga especial, código
HY. 180.

'A'nacionalização da primeira unidade
será baixa, mas o índice deverá subir
rapidamente nos aparelhos subseqüen-
tes. Seu projeto consta do programa de
reequipamento e modernização da Mari-
nha de Guerra, que prevê igualmente a
construção de quatro corvetas, três fraga-
tas, um balizador e um navio-escola, este
úJt,imo para operar na Amazônia e que
terá um grau de nacionalização de 76%.
•'—Ao contrário de antigos programas

dé construção naval de nossa Marinha,
pretendemos que este não seja interrom-
pído. Optamos por um modelo convencio-
nái, entre outras coisas, porque o nuclear
temapenas como grande vantagem o fato
de' poder ficar mais tempo submerso.
Além de tudo, o submarino é a arma do
futuro, fato que pode ser observado no
conflito das Malvinas, onde dois super-

equipados desequilibraram as forças —
explicou o Ministro.

Auto-suficiência

Ontem, ao fazer palestra sobre a situa-
çâo da Marinha de Guerra do Brasil na
Associação Comercial do Estado de São
Paulo — onde não foi permitido o acesso
da imprensa — Maximiano da Fonseca
demonstrou preocupação com a redução
gradativa dos recursos para seu Ministé-
rio. Como revelou, em 1950 cerca de 10%
do orçamento da União eram destinados
à Marinha, e este percentual foi reduzido
a 2.3% ano passado.

No seu entender, um ataque naval ao
Brasil teria um efeito "de monta incalcu-
lável" e, ao contrário do que ocorreu no
passado, quando o Brasil foi obrigado a
pedir auxilio a países aliados.

— Agora precisaríamos ter uma força
naval que dispensasse ajuda externa —
afirmou.

Para montar a Marinha ideal ao país, o
Ministério necessitaria de recursos anuais
de 1 bilhão 500 milhões de dólares por
uma década "mas no momento conta
com apenas 800 milhões de dólares de
orçamento".

Na ocasião, o Ministro disse também
que "a presença do Brasil na Antártida
deve ser estimulada". Neste sentido, revê-
lou que dois navios brasileiros iráo proxi-
mamente à região da Sub-Antártida, em
viagens preparatórias a incursões de
maior porte.

Ao final da palestra, na sessão de per-
guntas, o ex-Governador Paulo Maluf pe-
diu ajuda a Maximiano da Fonseca para
construir as eclusas que faltam para tor-
nar o Rio Tietê navegável. O Ministro
lamentou não poder ajudá-lo por nâo dis-
por de recursos, situação que também
está impedindo a construção de um porto
em Natal, no Rio Grande do Norte, por
seu Ministério.

Disse a seguir que um programa de
pesquisa dos recursos do fundo do mar,
com duração de cinco anos e custo de Cr$
7 bilhões, apesar de ter sido aprovado
recentemente pela Presidência da Repú-
blica não teve verbas liberadas pelo Mi-
nistério do Planejamento.

com tecnologi
Soo Paulo — José Carlos Brasil

Brasil já dispõe de 20 Exocet
¦ -j, Sáõ Paulo — As Forças Armadas bra-
sileiras dispõem de. pelo menos, 20 mis-
seis franceses do tipo Exocet encomenda-
dos antes de 1977 (de 1978 até hoje a
França nào vendeu mais armas ao Brasil),
segundo informações dadas ontem, em
Sâo Paulo, pelo primeiro vice-presidente
da Aerospatiale, General Pièrre Sufflet.

Numa entrevista, depois de seu almo-
ço-conferência a empresários convidados
pela Câmara de Comércio Franco-
Brasileira, o executivo francês não foi
capaz de definir o tipo de mísseis compra-
dos pelo Brasil (terra-ar, terra-mar, ar-ar
ou mar-ar), mas informou que a venda
consta de uma lista de armamentos fran-
ceses vendidos ao Brasil até 1978 e que,
segundo tal lista, foram comprados para"uso naval".

Fragilidade

Segundo o General Sufflet, o êxito dos
mísseis franceses na guerra das Malvinas
.Falklands ainda náo teve reflexos na
venda desse tipo de equipamentos, pois
eles, são muito caros e, por causa disso, as
reações mercadológicas sào mais lentas.

•.«-.A fragilidade das grandes unidades
bélicas navais diante do poder de fogo da
aviação militar ficou evidenciada na guer-
radas Malvinas/Falklands, mas náo são
propriamente uma novidade. Tal consta-
taçâo existe desde que os egípcios afun-
daram um navio israelense no Mediterrá-
neo usando um míssil soviético — disse.
""¦ O General Pièrre Suffet negou-se a dar
sua opinião oficial a respeito das conse-
qüèncias da política do desarmamento
pára as industrias de armamentos, mas.
garantindo ser essa apenas uma opinião
pessoal, advertiu:

— Não será fácil mao estou dizendo
que e impossível) a reconversão do par-
que industrial atualmente montado para
a fabricação de equipamentos bélicos.
Sempre depois de alguma guerra, ha uma
consciência maior em relação ao proble-
ma. mas, para as indústrias de armamen-

to, que representam um setor industrial
com tecnologia de ponta, o desarmamen-
to não è certamente uma perspectiva de
curto prazo.

Boa impressão

O primeiro vice-presidente da Aeros-
patiale francesa ficou muito bem impres-
sionado com a Empresa Brasileira de
Aeronáutica — Embraer — cujas instala-
ções em São José dos Campos visitou
segunda-feira (em Sao José aconteceu a
semana aerospacial francesa no Brasil):

A Embraer achou uma faixa de
mercado e a está explorando muito com-
petentemente. A prova disso é a entrada
de aviões do tipo Bandeirante e do Xingu
no mercado francês. A empresa teve a
sabedoria de desenvolver uma família de
aviões, partindo dos modelos mais sim-
pies para os mais complexos, mais ou
menos como fez a França depois da
guerra.

Em 1969, quando estivemos pela
última vez no Brasil, nào existia pratica-
mente nada na Embraer. Oito anos de-
pois. a empresa já era capaz de exportar
Bandeirante e Xingu para a França. Co-
mo se pode ver, então, a evolução foi
espetacular — completou o chefe do servi-
ço de exportação do conglomerado das
indústrias francesas aeronáuticas e espa-
ciais. Michel Garnier.

O General Pièrre Sufflet explicou que
sua missão no Brasil deve-se à nova poli-
tica francesa de estimular programas de
formação de técnicos, numa tentativa de
formar uma geração de engenheiros e
especialistas que pensem a tecnologia de
uma forma francesa e nào anglo-saxònica.
Antes do Brasil, a semana francesa foi
realizada na índia e na Indonésia.

— Nào estamos pensando a curto pra-
zo, mas a longo termo, numa provável
mudança de mentalidade dos técnicos
dos paises visitados —- concluiu o primei-
ro vice-presidente da Aerospatiale.

'«41 O Técnicos discutem míssil tático
. •-¦São Paulo — Os mísseis táticos volta-
ram a ocupar a pauta das discussões da
primeira Semana Aeroespacial Francesa
no Brasil, realizada no Centro Técnico
.Aeroespacial — CTA — em Sáo José dos
Campos, quando técnicos da Aerospatia-
le e Matra discorreram sobre os mísseis
franceses que estarão operando na déca-
da de 90.
- Essas conferências encerraram o en-

eontro de cientistas franceses e brasilei-
ros e foram consideradas pelo diretor do
CTA. Brigadeiro Lauro Ney Menezes, de
•fundamental importância para a atuali-
•/.ação de nossos técnicos sobre os mais
avançados conceitos de tecnologia e de-
«envolvimento de produtos eletrônicos
militares'

Os engenheiros Claude Lemee. da Ae-
rospatiale. e o General Maurice Bret. da
Matra. fizeram uma longa exposição so-
bre os mísseis franceses da década de 90,
destacando sua função tática e estratégi-
ca de apoio tanto por meios aéreos como

AVISO AOS ACIONISTAS

Lembramos aos Senhores Acionistas, conforme publicação em Avisos anteriores

que o atendimento para o exercício dos direitos aprovados na AGE/AGO de 22/04/82
'•'esta sendo efetuado nas agências do Banco America do Sul S/A nas cidades do Rio de
•Janeiro. São Paulo. Belo Horizonte. Vitoria. Brasília. Porto Alegre e Recife na cidade de
. Itabira, diretamente no escritório da Companhia

Dividendos CrS 1.40 por acâo

Subscrição a ser e<ercida no período de 24/05/82 a 22/06/82. tendo o acionista
rgireito de subscrever 1 ação nova para cada grupo de 5.283 acòes possuídas, pelo preço
:0e emissão de CrS '2.51 cada

Ui7 DO AMARAL DF FRANCA PfcRtiRA
(>•.>!(>• rir R.-i.i. o,- . c.n. .. Mt-n ado

Maximiano espera que o projeto de submarinos não se interrompa

0

Embramec revela falta
de tecnologia bélica

Apesar de dispor de capacidade instalada para en-
trar com mpior agressividade na fabricação de material
bélico a indústria nacional de bens de capital, com
algumas exceções, ainda não está aparelhada tecnologi-
camente para o novo setor. Atualmente, se o pais estives-
se interessado em fazer uma corrida armamentista, de
curto prazo, teria que importar quantidade significativa
de produtos

A informação foi dada ontem pelo diretor-
superintendente da Embramec - Mecânica Brasileira
S A (subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social). Albérico Spínola, a propósito de
opinião de alguns empresários presentes ao Io Seminário
sobre a Indústria de Bens de Capital, para quem este
novo segmento seria uma saída para a ociosidade do
setor, da ordem de 40%.

Na opinião de Albérico Spínola. nào so o setor de
bens de capital tem condições de responder à demanda
de material bélico, como este novo segmento provocará
reativação do setor. No entanto, condicionou estes resul-
tados a programas de médio e longo prazo, que viabili-
zem o desenvolvimento tecnológico, como acredita ser o
pensamento do Governo.

Ao analisar a fusão das três subsidiárias do BNDES
— Embramec, Fibase e Ibrasa — em uma única, como
conseqüência da criação do Fundo de Investimento
Social, Spínola esclareceu que esta mudança não trará
prejuízos ao desempenho de cada uma, "pois as vocações
setoriais serão preservadas".

Detecíor inaugura fábrica
de equipamento de detecção
de incêndio em Jacarepaguá

A Detector Electronics do Brasil, Comércio, Indús-
tria. Importação e Exportação Ltda. inaugurou ontem
sua fábrica de equipamentos de detecção de incêndio em
Jacarepaguá, com investimento de Cr$ 20 milhões que
vai gerar na fase inicial apenas cerca de 10 empregos,
mas com expectativa de até 100 nos próximos dois anos,
pois a empresa vai atender a todo o mercado da América
do Sul fornecendo equipamentos produzidos com um
índice de nacionalização de 80%.

O presidente do Detector, Kjell Braathen, estima
que este ano a empresa deverá faturar cerca de Cr$ 110
milhões, que deverão chegar a Cr$ 400 milhões em 83. Do
total/cerca de Cr$ 45 milhões significarão aquisições de
peças e componentes no mercado interno (Cr$ 160 mi-
lhões em 83). Serão realizadas em São Paulo 80% das
compras no mercado interno.

Kjell Braathen acha que o Rio tem condições de se
tornar um importante pólo da indústria eletrônica e de
informática, mas salientou tornar-se necessário compati-
bilizar as necessidades de fabricação de componentes
subsidiários à atividade principal.

Foi você mesmo.
Poupando tudo que é
possível, andando à
procura do produto mais
barato, discutindo preço
por preço, você pôde
ajudar o pais a conseguir
um custo de vida melhor.
Graças também ao
trabalho de todos, o pais
conseguiu conter e diminuir a
inflação. Hoje ninguém duvida
que ela vai cair ainda mais.
E o Brasil pôde produzir mais
na agricultura, repetindo suas grandes
safras, pôde controlar sua divida
externa e pôde inverter a tendência do
comercio exterior, passando a ter
superávit na sua balança

Com uma produção
agrícola cada vez maior
é possível abastecer nossas
cidades e reduzir os preços
fios alimentos, sem preju

dicar o agricultor que.
produzindo mais. ganha
na quantidade e tem
garantia do preço

mínimo E afastar de uma vez
por todas o fantasma da
escassez. O seu trabalho
e a sua confiança criaram

para o Brasil a saída para alimentar
novas oportunidades de crescimento,
no campo e na cidade
Vamos continuar poupando e
produzindo mais A economia e sua
O lucro é de todos

terrestres e marítimos. Os cientistas fran-
ceses acentuaram que esses mísseis serão
de alta complexidade tecnológica, pos-
suindo equipamentos de contramedidas
eletrônicas e computadores que os leva-
rào diretamente ao alvo. ainda que hajam
tentativas de despistamento eletrônicas.

As conferências foram completadas
pelo engenheiro Polen Lloret. Robert Ter-
res e Jean François. que abordaram a
nova geração de "aviònicos" (equipamen-
tos eletrônicos para aviões) de sua empre-
sa. a Sagen, que permitem a integração
de todos os instrumentos a bordo de um
avião por meio de computador, que infor-
ma aos pilotos dos aviões de combate
todas as condições que ele devera ter para
um ataque ao alvo.

Finalizando as conferências, os enge-
nheiros Jean Coreau, Christian Reon e
Patric Jauffret abordaram o desenvolvi-
mento desse sistema de mísseis para ae-
ronaves supersônicas e técnicas para pilo-
tagem à noite de helicópteros.

l|M^ .
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Informe Econômico

Patamar rígido
Nos diversos Ministérios da área econômi-

ca do Governo, já há quase uma resignação: a
taxa de inflação, daqui para a frente, difícil-
mente continuará em queda. Em junho já se
admite aumento na taxa anual frente aos
91,2% de maio, porque repetir os 4,5% de
junho de 81 é tarefa hercúlea.

Assim, a taxa de inflação não fecharia o
ano abaixo do patamar de 90% que se inaugu-
rou em novembro de 81 (99,1%), depois de ter
descido do recorde de 121,2% registrado em
março de 81.

¦ ¦

Para os assessores do Ministro Delfim
Neto, a política salarial tem funcionado como
inibidora de uma queda mais acelerada da
inflação, situação que deverá perdurar.

Como o Presidente Figueiredo elogiou a
política salarial no primeiro programa O Povo
e o Presidente, qualquer alteração — como a
substituição da semestralidade por reajustes
automáticos assim que a inflação ultrapasse
determinado nível, supostamente obtido em
mais de seis meses — está descartada. "Esque-

ce isso ", enfatizou importante técnico do
Ministério do Planejamento.

¦ ¦

Mas não seria apenas a política salarial um
fator de rigidez em relação à inflação. Os
dados distribuídos ontem pelo Banco Central
mostram que a base monetária (que significa a
criação de moeda na economia) tem evoluído
de um patamar de 87,7%, em janeiro, para
85,1%, em maio, e que a expansão dos meios
de pagamento se situa na faixa de 78,1% em
janeiro para 73,5% no mês passado.

Negócio de compadre

O presidente do Grupo Atlântica-
Boavista, Antônio Carlos de Almeida Bra-
ga, garantia ontem estar decidido a manter
em 10% sua participação no Grupo Montei-
ro Aranha. Esclareceu que a revenda de
metade de suas ações ao grupo deveu-se ao
interesse demonstrado por Olavo Monteiro
de Carvalho em reaver 10% delas.

— Como para mim tanto faz ter 20%,
15% ou 10%, revendi, sem lucro nem prejuí-
zo, pelo mesmo valor que comprei, apenas
corrigido. Mas eu quero manter minha parti-
cipação e não pretendo vender mais nada,
pelo menos por enquanto.

Estratégia em curso

Além da adoção de uma tarifa de ener-
gia favorecida — aproveitando os períodos
em que ocorrem sobras — uma das medidas
que o Governo cogita para estimular o
aumento da produção de não terrosos, como
forma de reduzir custos e, assim, viabilizar a
colocação dos produtos excedentes a preços
competitivos no exterior, é permitir a impor-
tação de alumina (matéria-prima do alumí-
nio) em regime de draw back, com isenção
do IOF.

A Valesul, do Rio, e a Alcoa estão
solicitando a medida. No caso da Valesul,
seu presidente, Newton Resende, explicou
que o IOF de 25% sobre as importações de
alumina representa um custo inesperado
sobre as projeções da fábrica de Itaguaí.

Este ano, os gastos com IOF iriam a
mais de 50 milhões de dólares. Com a
isenção vinculada à exportação de alumínio
beneficiado (possível em 83), a Valesul teria
sensível redução de custos e poderia compe-
tir com mais facilidades no mercado interna-
cional, com as exportações de produtos
beneficiados (incorporando mão-de-obra,
energia e outros insumos nacionais) superan-
do bastante os gastos com importações de
alumina.

Estratégia semelhante para estimular a
redução de custos de setores exportadores
será adotada pelo Governo para cada caso
que se apresentar. Desde que não implique
balança comercial desfavorável, nem dê
margem a retaliações de parceiros no comer-
cio internacional.

Internacionais

Dificuldades econômicas levaram a tradi-
cional casa Editorial Bruguera, da Espanha,
a suspender todos os pagamentos. Grande
exportadora de livros para os países de
língua espanhola da América Latina, foi
atincida pela desvalorização do peso mexica-
no e pela suspensão das importações argen-
tinas.

A Mobil informou ao Ministro do Petró-
leo da Líbia que cessará as operações após
27 anos de presença naquele país. As rela-
ções líbio-norte-americanas são muito difí-
ceis e acompanhia perdia dinheiro devido ao
alto preço do óleo líbio em relação ao
mercado. A Exxon já desistira de operar lá.

O Departamento de Agricultura dos EUA
está prevendo uma safra cafeeira mundial
19% menor em 82/83, graças inclusive a
geadas no Brasil.

Frota diz que exportador
conseguiu reduzir fretes
com consulta a armadores

Cerca de 600 pedidos de redução de frete já foram
encaminhados por exportadores às entidades que re-
presentam os armadores, este ano, e a grande maioria
das consultas resultou no embarque das mercadorias a
preços mais competitivos, anunciou ontem o presiden-
te da Associação'dos Armadores Brasileiros de Longo
Curso, Comandante Fernando Frota.

O Comandante Frota foi um dos conferencistas do
Encontro Exportadores/Armadores, realizado ontem
no Hotel Glória. Ele defendeu a criação de um Ministe-
rio da Marinha Mercante e a entrega da administração
dos portos a "um grupo de cidadãos residentes na
região, de elevado padrão moral e sucesso nos negócios
ou função pública".

Juros e guerra
A mesa foi presidida pelo Embaixador Paulo Tarso

Flecha de Lima, do Itamarati, que manifestou esperan-
ça na redução dos juros internacionais, a partir da
estabilização da inflação nos EUA. Ele náo quis fazer
uma previsão para a balança comercial este ano ("isso
é Loto") e reconheceu a perda de importantes merca-
dos na Argentina, Nigéria ("maior importadora de
veículos do Brasil"), Chile e México.

O armador Wilfred Penha Borges, presidente da
companhia de navegação Paulista, acha a "crise dos
juros altos mais nefasta do que a crise do petróleo, para
um país como o Brasil".

— O seguro de guerra está comendo a metade do
lucro nas viagens para a América do Sul — assinalou.

O Encontro Exportadores/Armadores encampou
proposta do presidente em exercício da Associação de
Exportadores Brasileiros, João Augusto de Sousa Li-
ma, no sentido de se criar uma comissão mista forma-
da por representantes da entidade e da Associação de
Armadores Brasileiros de Longo Curso, para solucio-
nar questões de interesse dos empresários.

Reservas de divisas caem
US$ 613,2 milhões até maio

Brasília — O fraco desempenho da
balança comercial este ano, com um
superávit de 223 milhões de dólares,
bem abaixo do esperado pelo Governo,
e a queda de 51,6% na captação cie
empréstimos externos em maio (apenas
1 bilhão 46 milhões de dólares), provoca-
ram uma perda de reservas cambiais
(divisas estrangeiras) nos cinco primei-
ros meses deste ano de 613,2 milhões de
dólares. Esse resultado anulou o ganho
de reservas de 594,2 milhões de dólares
em 81.

A perda de reservas nos cinco primei-
ros meses de 82 supera inclusive a ocor-
rida em igual período de 1980 — 542
milhões 900 mil dólares — quando a
balança comercial registrava déficit, in-

LETSGOTO
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Nosso sistema conquistou definitivamente
a simpatia do consumidor brasileiro.
Em apenas 6 meses. Mister Pizza já tem 3
lojas operando com tremendo sucesso no
Rio (Barra Shopping e Rio Sul) e São Paulo
(Morumbi Shopping). E já estamos prepa-
rando o lançamento de uma 4f loja em
Ribeirão Preto.

MISTER PIZZA
RIO - BARRA SHOPPING e RIO SUL

S.P. - MORUMBI SHOPPING
BREVEMENTE: RIBEIRÃO PRETO
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— RESIDÊNCIA 82"
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. L/XJ

INSTALA E ADMINISTRA CONDOMÍNIOS COMERCIAIS E
RESIDENCIAIS. ALUGA E ADMINISTRA IMÓVEIS PARA
RENDA.

CenTroXa5México, 148- 7P andar Tel: 240-2198/240-2080
Copacabana: Rua Barata Ribeiro, 295 Lj. A
Tel: 237-3696/237-9616 cbeci ii«s abadiou

Agora você pode contar
com a yeníe em:

A mais nova agencia do

«ONOMICO

H9H
179 CURSO DE COMÉRCIO EXTERIOR

PARA EXECUTIVOS
12 JUL. A 05 OUT. (144 horas)

Objetivo: Aperfeiçoar o pessoal de nível decisório ou ge-
rencial que atue em comércio exterior ou nele deseje in-

gressar.
Programa: Organismos e Negociações Internacionais -

Estratégia Empresarial e Estrutura Organizacional
Marketing Internacional - Transporte, Frete e Segu-

ro — Negociação Comercial - Viagens e Feiras - Poli-
tica Brasileira de Comércio Exterior - Câmbio e Seguro
de Crédito - Processamento Administrativo nas Expor-
tações e Importações - Incentivos Fiscais e Creditícios

Commodities - Tributação e Arbitragem Internacio-
nal - Promoção Comercial - Sistema Brasileiro de Co-
mércio Exterior.

69 CURSO DE MARKETING
INTERNACIONAL PARA TRADERS

12 JUL. A 12 AGO. (60 horas)
Objetivo: Aperfeiçoar pessoal para orientação dos nego-
cios da empresa no exterior através do desenvolvimento
das técnicas de negociação.
Programa: Comércio Internacional - Estratégia Empre-
sarial e Estrutura Organizacional - Marketing Interna-
cional - Transporte, Frete e Seguro - Negociação Co-
rnercial - Promoção Comercial do MRE - Viagens e
Feiras.

19 CURSO BÁSICO DE IMPORTAÇÃO
19 JUL. A 30 JUL. (30 horas)

Objetivos: Treinar e aperfeiçoar em procedimentos e ro-

tinas de importação.
Proorama: Política de Importação - Incoterms - Cias-
sificaçao das Mercadorias - Normas e Procedimentos -

Similaridade - Operações Cambiais - Despacho Adua-
neiro - Regimes Aduaneiros.

70 CURSO DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL, FRETE E SEGURO

19 JUL. A 29 JUL. (24 horas)
Objetivo: Capacitar pessoal aas empresas de comércio
exterior, transportadoras, seguradoras e bancos para uti-
lização do transporte e do seguro de exportação.
Programa: Transporte Marítimo - Transporte Aéreo -

Transporte Terrestre - Conferências de Fretes - Uniti-
zação e Containenzação das Cargas - Seguro Transporte.

Horário: de 2? a 5? feira, das 18:45 às 21:45 horas.
Iniurmaçoas e inscrições:

Fundação Centro ae Estuaos do Comércio Exterior
av. Rio Branco, 120 - Grupo 707

Tels • (021) 222-0721 e 222-2140 Ramais 115 e 132
Telex (021)23938 CEP 20040

Solicita informações suore tinancÍ3rnento_

dicando que os desembolsos de recursos
externos que o país vem fazendo, espe-
cialmente para pagar sua dívida exter-
na, são maiores do que o volume de
recursos que está ingressando.

As autoridades estipularam como
meta para este ano elevar as reservas
cambiais do país em 1 bilhão de dólares
em relação aos 7 bilhões 506 milhões de
dólares do final do ano passado. As
dificuldades nos mercados comercial e
financeiro, porém, dificilmente permiti-
rão que esse objetivo seja atingido. Ao
final de maio, as reservas externas so-
mavam 6 bilhões 893 milhões 200 mil
dólares, contra 7 bilhões 506 milhões 800
mil dólares em dezembro do ano pas-
sado.

Bancos irritam Venezuela
Caracas e Londres — A Venezuela

rejeitou os termos propostos por um
consórcio bancário internacional para
concessão de um empréstimo "jumbo"
de 2 bilhões de dólares e deu aos bancos
uma semana para apresentarem uma
alternativa menos onerosa para o país.
Os bancos propuseram taxas de 0,75% a
1,125% sobre a Libor (o Brasil ainda
paga 2%).

Apesar de liderar a última pesquisa
da revista Institucional Investor entre
os países latino-americanos com maior
acesso ao crédito internacional, a Vene-
zuela também passa por dificuldades ao
ver baixar, junto com os preços e a
produção do petróleo, a receita obtida
com a exportação dessa mercadoria.
Nos últimos 12 meses, a credibilidade
da Venezuela junto à comunidade finan-
ceira internacional perdeu 6 pontos, na
listagem de Institutional Investor.

O presidente dó Bank of America,
Sam Armacost, declarou em Londres
que sua instituição continuará conce-

dendo créditos de curto prazo à Argenti-
na e prometeu que apreciará, "em bases
estritamente comerciais", uma solicita-
ção de Buenos Aires para recursos a
médio prazo.

Depois de obter anteontem do FMI o
maior empréstimo já concedido pela
instituição — 1 bilhão de dólares — o
Peru conseguiu ontem mais 200 milhões
de dólares no euromercado, o que prova
que a maior parte dos bancos continua
disposta a fornecer recursos ao país.
apesar de ele ter apoiado abertamente a
Argentina no conflito com a Grã-
Bretanha.

De qualquer forma, as dificuldades
da Venezuela mostram que a situação
está ficando mais difícil para os grandes
tomadores latino-americanos, não só
porque o conflito pelas Falklands dei-
xou o mercado na defensiva, como tam-
bém porque o conjunto da região já
deve aos bancos internacionais mais de
200 bilhões de dólares.

Mitterrand afirma que não
mudará política econômica

Paris — O Presidente da França,
François Mitterrand, fez um apelo ao
seu Gabinete para aumentar o controle
sobre o déficit orçamentário e afirmou
que a França continua comprometida
com o Sistema Monetário Europeu
(SME), apesar dos rumores de que a
desvalorização do franco poderia fazer
Paris deixar o sistema.

Mitterrand afirmou que apesar das
dificuldades, não haverá mudanças ra-
dicais de política econômica na segun-
da fase de seu programa de recuperação
da economia nacional e do nível de
emprego, que começou agora.

Mudanças
Há duas semanas, o Primeiro-

Ministro Pierre Mauroy afirmou que o
Governo deveria realizar mudanças
drásticas em sua política econômica
diante da inflação de 14% ao ano e
desemprego que afeta 2 milhões de pes-
SOüS.

— A França precisa renovar seu par-
que industrial, controlar o déficit desse
ano nos programas de segurança social,
manter o nível de emprego, aumentar a
poupança e aperfeiçoar a justiça social
— afirmou Mitterrand.

Os socialistas completaram um ano
no Poder com graves problemas além

da inflação e desemprego, como o enfra-
quecimento do franco e um déficit na
balança comercial que vem provocando
sérias críticas da Oposição. Os altos
gastos do Governo produziram um défi-
cit crescente e provocaram insistentes
rumores de uma iminente desvaloriza-
ção do franco, ligado ao SME num siste-
ma comum de flutuação monetária a
que se submetem todas as moedas euro-
péias.

O franco vem sofrendo pressões dos
mercados de cambio estrangeiros há
vários meses — ontem a moeda francesa
fechou a 6.29 por dólar, um pouco me-
lhor que seu recorde de baixa registrado
em 16 de abril que foi de 6,3135 por dólar
— e afirma-se que o franco pode ter que
deixar o SME, se cair abaixo do limite
mínimo de desvalorização do Sistema.

— Temos que ser severos e eu desejo
que o Governo respeite os limites que
determinei de 3% do Produto Nacional
Bruto para o déficit orçamentário do
ano que vem — afirmou o Presidente
frsncès

Economistas citados pela agência
Reuters afirmam, no entanto, que a
lenta recuperação da economia poderá
aumentar o déficit de 1983 para mais de
23 bilhões de dólares contra a previsão
de 19 bilhões 300 milhões de dólares
para 1982.

CNEN recebe Cr$ 20,2 milhões
para projeto de fusão nuclear

Brasília — A Comissão Nacional de
Energia Nuclear—CNEN recebeu ontem
do Ministério das Minas e Energia dota-
ção de Cr$ 20 milhões 200 mil para
desenvolver o projeto de fusão nuclear.
O convênio firmado "assegura o suporte
às pesquisas em andamento no campo
da física de plasmas e da fusão termonu-
clear controlada, cujos resultados per-
mitirão, a longo prazo, a realização de
reatores de fusão nuclear para a produ-
çào em grande escala de energia elé-
trica".

Segundo o Ministro César Cais, mais
apoio será dado a tal objetivo com a
instalação do Centro Nacional de Fusão
Termonuclear Controlada, em Santa

Cruz, Rio, mas por enquanto nào há
previsão de data para sua instalação.

Os custos da usina nuclear de Angra
1 chegaram a 1 bilhão 340 milhões de
dólares, revelou o presidente de Furnas,
Licinio Seabra. Só no final do primeiro
trimestre do próximo ano, acrescentou,
é que a usina deverá estar operando
com 100% de seu potencial de 626 mil
quilowatts.

Assegurou que no final deste ano,
porém, 

"poderá ser liberada para operar
com segurança com 50% de seu poten-
ciai". Licinio Seabra esteve com o Mi-
nistro César Cais ontem, mas garantiu
náo ter tratado de Angra 1, mas de
assuntos administrativos.

Amaral pede
investimento
em Portugal

O Vice-Primeiro-Minis-
tro e Ministro da Defesa de
Portugal, Diogo Freitas do
Amaral, pediu ontem a um
grupo de 30 empresários
brasileiros que façam in-
vestimentos em Portugal
nos próximos dois anos.
Argumentou que até 1984
o país estará inteiramente
integrado à Comunidade
Econômica Européia e se-
rá a única porta paia o
Brasil exportar para a ?»
ropa.

Diogo Freitas do Amaral
lembrou que. filiado à
CEE, Portugal estará su-
jeito à tarifa aduaneira
única da Comunidade,
onerando as exportações
de países nào membros co-
mo o Brasil. Além disso "a
facilidade do idioma e o
fato de ter a mão-de-obra
mais barata da Europa" fa-
zem de Portugal, na opi-
nião de seu Ministro da
Defesa, o melhor caminho
para o comércio brasileiro
atingir os países membros
da CEE.

PALESTRA

Em sua palestra aos em-
presarios, na sede da
Atlàntica-Boa-Vista de Se-
guros. Diogo do Amaral re-
lembrou a história recente
de seu pais, acusando os
comunistas, que participa-
ram do Poder entre 1974 a
1975, de terem originado os

i "momentos difíceis e an-
gustiantes" por que passa
o país atualmente. Em sua
opinião "não estávamos
preparados, mas reagimos
e restabelecemos a demo-
cracia sem recorrer à guer-
ra civil".

Um dos principais pro-
blemas portugueses da
atualidade, na opinião do
Vice-Primeiro-Ministro, é a
Constituição, do tempo
que o Partido Comunista
participou do Poder, "ex-
tremamente estatizante".
Mas garantiu que até o fi-
nal de julho estará conclui-
do o novo texto para ser
submetido ao Parlamento
até outubro "quando pre-
tendemos, depois de mui-
tas tentativas, devolver os
bancos e as seguradoras ao
setor privado".

Sobre a situação atual
do país, Diogo Freitas do
Amaral disse estar sendo
dificultada pelo serviço da
dívida externa em dólar,.,
por força das altas taxas
de juros dos Estados Uni-
dos, e também pela queda
das remessas de lucro dos
portugueses radicados em
outros países, assim como
pelo fim das colônias afri-
canas.

Entre os empresários
presentes, o vice-presiden-
te executivo do JORNAL
DO BRASIL, M. F. do Nas-
cimento Brito; o presiden-
te do Grupo Atlântica Boa
Vista, Antônio Carlos de
Almeida Braga; Olavo
Monteiro de Carvalho, do
Grupo Monteiro Aranha;
Walter Moreira Salles, do
Grupo Unibanco; e Rober-
to Marinho, das Organiza-
ções Globo.

O convite feito pelo Mi-
nistro ¦ português foi bem
recebido pelos empresa-
rios brasileiros. Antônio
Carlos de Almeida Braga,
por exemplo, disse ja se ter
instalado em Portugal e
estar estudando boas op-
ções de investimento.

Sobre o conflito nas
Falklands, Diogo Freitas
do Amaral revelou que seu
país esta do lado da Ingla-
terra, por considerar a in-
vasão argentina as ilhas
"um ato de agressão".

AGÊNCIA DE VIAGENS RECEBE
DA VARIG SEIS TERMINAIS

DE VÍDEO (COMPUTADORES)
PARA ATENDER MELHOR A

SUA CLIENTELA

fundação
centro de estudos

do comércio
exterior

Um verdadeiro recorde aca-
ba de ser batido por BEL
AIR VIAGENS: nada menos
que 6 terminais de vídeo
foram implantados pela VA-
RIG nas instalações da co-
nhecida Agência.
Como membros do Wood-
side _ o maior complexo
de organizações de turismo
com sede nos EEUU — e
contando agora, com o
SIAV-Sistema de Integração
de Agências de Viagens —
a BEL AIR e a primeira
Agência do Brasil a receber
os.computadores da Vang
para agilizar seus serviços,
atendendo melhor e mais

rapidamente aos clientes de
conta-corrente e proceden-
do à integração de seus De-
partamentos.
Graças a esses novos termi-
nais, as reservas da BEL
AIR passam a ser feitas em
questão de minutos, para
qualquer hotel de qualquer
parte do mundo, como tam-
bém para o aluguel de auto-
móveis.
Os nossos clientes conti-
nuarão sendo favorecidos
com as inúmeras vantagens
técnico-profissionais e com
a introdução do notável
aperfeiçoamento nos servi-
ços da BEL AIR VIAGENS

(P

Produção
de petróleo
sobe 17,6%

A produção brasileira de
petróleo cresceu 17,6% em
maio, em relação a igual
mès de 1981 O volume de
petróleo e liquido de gás
natural somou 8 milhões
192 mil 641 barris, contra 6
milhões 965 mil 86 barris
em maio de 1981.

No mar, o crescimento
foi de 31,8%. A plataforma
continental produziu 4 mi-
lhoes 309 mil 853 barris em
maio deste ano, contra os 3
milhões 270 mil 250 barris
do ano passado. Já os cam-
pos terrestres, com 3 mi-
lhões 882 mil 788 barris,
apresentaram aumento de
5,1%. comparado o mès de
maio de 1981 com o de
1982.

De janeiro a maio deste
ano, foram produzidos no
pais 39 milhões 81 mil 326
barris de petróleo, o que
reflete crescimento de
21 3% em comparação com
igual penoüo de 1981

Ao comparar os cinco
primeiros meses de 1982
com os cinco primeiros de
1981. a Petrobrás verificou
que os campos marítimos,
cum 20 milhões 491 mil 99
barris, este ano tiveram
um aumento de 439% e os
campo» terrestres, com 18
milhões d90 mil 227 oams,
3 4%
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ico prefere Isidoro pela direita
&*i^m*m ^/iVj||^«/A I kns4A Ca ¦»*¦¦>««Sevilha/Albarto Ferreira

Marcos Penido
Sevilha — Normalmente um

jogador comedido em suas res-
postas, Zico não teve dúvidas em
revelar sua preferência para a
ponta direita, única posição na
Seleção Brasileira que o técnico
Telè Santana ainda tem dúvida:

Acho que o Paulo Isidoro
está mais acostumado à posição.
Dirceu treinou bem mas precisa
ser ajudado porque fica um-pov-
co torto. O importante é que am-
bos são bons jogadores e a Sele-
ção está bem servida na posição.

Sem obrigação
Na opinião de Zico, a Seleção

Brasileira já está preparada para
a Copa do Mundo, mas não vê
como uma obrigação a conquista
do título mundial:

A Seleção Brasileira está
bem treinada e vai entrar em
campo para ganhar, é claro. É
importante, no entanto, que o
torcedor compreenda que não
existe uma obrigação de ganhar.
Em uma Copa do Mundo existem
muitos fatores e, às vezes, uma
equipe pode não terminar no pri-
meiro lugar. Agora o time está
unido e mostrando um bom en-
tendimento tático. Isso facilita e
o que se pode dizer é que o Brasil
tem uma boa chance de conse-
guir o título, mas náo uma obri-
gaçáo.

Zico teve um aproveitamento
técnico em passes e chutes a gol
considerado excepcional pelo
preparador físico Moraci Santa-
na, o encarregado de controlar o
rendimento de cada um. Ele não
se surpreendeu:

Estamos treinando há ai-
gum tempo e descansados. O
rendimento aumenta. Dentro da
área, é preciso rapidez, porque no
futebol atual não se pode perder
tempo. Se possível, o chute deve
ser dado de primeira. Estamos
ensaiando uma série de jogadas e
uma delas é o chute de fora da
área, que pode ser outra arma
importante em uma Copa do
Mundo.

Telê prefere
falar menos

Consciente de que muitas instruções
em relação à estreia e ao adversário do
Brasil podem trazer conseqüências nega-
tivas para o time, o técnico Telè Santana
afirmou ontem que daqui em diante vai
falar o mínimo possível sobre a União
Soviética, deixando os jogadores numa
espécie de relax. Telè acha que. embora
os jogadores sejam experientes, muitas
orientações podem deixá-los preocu-
pados.

Acho que nào há tensão quanto à
estréia. Existe uma expectativa normal
de quem vai entrar numa competição
importante, mas sem que haja nervosis-
mo. De qualquer forma, vou falar o mini-
mo possível com os jogadores. Nào preci-
so ficar enchendo a cabeça deles com
instruções. O grupo ja está mais do que
treinado e tem tudo bem assimilado. Pen-
so que muita conversa sobre a estréia
pode deixar a turma meio intranquila;
náo quero ficar colocando medo neles.

Dúvida na ponta
Telè tem uma aparelhagem de vídeo-

tape ã sua disposição no Parador Carmo-
na e vai exibir para os jogadores jogos da
União Soviética, a fim de que todos obser-
vem seu adversário. Esta exibição servi-
rã, segundo opinião da comissão, até para
relaxar ainda mais o grupo. Telè voltou a
dizer que o time não está escalado, e que
a dúvida na ponta-direita começará ser
dissipada no coletivo de hoje à tarde:

— No treino, vamos testar os dois.
Paulo Isidoro e Dirceu vão ter a mesma
chance. Cada um vai treinar 45 minutos.
Vamos ver quem estará melhor. Nào gos-
to muito dos treinos contra os reservas,
mas como estamos com dificuldades para
encontrar um adversário de gabarito, se
náo for confirmada a presença do Betis,
vamos ter que usar a fórmula que náo
aprovo. Contra um time como o Mairena
é que não treinaremos mais. porque não
dá condições de avaliar nosso estágio.

Telè vai ter a partida de abertura do
mundial em Parador Carmona. O treina-
dor acha que neste ano o jogo de abertura
da Copa nào será empate de 0 a 0. como
nas últimas copas.

— Estou achando que vamos ter gols.
Nào sei bem o motivo, mas algo me diz
que nào teremos mais um zero a zero.
Pode ser uma partida dura. ate violenta.
por causa do nervosismo das duas equi-
pes. mas que teremos gols. teremos

¦-'-.'¦ 
'¦¦:" 

:¦'¦'¦¦¦¦¦'¦¦.¦' :';:':''.: 
"..¦ 

-¦¦"¦

¦¦ ¦ 
. . 

¦¦/.:¦ ..¦.,¦,:¦:..¦ ¦:¦: ¦ ¦¦¦ . ¦:
¦m.::m:?. :-;\-:-:-'--Y-.'.:¦¦'¦¦>¦ ¦¦~^4*-;H\-:.:-'¦>:"

Zico e Sócrates tiveram excelente aproveitamento no treino técnico em que aperfeiçoaram as trocas de passes e os chutes a gol
Sevilha/Almir Veiga

Isidoro volta a
Paulo Isidoro passou a maior parte da

semana aceitando o fato de que pode ser o
reserva de Dirceu na ponta-direita. Mesmo con-
formado, mostrava empenho nos treinamentos.
Ontem, com as palavras de Telè Santana, di-
zendo que o titular da posição só será escalado
após o treino de sábado, já apresentava outra
fisionomia. As esperanças voltaram e o desejo
de ser titular também:

— Para mim, é importante que os dois
últimos treinos coletivos sejam contra adversa-
rios mais difíceis. Por isso, gostei do treino de
amanha (hoje), que será disputado entre reser-
vas e titulares. Força mais e posso aparecer
melhor. Tenho certeza de que Telè vai decidir
quem será o titular da ponta-direita nestes
treinos e não pretendo me poupar. Vou treinar

ter esperanças
para garantir a posição. Afinal passei dois anos
jogando com este time e náo vai ser agora, na
hora da Copa, que vou desistir da luta. O
Dirceu está bem e vai ser uma briga difícil, mas
no final quem fica melhor servido é o Telè que
conta com mais opções para a posição.

Isidoro, mais motivado, está recuperado
das dores musculares, treinando com dispo-
siçáo:

— Felizmente consegui me recuperar a
tempo. Perdi a posição por uma contusão, mas
agora tenho a chance de ganhá-la novamente.
Só espero que o teste seja bom para que possa
mostrar um futebol à altura da equipe titular.
Condição física e técnica não está mais fal-
tando.

Dirceu acha que já foi escolhido
Embora o técnico Telè Santana tenha

deixado para o treino de sábado a defini-
ção do titular da ponta-direita da Seleção
Brasileira, Dirceu que disputa a posição
com Paulo Isidoro tem opinião diferente:

Acho que Telê já definiu o time. Ele
está aguardando apenas o último momen-
to para dar a escalação contra a União
Soviética, mas não acredito que vá se
decidir nos dois últimos treinos, quando
os jogadores, por precaução, inclusive, de-
verão se poupar de um esforço maior.

Dirceu está otimista e acha que se
adaptou melhor à ponta direita que à
ponta esquerda, por ter mais opções de
jogadas:Pode parecer surpreendente mas a
verdade é que na direita conto com mais

opções de jogo e mais espaço do que pela
lado esquerdo. A explicação é simples.
Pela esquerda, costuma cair apenas o
Júnior, que normalmente já fecha para o
meio. No lado direito, conto com o Falcão,
o Zico, o Sócrates e o Leandro, que caem
por ali. Isto permite uma movimentação
maior na troca de posições, além de haver
um grande volume de jogo. Fica fácil se
adaptar ao setor.

Dirceu continua mantendo as espe-
ranças de que será o escalado por Telè:

— Estou acostumado com a luta e sou
um jogador experimentado. Acho que
cumpri as instruções do treinador e o
esquema que pretende vem sendo conse-
guido. Agora é esperar até sábado e ver o
que ele decide.

Júnior acredita que será o melhor

Cerezo tem a ajuda de Isidoro nos exercícios de recuperação

mf'
ESPANA82

Equipe do JB na Copa do Mundo: Oldemário Tougui-
nhó, Araújo Netto. Sandro Moreyra, João Saldanha,
Ronald de Carvalho, Antônio Maria Filho, Márcio
Tavares. Jorge César Wamburg, Eloir Maciel. Mar-
cos Penido. Sérgio Dantas, Cláudio Arreguy e Solon
Campos (textos); Alberto Ferreira, Ari Gomes, Almir
Veiga e Fernando Pereira (fotos) e Arandi Gonzalez
(comunicações).

Fala-se em Maradona, em Rum-
menigge, em Boniek, um pouco em
Zico, como os prováveis destaques da
Copa da Espanha. Ninguém ainda se
preocupou com Júnior, que é extre-
mamente hábil e tem tudo para ser
apontado como um dos melhores jo-
gadores deste mundial. Se sua forma
física é excelente; se está em excelen-
tes condições físicas; se é um jogador
de personalidade, que não treme e
náo se impressiona com adversário-
res, por que náo pode acabar como
um dos melhores da Copa?

Ele tem consciência disso e aceita
o desafio. Vai jogar para o time. mas
acredita que terá uma performance
espetacular. Sua confiança se baseia
na força do conjunto da Seleção Bra-
sileira. No perfeito entrosamento en-
tre todos os setores e na harmonia
existente no grupo. Nunca disputou
uma Copa do Mundo, mas esta res-
ponsabilidade não o preocupa.

— A responsabilidade e muito
grande, mas não é só minha ou de
qualquer jogador da Seleção Brasilei-
ra. Uma Copa do Mundo mexe com
todos os atletas e nos brasileiros, pe-

los menos os que estão aqui, já se
acostumaram a grandes desafios.

Júnior não tem aspirações de ser
o melhor -ou um dos melhores da
Copa, mas acha que tudo pode acon-
tecer.

— Minha preocupação náo é esta.
Quero apenas me sair bem e ser res-
peitado pelos adversários. O que vier
depois náo me importa. O importante
é o Brasil se sair bem e mostrar um
futebol digno de suas tradições.

Comparação
Na opinião de Júnior, a atual Se-

leçâo Brasileira está em melhores
condições do que a que disputou o
Mundialito. Diz que é mais homogè-
nea e que está num estágio bem mais
adiantado que o da Mundialito e da-
quela que excursionou vitoriosamen-
te pela Europa.

Tivemos mais tempo para treinar
e. se conseguimos êxito no Mundialí-
to. apesar da segunda colocação; se
voltamos da Europa invictos, derro-
tando todos os adversários, por que
iríamos temer um insucesso agora?
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Márcio Tavares

Sevilha — E grande a expectativa na Seleção
Brasileira em relação aos juizes que a FIFA vai
designar hoje para os três primeiros jogos do
Brasil na Copa do Mundo. E no pensamento de
cada dirigente uma torcida só: que o peruano
Henrique Labo, aquele que expulsou Toninho Ce-
rezo. não seja um dos escalados, já que mostrou
claramente sua antipatia pelo futebol brasileiro na
partida em La Paz.

Os próprios dirigentes da CBF acham que o
juiz escalado para a estréia deve estar entre o
húngaro Henri Palotai e o espanhol Augusto Lia-
mo Castillo, este tendo apitado a partida entre
Brasil e Espanha, realizada em Salvador, em 1981.
De qualquer forma, a torcida é para que os árbitros
sejam os melhores:

Achamos que qualquer árbitro escalado vai
apitar bem. Pelos comentários, acho que está
mesmo entre o Palotai e o Castillo. Só náo quere-
mos que sejaescalado um juiz que não goste de nós
— disse o presidente da
CBF, Giulite Coutinho. ——^*—^^

Apesar de o assunto ft
arbitragem deixar muita -fiDO O

. gente na delegação brasi-
leira com muitas preocu-
pações, o técnico Telè
Santana é um dos mais
tranqüilos:

Eu sempre disse
que as leis são para serem
cumpridas. E o futebol
tem suas regras que serão
cumpridas porque os juí-zes vão exigir. Não temo
pelas arbitragens em Co-
pa, especialmente, os juí- ————————
zes não costumam errar ¦¦¦¦¦¦¦¦¦^¦¦¦¦¦^¦i
muito. Nem mesmo o juizda estréia me preocupa. Náo tenho preferências,
gostaria apenas que fosse um juiz enérgico que
coibisse qualquer tipo de violência, porque nosso
time é muito técnico e em jogo pesado seria
prejudicado.

O técnico inclusive vem orientando os jogado-
res quanto às atitudes em campo:

Digo sempre a eles que nâo devem revidar
as entradas desleais e que devem apenas se preo-
cupar em jogar futebol, porque nosso caso é jogar.
Se tentarmos usar de violência, vamos nos igualar
aos outros e é isso que eles querem.

E proibido tomar
qualquer remédio

a juizes e
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A partir de amanhã, fica
terminantemente proibido
o uso de remédios entre os
jogadores. Qualquer dose,
só em um caso excepcio-
nal, A decisão é do médico
Neilor Lasmar. preocupa-
do com as rígidas normas
de controle antidoping em
vigor na Copa do Mundo.

Neilor Lasmar acha o cò-
digo de controle antido-
ping bastante rigoroso
mas importante em uma
Copa.

— Existe um rigor muito
grande quanto ao controle
das substâncias que po-
dem causar o dopinjr e que
muitas vezes é exagerado.
Mas, em uma Copa do
Mundo, este controle deve
ser exigido devido à impor-
tància. Então, para não
complicar as coisas, vamos
evitar qualquer tipo de re-
médio, administrando a

quem necessite só uma do-
se mínima de medica-
mento.

O médico admite até ve-
tar o jogador que necessi-
tar de uma dose mais forte
de remédio:

— O problema é a quan-
tidade da dose. Cito o
exemplo do Zé Sérgio, pu-
nido porque tomou um re-
médio à base de efedrina e
foi acusado de doping. A
dose que ele tomou era
mais para dormir que
qualquer outra coisa, sen-
do que havia ingerido o
remédio dois dias antes.
Como restos do medica-
mento ficaram no estorna-
go, chegou-se à conclusão
de que ele se havia dopa-
do. Este controle é que tem
que ser discutido. Enquan-
to isto nào acontece, é pre-
ferivel poupar um jogador.

Time tem também o
coração em forma

Quem teme pelo bom condicionamento dos jogado-
res brasileiros pode ficar tranqüilo porque todos estão
em grande forma. Principalmente quanto aos corações,
náo há mais dúvidas: se depender de esforço, o Brasil é
serio candidato ao título. O cardiologista Ricardo Vivac-
qua fez ontem uma avaliação do batimento cardíaco dos
jogadores e o resultado foi considerado excelente: a
média foi de 48 a 60 batidas.

Fizemos uma avaliação das condições de cada
jogador e a satisfação foi geral. A média foi de 48 a 60
batidas e houve uma homogeneidade táo grande que
nos deixa tranqüilos em relaçãoà performance da equi-
pe da Copa. Tudo está sob controle e, se o Mundial
começasse hoje. estaríamos também prontos neste as-
pecto. A turma tem coraçáo para tudo.

Ricardo Vivacqua não acha que haja muita tensão
entre os jogadores. Concordando com Telè, o médico
afirma que a expectativa que existe nâo chega a caracte-
rizar nervosismo.

Assim como a freqüência cardíaca do time é
ótima, o aspecto emocional também me parece perfeito.
Náo vejo ansiedade por parte dos jogadores. Não vamos
mudar seus hábitos inclusive para que se sintam à
vontade ate a estreia. Começando a Copa, tudo vai-se
normalizando aos poucos. Acho até que num amiente de
competitividade, em que varias pessoas lutam por um
lugar de destaque, nosso nível de relacionamento é
acima de qualquer expectativa. Há muita amizade entre
todos os jogadores.

Eder, surge o novo
barbeiro de Sevilha

A falta do que fazer leva cabelo cheio de pontas e
os jogadores a buscar um passava o tempo todo se
modo de se distrair. E Eder lamentando de ter que
foi quem achou a forma disputar a Copa do Mundo
mais original de passar com o cabelo daquele jeito,
tempo: depois de cortar. Foi então que me ofereci,
com excelente sucesso, dizendo-lhe que em Vespa-
cabeleira de Serginho. esta siano sempre cortava o ca-
sendo muito procurado pe- belo das pessoas mais che-
los demais jogadores para gadas a nossa família. Ele
aparar as pontas dos cabe- acreditou e coloquei todo o
los ressecadas pelo sol. Em meu conhecimento teórico
razão disso, foi apelidado na pratica. O gozado e que
de O Barbeiro de Sevilha. saiu bem e agora estou

sendo procurado para cor-
O curioso e que ele nun- tar o cabelo de uma porção

ca cortara o cabelo de nin- deles. O próximo a entrar
guem. e sua primeira expe- tla tesoura será o Ede-
riencia foi com Serginho valdo.
que. ao saber de se tratar
de uma cobaia, deu graças Eder 1«» >' "m dos P™>-
a Deus pelo corte ter saído clPals l'unfos d,° Brasl1 ua-

ra este Muncual. tem evita-
do nas entrevistas a repor-

Eder. que vive com sua teres estrangeiros falar so-
família em Vespasiano. ei- bre a maneira como bate
dade próxima a Belo Hori- os corneres. Nos próprios
zonte, nunca teve aptidões treinamentos tem evitado
para trabalhos manuais, cobrar faltas ou corneres.
porem, a falta do que fazer Isto so acontecera daqui
durante o tempo em que para frente quando a Sele
fica parado na concentra çao Brasileira realizar trei-
cao de Carmona, acabou namentos com os portões
encontrando sua vocação fechados para a imprensa

— Serginho estava com estrangeira

Brasil não quer peruano
/ÍMiO\

Vhanôsaf!
Sendas informa:
Faltam jf dias
para a bola rolar

na Espanha.

Nova Zelândia
perde apoiador
em jogo-treino

O apoiador Brian Turner saiu do treino carregado, com suspeita de fratura

Edinho se irrita
com o Fluminense

Um telefonema de Elisa, sua
mulher, informando de que o Flu-
minense ainda pretende mantê-lo
no clube, provocou irritação em
Edinho. que não quer mais ficar no
Brasil:

— O que mais me aborrece nes-
ta história toda é que o Sílvio Kelly
assinou um documento aceitando
minha transferência e toda hora diz
que tem uma fórmula para que eu
permaneça no Fluminense. Aconte-
ce que nào existe fórmula que me
faça mais ficar. Ano passado, tive o
passe nas mãos e acabei renovando
com o clube em vez de comprá-lo.
Agora vai ser diferente. Se for preci-
so, paro os seis meses e aguardo
comprador para meu passe. O que
não pode mais acontecer é quere-
rem me prejudicar.

Jornalistas da
China, a atração

A presença de jornalistas estrangeiros
no Parador Carmona e no Estádio de Maire-
na deu à cidade de Sevilha em certo clima de
Copa do Mundo, inexistente até então. On-
tem. os que mais chamaram atenção foram
dois chineses de Hong-Kong: Cheming Kok
Keung. do Wen Wei Podaily, e Lo Chi Man,
do Seng Podaily News. Eles representam os
jornais de maior tiragem da China e logo
ganharam a simpatia dos jogadores brasi-
leiros.

Sempre que passavam, ouvia-se o sam-
ba-enredo Quem Tem Olho Grande Náo
Entra na China. Quando souberam a tradu-
cão morreram de rir e chegaram a decorar o
refrão. Eles fizeram uma longa entrevista
com o presidente da CBF. Giulite Coutinho.
ao serem informados» de que. como ex-
presidente da Associação dos Exportadores,
visitou duas vezes a China.

Quiseram saber tudo sobre o Brasil e as
chances da Seleção. A seguir passaram a
fotografar os jogadores e se detiveram em
Zico. uma vez que receberam a informação
de que e o jogador mais importante da
equipe.

Andando sempre depressa e sentindo
muito calor — estavam sempre com um litro
plástico de água mineral debaixo do braço
— fizeram muitas fotos. Lo Chi Man trabalha
para o jornal de maior tiragem de Hong-
Kong. o Seng Podaily News, que vende
diariamente 500 mil exemplares. Segundo
eles. os chineses estào táo empolgados com
o futebol que, pela primeira vez na história
das Copas do Mundo, a China se faz repre-
sentar por seis equipes de jornalistas.

Falando um inglês arrastado, eles disse-
ram que o esporte mais popular no momento
é o futebol.

- O futebol e o basquetebol ja passa-
ram o ping-pong (tênis de mesa). Em terceiro
lugar, esta o voleibol — disse Cheming Kok
Keung.

Fizeram também uma grande entrevista
em inglês com Sócrates e ficaram admirados
em razão de o jogador ser formado em Medi-
cina. Mesmo nao falando inglês fluentemen-
te. Sócrates se fez entender e satisfez a
curiosidade dos jornalistas chineses, que
por onde passavam no Parador Carmona
provocavam brincadeiras dos jogadores, que
nao paravam de cantar Quem Tem Olho
Cirande Nâo Entra na China.

Jogador tem total_____ liberdade no hotel
Para o técnico John Adshead, 40 anos, o mais jovem

treinador do Mundial da Espanha, a liberdade de que
desfrutam seus jogadores no Hotel Don Carlos em nada
prejudica sua preparação para a Copa do Mundo. O
princípio fundamental de tudo, segundo ele, é o da
responsabilidade. Todos sào amadores, mas seguem um
código disciplinar que nào impõe restrições, por exem-
pio, ao fumo e à cerveja, o que certamente seria um
espanto para qualquer treinador de equipe profissional
no Brasil, especialmente o da Seleção Brasileira, Telè
Santana.

Num clima como este — disse John Adshead — a
cerveja só pode fazer bem a qualquer pessoa. Por isso, os
jogadores tém liberdade para tomar esta bebida. Todos
sabem, entretanto, que estamos aqui nào como turistas
em férias, mas como uma delegação esportiva com a
responsabilidade de representar o pais numa Copa do
Mundo. Assim, qualquer excesso significa embarcar de
volta no primeiro aviáo para a Nova Zelândia. E eles
também sabem disso.

David e Golias
John Adshead recebe a imprensa brasileira com

simpatia e encara as perguntas sobre o jogo com o Brasil
com bom humor e alguma ironia. De saída, aponta a
Seleção Brasileira como favorita do Mundial e diz que
nenhum adversário será muito difícil para ela. Acha,
entretanto, que terá maiores problemas em seu grupo da
primeira fase com a Escócia, por ser o segundo adversa-
rio; e justifica:

E neste segundo jogo que o Brasil devera decidir
sua classificação. Por isso. nào importa muito que
ganhe, empate ou perca a partida conosco, ao contrário
do jogo com a Escócia. Além disso, os escoceses não tèm
feito um bom papel nos mundiais, e nesta Copa deveráo
estar melhor preparados, além de mais determinados a
conseguir a classificação.

Quanto à equipe da Nova Zelândia, o técnico admite
que vai viver um papel de David contra Golias. uma luta
desigual contra forças muito superiores. Vai procurar
defender-se com astúcia, para não ser esmagado de
saída:

É importante que saibam que não viemos aqui
para ser humilhados diante dos mais fortes. Queremos
mostrar na Copa do Mundo que não foi por acaso que
conseguimos estar entre as nações reunidas na maior
competição do futebol mundial. É certo que se o Brasil e
Nova Zelândia jogarem 50 vezes, a Nova Zelândia conse-
gue ganhar, pelo menos, uma vez. Numa Copa do
Mundo, valem os 90 minutos de uma partida, e não o que
se espera antes. Quem sabe se para a Nova Zelândia este
dia será contra o Brasil, no próximo 23 de junho?

Todos amadores
Adshead explica que toda a equipe neozelandesa e

amadora. Os jogadores tèm profissões como funciona-
rios públicos, dirigentes de empresas, telefonistas. Nin-
guem vive do futebol, que só de três anos para cá
começou a ganhar adeptos no pais. com o trabalho que
vem realizando. Mas para demonstrar a seriedade com
que tudo vem sendo feito, ele conta que a Seleção iniciou
os preparativos finais para a Copa do Mundo, concen-
trando todo o gnipo, no dia 3 de maio ultimo, depois de
disputar 15 partidas da fase eliminatória.

Nossa vinda a Espanha exigiu grande sacrifício
de nosso pais. Nossos gastos serão de 1 milhão 700 mil
dólares. Houve contribuição direta da população, em
dinheiro, além de uma empresa de marketing para
arrecadar os fundos necessários. O nosso pais tem 12
equipes na Liga Nacional e nosso futebol amador nao
teria meios de participar do Mundial sem essa ajuda.

O técnico da Nova Zelândia é inglês, nascido no
Norte da Inglaterra, e jogou futebol em seu pais como
meio-campo do Exeter. Antes de ir para a Nova Zelàn-
dia. foi técnico da Seleção da Austrália e. segundo u
porta-voz da delegação. Roger Mahan. graças a ele o
futebol na Nova Zelândia hoje tem 300 mil jogadores,
grande progresso do esporte num pais de 3 milhões de
habitantes e onde o nigbi. esporte nacional, tem 400 mil
praticantes Até os jogadores da Seleção, nas horas
livres, aproveitam para praticar rugbi no Hotel Don
Carlos.

John Adshead confessa que nunca viu a Seleção
Brasileira inuar a nào ser em tapes, e destaca como
principais jogadores Zico Júnior e Sócrates

Málaga — A Seleção da
Nova Zelândia teve ontem
seu primeiro desfalque pa-
ra o Mundial, com a contu-
são do apoiador Brian Tur-
ner, que deixou o campo
para ser radiografado nu-
ma clinica com suspeita de
fratura no tornozelo es-
querdo. numa jogada du-
rante o jogo-treino com o
Atlético Benamiel. clube
amador da terceira divisão
espanhola, no campo do
Marbella.

O jogo-treino demons-
trou a fragilidade do time
da Nova Zelândia, que
além de ruim tecnicamen-
te, com um futebof ingè-
•.íuo na marcação e um es-
quema de 4-4-2 bastante
falho, teve dificuldade pa-
ra derrotar um time quase
de juvenis por 2 a 0. Os gols
foram marcados por
Boath, no primeiro tempo,
e Dods, no segundo. O téc-
nico John Adshead reco-
nheceu que o time esteve
mal neste primeiro treino,
atribuindo as falhas e a

lentidão ao calor de Mar-
bella.

Apesar de Adshead nao
confirmar, o time para a
estréia contra a Escócia es-
ta definido. No lugar de
Brian Turner, um dos prin-
cipais jogadores da Sele-
ção, deverá atuar Kevin
Creswel, que o substituiu
no treino, após a contusão.
O time treinou com Vau
Hattun (Wilson). Hiill (El-
rick), Almond. Herbert, e
Dods; Boath, Cole e Sum-
ner; Grant Turner, Rufer e
Woodin.

No esquema da Nova Ze-
lándia, Rufer e Woodin sao
os homens de frente, jo-
gando de forma a abrir es-
paços para a entrada dos
apoiadores Boath, Cole,
Sumner e Grant Turner.
Os laterais tentam apoiar
o ataque, mas raramente
conseguem algo de positi-
vo. A Seleção volta a trei-
nar hoje, no campo do
Marbella, às 18h (13h no
Rio), alem de treinamento
físico pela manhã, no mes-
mo local.

Neozelandês expulso
vai jogar o Mundial

O porta-voz da Nova Zelândia, Roger Mahan,
garantiu que nenhum jogador neozelandês está
suspenso pela FIFA. ao contrário do que tèm
informado os dirigentes da Seleção Brasileira para
justificar o pedido de anistia de Cerezo. Segundo
Mahan, a FIFA não considerou válidas para a
Copa as punições ocorridas durante os jogos de
classificação da Nova Zelândia, porque foram
disputadas 15 partidas e náo teria sentido perma-
necer qualquer punição na Copa, ao contrário do
Brasil, que só jogou seis partidas.

Preparação à base
de luxo e conforto

Entre o topless das hós- recidas pelas suas cinco es-
pedes do Hotel Don Car- trelas. Situado na região
los, a Nova Zelândia, que de Las Chapas, pertence a
estreia na Copa do Mundo um grupo de capital liba-
dentro de seis dias, vive nès que 0 adquiriu da ca.um ambiente semelhante deia Hilton.ao do seu adversário, a Es-
cócia, que hoje deixará Os jogadores da Nova
belo e tranqüilo Hotel Pe- Zelândia aproveitam a
ninina, para se hospedar maior parte do tempo livre
no nao menos agradável no d k da iseina ondeHotel Sotogrande, em ,
Marbella funciona praticamente

para todos os tipos de ser-
A Nova Zelândia foi viç0 Eles se divertem na-

primeira seleção do grupo . . . .
Málaga a chegar ao local danda J^ando P"1^
da sua subsede na Copa do Pongue ou simplesmente
Mundo e escolheu como tomando sol, tal como os
concentração o Hotel Don escoceses hospedados há
Carlos, um dos mais re- uma semana na cidade de
quintados do imenso com- Portimaa um dos princi.
SÍSS JSSS *** Pontos turístico, da
pelos turistas estrangeiros região do Algarve.
na Espanha. São 50 pes- o topless e um fato de
soas entre as quais os 22 tina no Hotel Don Carlos
jogadores, que ocupam despertar
uma ala com 30 aparta- e nao Parece aespenai
mentos e desfrutam de to- maior atenção dos neoze-
das as comodidades que landeses do que em qual-
local pode oferecer quer outro hospede. As be-

las mulheres que tomam
banho de sol à beira da
piscina parecem passar de-

O dia dos jogadores neo- sapercebidas de todos, en-
zelandeses começa cedo. quanto passam horas se
As sete horas da manhã ja bronzeando. Os jogadoresse estão exercitando nos técnic0 John Adsnead
gramados do hotel, que e o
centro de uma área deno- da0 entrevistas ou se di-
minada Jardines de Las vertem sem a menor preo-
Golondrinas. Separado da cupaçào com elas, procu-
praia exclusiva dos seus rando, também, aproveitar
hóspedes por um jardim de ao niàximo a piscina e a100 metros quadrados. . . . .
muito arborizado, o hotel bnsa dü mal'< «ue loma °
dispõe de clube de tênis. clima bastante agradável
piscina de raias olímpicas 25 graus a sombra, as três
e outras comodidades ofe- horas da tarde

CONFORTO E LAZER
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Espanha 82
• Com total discrição, fo-
ram retiradas na noite de
ontem as imensas placas
metálicas que comemora-
vam nesta cidade a vitoria
das tropas fascistas do
Generalissimo Francisco
Franco sobre as forças da
República, durante a Guer-
ra Civil de 1936 a 1939. As
placas eram o principal or-
namento do parapeito da
maior ponte de Bilbao, so-
bre o Rio Nervion. e entre
outros dizeres traziam as
frases "Aqui os vermelhos
foram presos e desarma-
dos". "Viva a Espanha^-e_
"Viva Franco".

Inglaterra volta
a sentir hoje o
clima de nina Copa

Bilbao — As 13h45min cie hoje. quando desem-
barca nesta cidade, a Seleção Inglesa volta a
-sentir, depois de 12 anos. O clima de uma Copa do
Mundo. Os ingleses, considerados aqui a principal
torça do Grupo 4. fazem sua partida de estreia dia
16. no Estádio San Mames, contra a França. Fica-
rão hospedados no Hotel Los Tamarises. a 12
quilômetros do Centro de Bilbao.

A Inglaterra ja vem escalada para o seu pri-
meiro jogo: Clemence (1); Neal 114), Thompson 118),
Mills (51 e Wilkins (19); McDermot < 10), Robson 116)
o Brooking (3); Francis (8), Keegan (7) e Woodcock
(21). O técnico Ron Greenwood pretende treinar, a
partir de amanhã, em período integral, dependeu-
do do estado tísico dos jogadores.

Possibilidade
A torcida de Bilbao da como certa a classifica-

ção da Inglaterra para as quartas-de-final. mas
nao acredita que reüna condições para ganhar o
titulo. É mais ou menos a mesma a opinião dos
jornalistas ingleses que estão aqui. Eles acham
que a Inglaterra e França serão as duas primeiras
colocadas no Grupo 4. mas pensam que a partir
dai a equipe inglesa terá muitas dificuldades de se
manter no torneio.

O sucesso da Seleção Inglesa — segundo eles
— vai depender muito de um bom entrosamento
de seu meio-de-campo. formado por quatro joga-
dores: Robson. McDermot. Brooking e Keegan,
que apesar de jogar na frente volta constantemen-
te para auxiliar o setor.

Rnhson, jogador mais caro da Inglaterra, é a

O Comitê de Trabalhado-
res do Estádio San Mames
convocou reuniões para os
dias 16, 20 c 25, datas em
que ali serão realizados jo-
gos pela Copa do Mundo.
Motivo: aumento de paga-
mento. Nos dias de parti-
das, cada empregado rece-
be a importância de 950
pesetas. Agora eles querem
ganhar 2 mil 300. As obras
no Estádio continuam em
ritmo lento, mas os encar-
regados asseguram que até
o dia 16 tudo estará em
perfeitas condições.

O Centro de Imprensa de
Bilbao ficará no Estádio
San Mames, mas até ontem
o telex não havia sido insta-
lado e o credenciamento
dos jornalistas está sendo
feito exclusivamente nos
escritórios do Mundial,
num edifício no Centro de
Bilbao. Já está funcionan-
do uma central de turismo
informativa, onde moças
uniformizadas dão informa-
ções sobre a Copa e distri-
buem folhetos alusivos ao
torneio.

grande estrela da Seleção. Caberá a ele coordenar
as açóes do meio-de-campo, função que vem de-
«empenhando com muita eficiência. Robson é
duro no combate e chuta bem com os dois pés.
Keegan. mais conhecido internacionalmente, e
Trevor Francis, o ponta-direita. são outros jogado-
res de primeiro plano no time. Francis, muito
veloz, costuma aproveitar com êxito as avançadas
do lateral adversário.

Campeões mundiais em 1966. quando a Copa
foi disputada em sua casa. os ingleses caíram de
produção a ponto de nao se classificarem para os
Mundiais de 1974 e 1978. No México, em 1970.
quando eram os campeões, foram derrotados pelos
brasileiros por 1 a 0.

Kuwait é perseguido
pelos petrodólares

Valladolid — O técnico Carlos Alberto Parrei-
ra. da Seleção do Kuwait, está enfrentando na
Espanha um problema pelo qual certamente nao
esperava: a toda hora. no Parador de Tordesilhas,
onde sua delegação está concentrada, é procurado
por pessoas que querem obter algum favor dos
xeques supermilionários que acompanham a equi-
pe do Oriente Médio.

— Muita gente liga para mim e me pede que
consiga dinheiro com os xeques que estão chefian-
do a delegação. Alguns vêm entregar cartas e
pedir presentes. Acho que por ser brasileiro eles
me tomam como intermediário e não tenho sosse-
go — comenta Parreira, que tem sido muito gentil
com a imprensa.

Ontem a noite Parreira dirigiu sua Seleção
num jogo-treino contra o Real Valladolid, da Se-
gunda Divisão do futebol espanhol. Ele fará mais
um treino desse tipo, antes de definir a equipe que
estréia na Copa dia 17 contra a Tcheco-
Eslováquia. Falta pouco, segundo ele, para acertar
o time.

Itália começa a
se desesperar com
problemas do time

Vigo — Enzo Bearzót começou ontem a
procurar um terceiro homem para compor o
meio-de-campo da Seleção Italiana, depois
da fraca atuação do seu time contra o Spor-
ting de Braga, terça-feira. A preocupação dos
italianos e tão grande que o presidente da
Federação de Futebol. Piero Sordillo. disse
que. 

"a ficar assim, e preferível que a Seleção
volte para casa".

Bearzot admitiu que está preocupado
com o esquema de jogo de peruanos e polo-
neses. O time que enfrentara a Polônia dia 14
ainda não esta definido, mas o técnico procu-
ra manter sua calma habitual.

Em 78. na Argentina, tínhamos mais
problemas do que agora. Fomos obrigados a
modificar radicalmente a equipe. Agora está
mais fácil, porque só tenho dúvidas quanto a
duas ou três posições.

Bearzot disse que está pensando, de ime-
diato, em uma formula de anular Boniek.-

Mais tarde vou pensar no Uribe (joga-
dor peruano). Nos últimos treinamentos, va-
mos tentar resolver o problema que repre-
senta a Polônia. Depois, vou pensar nos
peruanos, bom time. Só que seu jogo é dife-
rente do polonês. Os peruanos sào mais
difíceis de anular.

Quanto ao treino contra o Braga. Bear-
zot disse que seus jogadores náo deram im-
portància, esquecendo que o time português
tem uma boa defesa.

Polônia desmente
pedido de asilo

La Coruna — A Seleção da Polônia chegou
ontem a cidade de Santa Cruz, em La Coruna, e,
logo depois, fez um treinamento leve. Os jogadores
não demonstravam cansaço pelas quatro horas de
viagem no Tupolev que os trouxe de Varsóvia.
Nenhum membro da delegação quis falar sobre as
noticias de que um dos jogadores pré-
selecionados, o goleiro Jacek Jarecki, 24 anos, foi
desligado porque pretendia pedir asilo à Espanha.

Boniek, um dos astro da Copa do Mundo,
admitiu que conversou com dirigentes do Juven-
tus. clube italiano, mas nào confirmou sua transfe-
rència para a Itália, tida como certa.

A Seleção da Polônia vai para Vigo no domin-
go. um dia antes do jogo com a Itália, e ficara
hospedada no Hotel México, para facilitar a am-
bientaçâo.

Camarões espera
uma boa estréia

La Coruna — O Ministro de Esportes de Cama-
rões; Ngongang Uandji. tem esperanças de vencer
a primeira partida, contra o Peru, embora admita
que as chances de sua seleção sáo pequenas. Ele
acredita que o desempenho do time vai depender
de uma estréia convincente.

Nossos jogadores estão preparados e cons-
cientes da importância da Copa do Mundo. Todos
sabem que representam, além de Camarões, todo
o continente africano.

JfjjS ^ \
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Peru
Camarões

COPA
Mc D0NALD's

Troco 1 canões Argentina In-
giaterra por 1 Brasil — José
Carlos Tel. 225-7244 R. 62 IP

Barbadillo x Tini,
o impasse continua

La Coruna — A Seleção Peruana fez ontem a tarde
seu primeiro treino na Espanha, sob comando do técnico
Tim Foi um treino leve, com bola. Ao final, só um
jogador se queixou de dores. Oscar Arizaga, com uma
leve contusão no tornozelo. Mas ele nao preocupa. O
medico Jorge Alva garante que Arizaga estará liberado
para o primeiro jogo. contra Camarões.

Resta, no entanto, um problema: não foi contorna-
do. ainda, o incidente entre o jogador Geronimo Barba-
dillo e o técnico Tim. Barbadillo foi. finalmente, inscrito,
mas náo tem escalação garantida. Ele joga pelo Univer-
sidade de Leon. do México, e se integrou a equipe
recentemente. Tim disse que sua escalação depende do
seu estado geral.

Júlio César Uribe. uma das estrelas da Seleção
Peruana lamentou a ausência de Hector Chumpitaz,
antigo jogador.

Zico acredita
Os brasileiros Zico e Sócrates deram entrevistas a

jornais espanhóis elogiando a Seleção Peruana. Afirma-
ram que ela tem chances de ganhar a primeira fase.

— Apesar de o grupo ter dois destaques. Itália e
Polônia, e bom que ninguém se esqueça do Peru, disse
Zico.

Sócrates também destacou o potencial peruano,
dizendo que ê uma seleção muito bem treinada.1 ffiCdíJ s
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CHEVETTE DESTA SEMANA.
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MARCO ANTÔNIO G. DA SILVA

Este foi o vencedor desta semana no sorteio Espanha 82 - Gols da Copa,
realizado na noite de ontem, na Bandeirantes Canal 7. Mas continue

respondendo o Cupom. OChevette da próxima semana poderá serseu.
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OS SEGURANí
MELHORES
AS DO

Nossos jogadores já óiegaram à Espanha
Estão seguros de si, graças ao seu
grande futebol. E graças ao seguro que a

Sul América e Atlântica Boavista fizeram
para cada um.

A Atlântica Boavista e a Sul América, os
dois maiores grupos seguradores do Brasil,

estão com a nossa seleção estimulando,
apoiando, dando segurança. Orgulhosas

SUL AMERICA
SEGUROS

Associadas ao Bradesco

de também terem sido convocadas pela
Confederação Brasileira de Futebol.

A parada vai ser dura. Mas estamos
confiantes. Afinal, temos uma tradição
de vencedores. A Copa do Mundo foi

erguida por Belini em 58, por Mauro
em 62, por Carlos Alberto em 70.

Está chegando a hora de Sócrates repetir
o gesto. Alguém duvida 1

Allãntka-Boavtsta
Seguros

SEGURA
ESSA COPA,

BRASIL!
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Um time
de malas

Elisa, com o pequeno Rafael, vive a expectativa da mudança para a Europa

AUTÊNTICA 

garota de
praia, Elisa Maria Porto
Scheide Nazareth, de 26

anos, tem aproveitado as belas ma-
nhàs de inverno para levar seu filho
Rafael, de 1 ano e quatro meses, à
Copacabana tomar banho de sol e
eventualmente se molhar na água
normalmente fria do mar. O mari-
do. Edinho. jogador do Fluminense
e da Seleção Brasileira (está acer-
tando o contrato com o Udinese,
clube italiano, para logo depois da
Copa), fica na Europa durante 40
dias mas já telefonou avisando que
está providenciando reserva de ho-
tel para ela."Náo sei se vou", diz. "Vai de-
pender da palavra final do Edinho".

Embora tenha vontade de ir
acompanhar o marido. Elisa pensa
muito no pequeno Rafael. Não quer
ficar tanto tempo longe do filho, e
não pensa em levá-lo para a Europa
porque a diferença de fuso horário e
a alimentação sem arroz, feijão e os
legumes que costuma preparar, po-
deriam prejudicar a criança.

"Mas também penso que o Edi-
nho merece que eu vá para lá, pois
afinal, serão 40 dias longe um do
outro", continua, "e se ele mandou
avisar que esta reservando hotel
para mim e porque quer que eu vá,
náo é?"

Edinho e Elisa se conheceram na
praia do Leme. Os dois moravam Ia
e passavam boa parte do dia na
praia. Elisa ainda confessa, "adoro

praia, e naquela época so chegava
em casa depois das 17h". O namo-
rado tinha passado de jogador in-
fantil do Fluminense e a carreira
mostrava-se promissora. Edinho
passou de juvenil para profissional
e participou da Copa do Mundo de
1978. Só depois e que se casaram.

Elisa acredita que para o casa-
mento dar certo, é necessário haver
algumas renuncias, "o que um nao
gosta, o outro não deve fazer", diz
ela. mas logo acrescenta que o ma-
rido náo proíbe que ela faça nada,
nem faz muitas exigências.

"Ele gosta que eu faça ginástica,
e eu faço todos os dias", conta.

Ex-nadadora
Morena de praia, cintura fina.

pernas grossas. Elisa nào guarda
sinais dos tempos em que nadou na
equipe do Botafogo ao lado de Djan

Madruga, então iniciante como ela,
e José Sílvio Fiolo (alguns anos
antes de bater o recorde mundial
dos lOOm nado de peito). Foi nada-
dora dos 10 aos 15 anos, e depois
que parou começou a praticar dan-
ça moderna. Fez bale moderno du-
rante muitos anos, trocando o bale
pelo jazz, dança que praticou até
dias antes do Rafael nascer. Agora
mantém a forma apenas com ginás-
tica de segunda à sexta-feira e cor-
ridas no calçadão de Copacabana
duas vezes por semana.

"Corro aqui porque estou na ca-
sa de minha mãe, mas moro em
Ipanema", acrescenta, enquanto
pede à irmã, Leila. que molhe um
pouco a cabeça de Rafael, para que
o sol náo lhe faça mal.

Rafael é uma criança gordinha,
sem ser gorducha, usa uma tangui-
nha de tricô azul escrito Rafael em
vermelho atrás. Tem os cabelos lou-
ros e a pele morena de sol. É o
orgulho do avó William.

Sempre que o dia está bonito,
Elisa leva Rafael à praia. Como o
sol de inverno náo está muito forte,
ela fica mais tempo com ele na
areia, costumando chegar em casa
para o almoço, às llh. Depois de
comer, Rafael dorme e à tarde Elisa
sai para passear com ele, indo de-
pois para a ginástica numa acade-
mia em Copacabana. No dia seguin-
te as 7h30min está de pe nova-
mente.

Formada em Administração de
Empresas pela Faculdade Cândido
Mendes. Elisa fez estágio e traba-
lhou em Furnas durante quatro
anos. Desistiu de trabalhar quando
Rafael nasceu, "eu disse para o
Edinho que o melhor seria eu ficar
em casa porque nào achava justo
termos um filho e deixar que minha
mãe cuidasse dele".

Ela acredita que criança na ida-
de do Rafael deve ser criada ao lado
dos pais. "e como o Edinho viaja
muito, achei que eu devia ficar com
ele". Mas a idéia de voltar a traba-
lhar nào foi abandonada. Voltar a
trabalhar por agora nào valeria a
pena porque a possibilidade de ir
morar na Itália, caso o contrato
com o Udinese e Edinho seja assi-
nado, a faria largar o emprego mais
uma vez.

"Se a gente for morar na Itália,
pretendo conhecer a Europa toda",
afirma, contando que no mès passa-

do esteve em Udine, cidade do Nor
te da Itália que "fica perto da Aus-
tria e a uma hora de Veneza", onde
foi recebida como se fosse o marido.
Entrou no campo de futebol do
Udinese, recebeu flores e apareceu
na televisão com destaque no pro-
grama Domenico Sportivo, "uma
espécie de Fantástico de lá".

Sem conhecer a Europa, Elisa já
foi, no entanto, seis vezes aos Esta-
dos Unidos. A última das vezes,
acompanhada de Edinho, da irmà
Leila e uma amiga fez uma excur-
sáo pelas cidades do México, Aca-
pulco, Los Angeles, Sào Francisco,
Havai e Nova Iorque. "Adoramos o
Havaí, eu e o Edinho adoramos
praia, mas em Nova Iorque fomos a
todos os shows de dança e me lem-
bro de ter visto Choras Line, que eu
acho mais importante que Dancin'
de Bob Fosse".

Nas idas aos Estados Unidos Eli-
sa aprendeu a gostar de country
music e tem em casa uma variada
discoteca da autêntica música cai-
pira norte-americana. Já o marido
prefere a musica disco porque se
diverte gravando e regravando fitas
para os amigos. "Temos um enorme
aparelho de som em casa, mas acho
que a musica discoteca cansa um
pouco", diz ela. De música brasilei-
ra. gosta das competições de Caeta-
no Veloso. das interpretações de
Gal Costa, das canções de Gilberto
Gil e Morais Moreira, "esses baia-
nos todos aí".

Dos amigos cita o casal Sandra e
Zico. Sandra e Cantarelli e Paula e
Cláudio Adào, com quem saem
sempre que os maridos estão no
Rio.

Torce "pelo time em que o Edi-
nho jogar" e considera o marido
"raçudo, porque todo mundo vibra
quando ele sai de trás para fazer
gol. Gol quem tem de fazer sáo os
atacantes, como não fazem, Edinho
vai lá e faz", diz com orgulho.

Planos para o futuro: ter mais
um filho e voltar a trabalhar, mas
enquanto o futuro nào chega, deci-
de ficar mais tempo na praia. Ra-
fael dorme nos braços do avó, Wil-
liam, e Leila, a irmà. se prontifica a
levar o carrinho do garoto para
casa. Elisa, como autêntica garota
de praia, quer se bronzear mais.

Texto de Sandra Chaves

Você está sabendo que o mercado
de trabalho não anda fácil para o "free
lanceV Aliás, não esta fácil pra ninguém.

Foi pensando nisso que o
Sindicato dos Publicitários do Rio de
Janeiro, órgão representativo de
nossa classe, montou um esquema para que
o "free lance" não pare de trabalhar.

Como? Muito simples.
Ele usa de toda sua força e

influência para, através de
um levantamento de mercado, reivindicar
junto às Agências e Anunciantes a
contratação do profissional 

"free lance.
Quer dizer, o Sindicato vai

procurar e indicar trabalho.
Porque trabalho tem, o que falta e

saber onde. E isso o Sindicato faz.
No final, você só comparece com

na mao
Alicante — A única coisa

que a Argentina e El Sal-
vador tèm em comum é a
guerra e o fato de figura-
rem no mesmo Grupo — o
de número 3. No mais, as
duas delegações sào bem
diferentes. Os salvadore-
nhos chegaram ontem e —
enquanto centenas de pes-
soas cercam os argentinos,
dando-lhes o que de me-
lhor existe em Alicante —
foram obrigados a carregar
as malas e sacos de roupa
esportiva. Apenas uns 16
estudantes de uma escola
salvadorenha de uma re-
giào doceira os saudaram.

Os jogadores, muito hu-
mildes, nào se importavam
com as perguntas sobre os
seus nomes, pois ninguém
conseguiu identificar, de
inicio, o principal goleador
da equipe, Jorge Alberto
Gonzalez, um dos poucos
profissionais de El Salva-
dor, que joga no Monterrey
do México. Gonzalez afir-
mou náo ter qualquer pre-
tensão de ser o apontado
como o melhor jogador de
El Salvador, mas lutará
bastante para ser lembra-
do, sempre que alguém
pronunciar o nome de seu
pais.
PARA APRENDER

— Viemos à Espanha
apenas para aprender e de-
senvolver um pouco mais o
nosso futebol. Tenho von-
tade de ser sempre lembra-
do, mas acho difícil que
isso aconteça, pois haverá
uma série de jogadores
mais importantes do que
eu no Mundial. Vou pro-
curar me incluir entre eles,
para que El Salvador seja
sempre lembrado.

Segundo Jorge Gonza-
lez, El Salvador tem um
futebol ágil mas esta mui-
to longe de poder fazer
uma apresentação além de
suas possibilidades, no
Grupo 3. Para ele, poderão
acontecer algumas surpre-
sas, mas a Bélgica será a
primeira do Grupo, en-
quanto Argentina e Hun-
gria lutarão pela segunda
vaga. El Salvador aparece
apenas como o aprendiz,
que procurará dificultar as
coisas para os adversários.

— Como já disse, não te-
mos pretensões de chegar
em primeiro do Grupo, em-
bora possamos surpreen-
der em alguns jogos. Mas
os belgas possuem um fu-
tebol forte e vencerão a
chave.

Gonzalez também não
teve nenhum constrangi-
mento em confirmar que a
delegaçáo chegou ontem
sem grande parte de seu
pessoal, por falta de di-
nheiro. Segundo ele, agora
náo ha mais guerra no pais
mas a situação financeira
esta bem confusa. Por isso.
o medico, o preparador fi-
sico e dois jogadores reser-
vas nào puderam viajar, o
que só acontecera na outra
semana, quando El Salva-
dor receber mais um di-
nheiro da FIFA, que já lhe
adiantou os 100 mil dóla-
res pela participação.

Alicante — O esquema de segurança
funcionou. Uma hora e meia antes de o
treino da Argentina começar, quatro mi-
croónibus da Polícia Nacional, com 35
soldados, e dois da Polícia Municipal,
com 10 homens, desembarcaram em fren-
te ao Estádio do Pia e tomaram posição.
Ninguém podia mais se aproximar dos
muros, cobertos, em parte, por uma esto-
pa fina. que impedia a visão do campo
onde os argentinos treinariam.

A segurança, entretanto, nào impediu
que Maria Villanueva, mulher do lateral
Tarantini. furasse o bloqueio e assistisse
aos 45 minutos de treino. Líder das mu-
lheres dos jogadores argentinos, Maria se
mantém — apesar de grávida — esbelta.
justificando a fama de manequim mais
bem pago da Argentina.

Rifles e metralhadoras
Os operários que trabalham no está-

dio foram obrigados a fazer um tapume
improvisado, onde gastaram quatro rolos
imensos de estopa fina para encobrir a
visão de quem estivesse na rua ou nas
janelas das casas vizinhas. Os policiais
foram distribuídos estrategicamente pelo
comandante, enquanto ia entregando as
caixas de balas 9 mm. para os rifles e
metralhadoras manuais.

— Posto número um, código quatro.
Posto número dois. código três.

Dessa forma, o comandante do pelo-
tão fez a distribuição pelos pontos estra-
tegicos do estádio, preparando tudo para
a chegada da policia civil e dos agentes
de segurança. Quando a Seleção Argenti-
na chegou, todos foram retirados da pe-
quena rua que dá acesso ao campo.

Mas pouca coisa foi realizada por Me-
notti. que fez um teste com os curiosos e
ficou satisfeito. Ele agora tem certeza de
que poderá, a partir de hoje. fazer jogadas
ensaiadas, pois a entrada em Villajoyosa
e quase impossível. O treino teve bate-
bola e uma pelada rápida entre titulares e
reservas, que perderam por 2 a 1.

Os dirigentes argentinos estào conten-
tes com a recuperação de Maradona, que
participou normalmente do treino, sem
nada sentir na perna. Liberaram o banho
de mar para alguns jogadores, ontem pela
manha. Hoje, o regime volta a ser duro,
com treino à tarde.

A Argentina faz seu último treino sã-
bado pela manha, embarcando à tarde
para Barcelona. Esse treino será apenas
de bate-bola, após aquecimento leve. pois
o vóo está marcado para 18h. Na noite de
sábado, as seleções da Argentina e da
Bélgica serão recebidas pelo Rei Juan
Carlos, que desejará bom futebol e lealda-
de absoluta no jogo de abertura da Copa.

Alicante/AP

Menotti (Ej conversou com Olguin (C) e Maradona, no treino

Menotti abre exceção a alemães
O treinador César Luís Menotti nào

permitiu a presença da imprensa no trei-
no secreto da Argentina, mas concedeu
uma entrevista exclusiva a um grupo de
jornalistas alemães, que se uniram e,
através do Centro de Imprensa, fizeram
chegar ao técnico uma carta bastante
formal, solicitando algumas palavras do
treinador, considerado bastante estrela
por quase todos os argentinos que estão
na Espanha.

Segundo os alemães, Menotti não lez
qualquer revelação alem do que ja se
sabe da Argentina, recusando-se a revelar
o'time da estreia, sob a alegação de que
depende do estado físico de Maradona

para definir o time que sai jogando contra
a Bélgica, domingo. Maradona esta prati-
camente curado. Seu problema é mais
físico do que clinico, já que ainda nào tem
condições de atuar como se estivesse em
perfeitas condições.

Depois que os alemães conseguiram a
entrevista, e bem provável que a impren-
sa argentina faça pressão a partir de hoje,
e o técnico se sinta na obrigação de
receber também o restante dos jornalis-
tas que passam parte do dia no Hotel
Eurotenis, próximo a concentração, na
esperança de encontrar um jogador ou
qualquer componente da comissão tecni-
ca para uma conversa.

Arfliles não volta à Inglaterra
Valdano. Diego
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sua forca de trabalho.
Mas para que isso tome rumo. é

necessária a sua participação.
Mande para o Sindicato o seu

"Curriculum Vitae" contando sua
experiência profissional e habilitação.

A sua ajuda é imprescindível.
Se você quiser mais informações,

ligue para a Secretaria Geral, 286-5543
ou 2 8 d'-4 4 4 8. e baía um papo com a gente

E para trocar umas idéias,
opinar, criticar ou ajudar, dê uma
chegadinha em nossa sede, R. Assunção.
220. Agora, só depende de você.

Sindicato dos Publicitários
do Município do Rio de Janeiro
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• Diego Maradona levou
para a Espanha toda sua
família. Estão hospedados
em um hotel ao lado da
concentração argentina
seus pais. dois de seus ir-
mãos. sua noiva, seu futu-
ro sogro e alguns membros
da empresa encarregada
da publicidade do jogador.
Mario Kempes. Valdano.
Alberto Tarantini. Ardiles.
Valencia e Patrício Her-
nandez levaram as mu-
lheres.

O técnico da Sclcçáo de
El Salvador. Rodrigue
Lindo. 36 anos. engenhei-
ro, jogou pelo selecionado
salvadorenho na Copa do
Mundo do México. Sua
equipe perdeu os três jo-
gos: Bélgica 3 a 0: México
4 a 0: e União Soviética 2 a
0.

Os jogadores de El Sal-
vador lembraram, ao che-
gar a Alicante. que a guer-
i-a civil em seu pais tam-
bem atingiu a Seleção. Is-
mael Cisco Dia morreu du-
rante emboscada, quando
se dirigia para treinar em
seu clube, o Desportivo
Aguila. no ano passado.
Segundo informaram. Cis-
co Dia. um jovem rico. se
recusara a contribuir com
a guerrilha.

As entradas para a par-
tida entre Argentina r
Bélgica ja estão esgo-
tadas.

Ardiles esperou bastante, mas não
conseguiu falar ontem com o manager do
Tottehrn Hostlor. Keith Burkin Shaw.
que teria uma conversa com ele para
definir de vez sua situação com o clube
inglês. Ardilhes disse que vai pedir uma
quantidade infinita de dólares para tor-
nar sua volta à Inglaterra impossível,
pois nào poderá viver num pais que esta
disputando, em conflito armado, com a
Argentina, as ilhas Malvinas «Falklands).

Existem vários clubes interessados em
seu passe, mas Ardiles vai esperar o final
da Copa e definir sua situação com o time
inglês, para. então, escolher. Na Argenti-
na. poderá jogar no River Plate. de Bue-
nos Aires, ou no Talleres. de Córdoba. No
exterior, nào faltam propostas: Valencia.
da Espanha. Torino. da Itália. Mas Ardi-
les esta bastante inclinado a ficar na
Argentina, sendo um dos pouco a náo
entrar na multidão de jogadores argenti-
nos que seráo vendidos no final da Copa.
ou que ja estão com passe comprado por
clubes do exterior.

— Dificilmente voltarei a Inglaterra.
Acho que nao terei mais clima para de-
senvolver meu futebol. Nosso pais está
vivendo um clima muito intenso com a
Inglaterra no Atlântico Sul. e minha pre-
sença no Tottehan e dificílima. Quando
chegar a hora. vou definir para onde vou.
Ate agora, espero pelos homens ingleses.

Ardiles disse que a saída de vanos
jogadores argentinos para clubes do exte-
rior náo prejudicara o desenvolvimento
do futebol argentino, que se recuperou
após vender seus craques em 78. produ-
zindo uma safra de ótimos jogadores.

Saída em massa
Secundo ele. o futebol argentino náo

terá seu processo de desenvolvimento
estagnado: Em 1978. vários jogadores
também deixaram o pais e nem por isso a
Argentina deixou de produzir craque. Se
jogar na Espanha, defendendo o Valcn-
cia. que também quer seu passe. Ardiles
será o 10° jogador da Argentina a integrar
um clube estrangeiro após a copa:

O capitão Passarela esta vendido ao
Fiorentina: Bertoni será seu companhei-
ro de clube na Itália: Patrício Hernanriez
vestira a camisa do Torino: Ramon Diaz
será seu adversário, pois defendera o Na
poli Barbas ja e do Zaragoza. que tam
bem comprou o excelente ponta-direita

,,, ...... Maradona. apesar de o
Governo Espanhol tentar impedir a tran-
saçao. ja c do Barcelona. Kempes tam-
bem nào ficara na Argentina, porque será
obrigado a voltar ao Valencia, que ainda
nao recebeu o restante do preço do seu
passe, cedido ano passado ao River Plate.
Ardiles comenta essa saida em massa:

— Em outras épocas, grandes jogado-
res argentinos deixaram o país, mas o
futebol nao parou de revelar craques.
Uma geração anterior à nossa deu inume-
ros jogadores de nível à Europa. Isso náo
impediu que aparecessem Passarela. Gal-
lego. Fillol e vários outros. Após a Copa
da Argentina, nos saímos e ainda assim
surgiram nomes como o de Diego (Mara-
donai. Ramon Diaz. Barbas. Hernandes,
Valdano. Todos eles pertencem a uma
geração que se formou após a nossa.

Segundo ele. não ha problema com a
evasão dos .argentinos para a Europa,
opinião que coincide com a de Passarela:

— Desejo que o nome Passarella seja
escutado e falados em qualquer lugar do
mundo, não so durante a Copa do Mundo,
mas. principalmente, depois dela. Nao
quero isso para conseguir dinheiro o sufi-
ciente para viver o resto de meus dias.
Quero e desfrutar do titulo de Campeão
do Mundo, que conquistei em 78. Para
mim. isso e importante, já que minha
decisão de ir para o Tonno foi tomada ha
muito tempo, após uma reunião com a
Federação Argentina de Futebol, qua
prometeu nos liberar depois do Mundial.

Bélgica
chegar

so vai
amanhã

A
feira

delegação da Bélgica chega sexta-
.. faz apenas um reconhecimento de

sua concentração e uma desentoxicaçáo
na manha de sábado. Os organizadores
ainda nao definiram a hora do embarque
dos belgas para Barcelona, pois estau
encontrando dificuldades para selecionar
o vóo. Os componentes da delegação bel-
ga que já se encontram aqui acreditam no
sucesso absoluto de sua Seleção no grupo
de Alicante. apesar de o time estar deslal-
cado de seu libero, Vandercker.

Em Barcelona, a Argentina ocupara o
Hotel Isabel, a 30 quilômetros do centro
da cidade, enquanto os belgas ainda nao
sabem onde ficarão, o que só será defini-
rio quando o restante da delegação che-
gar à Alicante
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mérica contra Guarani
São Paulo — América e

Guarani começam hoje as I6h. no
Estádio Brinco de Ouro da Prin-
cesa. em Campinas, a decidir a
Taça dos Campeões O segundo
jogo será no Maracanã, sábado a
noite O América conseguiu a van-

tagem por ter feito mais gols do que o Guarani na
segunda fase da competição.

O América, segundo o técnico Dudu. só terá o
desfalque de Aírton, lateral-esquerdo. que vai
cumprir suspensão automática por ter sido expul-
so no jogo contra a Portuguesa de Desportos. No
seu lugar vai jogar Zedilson. Outra dúvida: o
lateral Chiquinho, emprestado pelo Guarani, tal-
vez não jogue.

Os times:
Guarani: Sidmar. Sotter. Darci. Júlio César e
Almeida; Edérson. Banana e Jorge Mendonça;
Delem. Marcelo e Joào Paulo. América: Gasperim,
Chiquinho (Jorge Luis). Duilio, Everaldo e Zedil-
son: Pires, Elói e Gilberto; Serginho, Moreno e
Gilson.

Vasco x Taguataninga
Brasília — O Vasco enfrenta hoje, às 16h, no

Estádio Serejâo, o Taguatinga. que vai apresentar
três novidades: Alencar, meia-direita: Mário Jor-
ge, ponta-direita: e Roque, centroavante. A cota
do Vasco será de CrS 2 milhões, pouco menos do
que a renda esperada.

Dos três contratados pelo Taguatinga. Mário
Jorge e Roque sâo do Fluminense do Rio e estào
emprestados. O Vasco não contará com o lateral
Joáo Luis, que, sem contrato, nào viajou.

Zé Mário no Botafogo
Os dirigentes do Botafogo acertaram ontem a

contratação de um novo técni™ Zè MóH^
jogadui do Vasco, flamengo e outros clubes brasi-
leiros, vai assumir o comando da equipe amanhã
ou na segunda-feira. Ele ocupará o lugar de Emes-
to Guedes, que pediu demissão do cargo para ser
técnico do Internacional, do Rio Grande do Sul. A
contratação de Zé Mário, que estava treinando a
Portuguesa, deve-se principalmente à recusa dos
dirigentes, que náo aceitaram a proposta do trei-
nador de goleiros do clube, Félix.

Mauro ganha medalha
Medelin. Colômbia — O brasi-

leiro Mauro Ribeiro foi o vencedor
da prova de perseguição indivi-
dual do Campeonato Pan-
Americano de Ciclismo juvenil.
Ele venceu com o tempo de
3min41s, deixando em segundo

lugar o venezuelano José Ruiz. com 3m51s24. Na
prova classificatória de perseguição por equipes, o
Brasil passou à final ao ficar com a terceira posi-
ção, com o tempo de 4m44s42, 3sl3 atrás do
vencedor, a Argentina.

Mesmo com a vitória de Mauro Ribeiro, a
Argentina ainda está liderando o quadro de meda-
lhas, com uma de ouro. uma de prata e uma de
bronze. O Brasil e o segundo com uma de ouro e
uma de bronze. Depois vêm México (1-0-0), Vene-
zuela (0-1-D e Colômbia (0-1-0).

Isabel vence o Atlântica

Chile

M

\

Com 224 tacadas, uma a me-
Q£P nos que a gaücma Elisabeth Nic-
jÊT khorn, a carioca Isabel Lopes, 19
** anos, conquistou ontem o título

do 10° Campeonato Atlântica-
Boavista Aberto de Golfe Ama-
dor. Ela chegou a vitória no bura-

co 18 embocando com quatro tacadas, contra
cinco de Nickhorn e Tiemi Nomura, terceira classi-
ficada.

Invicta há 18 anos no golfe brasileiro, Elisa-
beth Nickhorn elogiou a vitória de Isabel, lamen-
tando, porém, que o dia nào lhe tenha sido satisfa-
tório, "ao contrário de minha adversária, que
jogou tudo certinho". Disse que a derrota nesta
competição vai lhe dar mais forças treinar e ga-
nhar o próximo torneio aberto.

Com 19 anos de idade, mais da metade deles
dedicados ao golfe. — treina com o ex-campeão
Mário Gonzalez, no próprio Gávea —, Isabel com-
petirá no Brasil até setembro quando pretende
embarcar para os Estados Unidos — Oklahoma —
para estudar e jogar golfe, por enquanto entre as
amadoras.

Neco tira 3o no Mundial
Dublin — O brasileiro Nelson

Pessoa Filho, montando L'Ara-
mis. classificou-se ontem em ter-
ceiro lugar na primeira prova do
Campeonato Mundial de Saltos
Individual e por Equipes que se
disputa nesta cidade. Com o 15°

lugar obtido por Luis Felipe de Azevedo, com
Tambo Nuevo, o Brasil ocupa o nono lugar no
Mundial por equipes, empatado com a Inglaterra,
uma das favoritas.

A prova de ontem foi vencida pelo austríaco
Hugo Simon, com Gladstone. Os brasileiros Jorge
Carneiro, com Aramis, e Vítor Alves Teixeira, com
Natural, perderam respectivamente, 12 e 20 pon-
tos na prova, nào ficando bem colocados.

O problema enfrentado na véspera por Nelson
Pessoa Filho — que ameaçou abandonar o Mun-
dial diante da proibição, pelos organizadores, da
inscrição de L'Aramis e Unterwald — está com-
pletamente superado. Os dois animais receberam
o certificado de inscrição e puderam saltar ontem.
Unterwald. montado por Vítor, ficou em sétimo
lugar na prova preliminar, vencida pelo atual
campeão mundial de saltos. Gerd Wiltfgang. da
Alemanha Ocidental, com Goldika.

Nesta prova, dos brasileiros, apenas Neco nào
saltou. Jorge Carneiro, com Bernard, ficou em
nono lugar e Felipe, com Alpes, em 11°. O austría-
co Simon ficou em segundo lugar, com Answcr,
seguido de seu compatriota Thomas Fruheman.
com Bandit. do francês Patrick Caron. com Male-
san, do suíço Willi Melliger. com David e do
irlandês, Gerry Mullins, com Meathas Troim.

Juiz de Fora — Com a participação de 65
conjuntos do Rio, São Paulo. Minas Gerais e
Distrito Federal, a Copa Sul América de Hipismo
(XII Concurso Interestadual de Saltos de Juiz de
Fora) será aberta hoje às lOh, no Clube Hípico e
Campestre desta cidade, com uma prova de per-
cursos simultâneos, com duas fases, a primeira
classificatória.

Circuito com 9 cariocas
Nove cariocas fazem parte das

chaves principais do Circuito Sul-
America, que começa segunda-
feira, em Porto Alegre. Entre es-
ses. que nao jogam o torneio de
qualificação, o maior destaque e
Roberta Menezes, do Fluminense,

na categoria 18 anos feminino.
O Sul-America deste ano teve varias reformu-

laçoes técnicas. A principal foi a redução do nume-
ro de participantes por etapa para 24 no masculino
e 12 no feminino.

Os cariocas que participam são, 12 anos: Ro-
berto Teophiíô (Flamengo) e Cláudia Joppert i Flu-
minensei. 13 anos: André Souto. Carlos Eduardo
da Matta (Flamengoi. Bruno Soares (Fluminense)
e Emanuelle Martin iLemei: 16 anos: Marcela
Raimo (Flamengoi e 18 anos Roberta Menezes e
Alberto Araújo (Flumineti.sei.
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Sérgio Dantas
Oviedo — O principal

jogador da Seleção Chile-
na — o veterano atacante
Caszely — sofreu um pro-
blema muscular, prova-
velmente um principio de
distensão. durante um
treinamento, mas. segun-
do os médicos, a contusão
não deve pôr em perigo
sua presença na partida
de estréia, contra a Áus-
tria, dia 17. embora falem
sem muita convicção.

De qualquer forma, o
técnico Luis Santibanez
achou melhor poupar Cas-
zely dos próximos treinos,
substituindo-o por Juan
Carlos Letelier no coman-
do do ataque. Letelier foi a
primeira vitima da Sele-
çào Chilena, não de uma
contusão, como aconte-
ceu com Caszely, mas de
um roubo durante a via-
gem desde Santiago até
Madri. Vários jogadores' perderem dinheiro e per-
tences, mas Letelier foi o
mais visado: roubaram-
lhe 3 mil dólares (cerca de
Cr$ 500 mil).

Os médicos garantiram
a Santibanez que Caszely
estará recuperado com
um repouso de dois dias. o
que lhe garantirá a pre-
sença já nos treinos do
próximo fim de semana.

A concentração dos chi-
lenos. no Colégio de La
Immaculada Concepcion
de Meres, foi transforma-
da numa verdadeira forta-
leza, guardada por forças
de segurança espanholas
armadas de pistolas e me-
tralhadoras, que impedem
a entrada até de jornalis-
tas credenciados para a
cobertura da Copa.

poae ficar sem Caszely para
Krankl acha que ninguém vence Brasil
Oviedo — Já instalados no Hotel

Marsol. em Candas. uma aldeia cos-
teira entre Gijon e Oviedo. os aus-
tnacos iniciaram ontem os prepara-
tivos em terras da Espanha para a
estreia no Grupo 2 da Copa do
Mundo, dia 17. contra o Chile. O
técnico Georg Schmidt apontou a
Alemanha como a provável vence-
dora do grupo de Asturias. mas está
certo de que superará Chile a Arge-
lia para classificar seu time à se-
gunda fase do Mundial.

Hansi Krankl. maior estrela do
time e que chegou a ser artilheiro
do futebol espanhol atuando pelo

Barcelona, concorda com o técnico.
mas náo crè que a Áustria vá muito
adiante.

— Para mim. ganha o Brasil,
que possui jogadores excepcionais
em todas as posições e ainda man-
têm na reserva outros de igual ga-
barito. Em segundo, creio que a
Argentina. O terceiro lugar será
disputado por Alemanha e Espa-
nha. A Áustria, entretanto, tem um
esquema de jogo competitivo e an-
tes de viajarmos para Asturias, ga-
nhamos de uma equipe de amado-
res por 22 a 0. Só eu marquei oito
gols. Mas é bom avisar que era um
adversário muito fraco.

O atacante comentou que a re-
cente contratação de Maradona pe-
lo Barcelona o surpreendeu, sobre-
tudo pelo dinheiro que o clube de-
sembolsou icerca de CrS 2 bilhões).

— As coisas que o Barcelona faz.
nenhum outro clube do mundo faz
igual. Mas acho que nem Maradona
nem ninguém vale tanto dinheiro.
Isto é uma loucura no futebol mun-
dial.

Assistindo a delegação em Can-
das está o Cônsul austríaco em Bil-
bao, Diez dei Sei, que há cerca de
um ano e meio foi seqúestrado por
terroristas bascos.

estréia

A\emanbo'\\a
Arge
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Uma equipe quase sempre imprevisível
Na Copa da Argentina, em 78, a

Áustria reapareceu depois de 20
anos ausente do Mundial e chegou
desacreditada para se firmar como
uma boa equipe, exibindo razoável
esquema tático e jogadores de certa
categoria, como Krankl. Pezzey e
Schaohner. E pode voltar a sur-
preender agora, embora as circuns-
tàncias nào sejam tào favoráveis,
pois a maioria dos jogadores atua
no exterior e isto prejudica um pou-
co o entrosamento do grupo.

Até o fim de novembro, seu trei^.""nãdõr era Karl Stotz, responsável
pela classificação nas eliminatórias
para a Espanha. O presidente da
Federação de Futebol Austríaca.
Karl Sekanina — que acumula o
cargo com o de Ministro de Obras
Públicas — decidiu afastá-lo "por
falta de competência técnica". A
partir daquele momento, iniciou-se
verdadeira odisséia para encontrar
um substituto.

O objetivo de Sekanina era con-
tratar Ernst Happel. o prestigiado
técnico do Hamburgo — campeão
da temporada na Alemanha Oci-
dental — e que dirigiu a Holanda na
Copa da Argentina. A Federação
Alemã, contudo, vetou sob a alega-
çào de que a FIFA proíbe contratos
duplos. Apesar de tudo, as negocia-
ções prosseguiram, e em determi-
nado momento tudo parecia solu-
cionado após uma reuniào em Mu-
nique entre dirigentes das duas fe-
derações.

Schmidt está na Seleção
anos. sempre como auxiliar.

Quando se divulgou que Happel
seria o técnico da Áustria, os ale-
mães voltaram atrás e, com o argu-
mento de que Happel conhecia bas-
tante os jogadores alemães, que es-
tão no mesmo grupo da Áustria,
poderia prejudicar a Seleçáo Ale-
má. A decisáo irritou os austríacos,
que acusaram os vizinhos e rivais
de mesquinhos.

Com o transtorno, resolveram
nomear Georg Schmidt como técni-
co e Felix Lastske, treinador do
Admirai i-"mn—i&y—&tí*tttarr~

há 12
e já

trabalhou com Helmut Seneko-
vitsch. responsável pela Áustria na
Argentina e que posteriormente di-
rigiu o Atlético de Bilbao. De qual-
quer forma, Schmidt ja conseguiu
alguns resultados expressivos: ven-
ceu a Hungria por 3 a 2, em Buda-
peste, e a Tcheco-Eslováquia por 2
a 1, em Viena.

Semiprotlssionalismo
O futebol na Áustria náo possui

tantos adeptos como nas vizinhas
Alemanha Ocidental. Itália e Fran-
ça. Por isso. o regime é semiprofis-
sional e provoca um verdadeiro
êxodo dos melhores jogadores, que
sempre recebem convites para se
transferir e ganhar muito dinheiro
no exterior.

Atualmente, dos titulares, jo-
gam na Alemanha Ocidental Bruno
Pezzey (Eintracht Frankfurt) e Rei-

nold Hintermaier (Nuremberg); na
Itália, jogam Dieter Minergg (Co-
mo), Herbert Prohaska (Inter de
Milão) e Walter Schachner (Case-
na): na Suíça, joga Kurt Jara (Gras-
shoppers); e, na Espanha, Kurt
Welzl (Valencia). No total, dois joga-
dores de defesa, três apoiadores e
dois atacantes.

Os austríacos, porém, estão oti-
mistas e julgam poder reeditar o
êxito da Copa de 34, quando chega-
ram em quarto lugar, e sobretudo, a
campanha üa~Copa~de 54, quando
ficaram em terceiro, com Happel se
destacando como um vigoroso za-
gueiro central.

Casa da Áustria
Será inaugurada sábado, as 15h,

a Casa da Áustria, no Parque de
São Francisco, em Oviedo. O local
servirá para atender torcedores
austríacos. Estarão presentes auto-
ridades locais e de Asturias, além
da delegação austríaca, incluídos
os jogadores, que logo após estarão
jogando amistosamente contra um
adversário que ainda não foi esco-
lhido. Além destes, apenas jornalis-
tas credenciados estão convidados.

Durante a inauguração da Casa
da Áustria, o Hotel Sacher, que é
encarregado de mantê-la, oferecerá
a todos os convidados uma torta de
chocolate cuja receita existe há 150
anos, época em que a dona do hotel
a oferecia ao imperador austríaco
quando visitava Asturias.

Áustria ainda
não treinou

Oviedo — Das três sele-
ções que já estão em Ovie-
do — a Alemanha só chega
sábado, seguindo para o
Hotel Real Asturias, em
Gijon — apenas a Áustria
ainda nâo iniciou os trei-
namentos de campo. A Ar-
gelia. concentrada na fa-
zenda particular El Cam-
palotu, em Ceceda, distan-
te 45 quilômetros de Ovie-
do, utiliza o campo de La
Cueva, em Infiesto, uma
localidade próxima de Ce-
ceda.

Os chilenos estão con-
centrados no Colégio de
Meres, no meio do cami-
nho de Oviedo para Cece-
da, e treinam no campo do
Caudal de Mieres, un clube
amador da região. Ao con-
trário dos argelinos, que
nào permitem o acesso de
repórteres à concentração
nem aos locais dos treinos,
o técnico chileno Luis San-
tibanez estabeleceu um
horário para entrevistas:
de llh30min às 13h para
todos e de 19h às 20h ape-
nas para jornalistas espa-
nhóis e chilenos.

O técnico Georg
Schmidt, da Áustria, ainda
não divulgou a programa-
ção de treinamentos nem
informou se o acesso será
restrito.

OPERAÇÃO TETRA — XVII

O Clima
da
Copa

\ Carlos Eduardo Novaes //f^J

ê

V \ XÈnr. ^$Sr í /

Cuica, Biguá e
M;iri;i Pavão atra-
vessavam o estreito

jde Gilbraltar numa
'pequena canoa.
trocada em Tanger
por um pandeiro e
um quilo de cama-
rãõ. Vistos de lon-
ge. um minúsculo
ponto em alto-mar,
os três mais pare-
ciam náufragos do

cruzador Belgrano.
Mais pra bombòrdo, Maria... pra

bombordo. — ordenava Cuica na proa.
comandando o barco com a autoridade de
um pirata inglês.

Mana seguia nos remos. Atrás, esparra-
mado como um xeque árabe. Biguá se
deleitava comendo camarões. Os três ti-
nham comprado, na República dos Cama-
rões. III quilos do crustáceo por um preço
que no Rio de Janeiro não se compra nem
10(1 gramas. Bigua jamais imaginou que
algum dia em sua vala iria comer camarões.
Aproveitava para ir a forra desses anos
todos em que só conheceu o crustáceo de
vista. Empanturrado, passou as costas da
mão na boca e comentou feliz, batendo na
barriga:

Agora precisamos passar na Repú-
hlica do Filé Nlignon.

Os três cantavam "se a canoa não
virar...". A canoa pegou um bom vento de
popa e Maria, aliviada, largou os remos.
Tivesse que remar mais cinco minutos pro-
vocaria um motim á bordo. Maria molhou o
rosto com água do mar e comentou pensati-
va: como será que estão as pessoas lá no
Brasil'

Dando dinheiro pra enteitar as ruas!
Biguá respondeu e lembrou-se do seu

sobrinho que vendia limão em sinal de
transito e agora deveria estar sofrendo uma
forte concorrência da rapaziada classe-
média "esfaqueando" os motoristas pra
vestir as ruas de verde e amarelo. Maria
achava que na reta final para o início da
Copa "já tá tudo nervoso, pendurando
bandeiras nas varandas, buzinando adoida-
do. mandando regular as televisões" — e
concluiu — "o pessoal já entrou no clima da
Copa". Biguá olhou pruni lado. olhou pro
outro, sacudiu a camisa suada sobre o
corpo:

— Engraçado! Não consigo sentir esse
tal clima da Copa.

Maria sugeriu que. na falta de papel, se
pintasse uns camarões de verde-amarelo e
pendurasse no improvisado mastro da ca-
noa. Quem sabe assim não pinta o clima da
Copa.' O clima da Copa é algo muito
especial. Da mesma forma que o vento
siroco só sopra no Norte da África e ofohen
na Suíça e no Tirol. o clima da Copa só
bafeja determinados países. Os Estados
Unidos, por exemplo, apesar de ser o maior
país do mundo, jamais conheceu o clima da
Copa. Na viagem pela África, os geraldinos
passaram por dois países que também
disputarão a Copa: Argélia e Camarões. O
clima nesses dois países, no entanto, era o
mesmo que se observa no Brasil quando
saímos para um mundial de hóquei ou
natação. Maria afirma que esse clima só
existe em países com chances de vencer o
torneio. E você acha que ganharemos essa
Copa?

— Não tenho a menor dúvida — disse
Maria —esse ano, com o reforço do Papa. a
Copa tá no papo.

Os geraldinos sabiam que o Papa passa-
ria pelo Rio pouco antes do inicio da Copa.
Sim. ponderou Cuíca, mas náo se esqueça
que ele vai para a Argentina.

— E dai? — retrucou Maria — Que
necessidade ele tinha de parar no Brasil? Só
vai parar porque recebeu instruções de nos
dar um empurrãozinho... Deus é brasileiro
e quer ganhar a Copa!

A canoa atracou no porto de Gibraltar.
Maria saltou na frente e foi direto a um
cidadão para se certificar de onde estavam.
Isso aqui é a Espanha?

Náo senhora. Aqui é Inglaterra.
Inglaterra? — Maria botou as mãos

na cabeça.
Eu sabia que não devia confiar no

Cuíca! Maria voltou aos dois que amarra-
vam a canoa e já foi entrando com os pés
nos peitos do Cuíca. Você é um comandan-
te de m... Cuíca! Sabe onde nós estamos?
Na Inglaterra! Estabeleceu-se a maior con-
fusão. Nenhum dos três sabia que Gibraltar
é uma colônia britânica encravada em terri-
tório espanhol. Maria desamarrava a canoa,
apressada, resmungando: Eu é que vou
dirigindo essa geringonça até a Espanha!

Mas nós estamos na Espanha! —
insistia Cuíca conferindo o mapa. Algumas
pessoas paravam, curiosas, diante daqueles
três tipos estranhos discutindo num dialeto
mais estranho ainda. Até que se aproximou
um primo do Chico Recarey e explicou a
situação da colônia para os geraldinos.
Então vamos nos mandar correndo, sugeriu
Cuíca, antes que os espanhóis resolvam
imitar os argentinos. Correr sim. mas pra
onde? As pessoas sabiam informar onde
estava a Argentina, o Chile, a Escócia, mas
quanto ao Brasil, ainda não se sabia se tinha
chegado á Espanha. Maria continuava per-
mimando: o senhor pode me informar onde
está o Brasil?

— Claro, eu vou pra lá. Vocês querem
uma carona?

Que dúvida! Cuíca. Biguá e Maria esta-
vam sempre querendo uma carona. Rápido
pularam dentro do jipe daquele branco
simpático, meio bêbado, e saíram daquele
terreno minado. O branco simpático apre-
sentou-se: Gramp Murdoch. Antes de se-
guir para os campos da Copa, Murdoch
tinha ido visitar uma tia velha que vendia
souvenirs no rochedo de Gibraltar.

¦ ¦ ¦

A festança era tão grande quando a
Seleção Brasileira desceu em Sevilha que
um jogador chegou a imaginar que o avião
tinha tido uma pane e fora obrigado a
aterrissar em São Luís do Maranhão. Os
jogadores desconheciam que 90% daquele
povo, acenando bandeirinhas, tinha sido
contratado pelo IBC para "aquecer" a che-
gada da Seleçáo. A intenção do IBC era
contratar apenas uns 50 espanhóis, mas
como o índice de desemprego é alto no país,
apareceu mais gente do que na inscrição
para o concurso do Banco do Brasil. No
momento em que Paulo Isidoro desceu do
avião podia-se ouvir claramente o coro dos
torcedores fanáticos gritando seu nome:
Pablo Içidoro! Pablo lçidoro!

No meio da confusão que se formou no
aeroporto. Oleg lulianov agitava, a mil.
correndo de um lado pro outro, entre Tele e
os jogadores. Oleg, um espião com curso de
psicologia, tentava minar as boas relações
entre a equipe e os dirigentes do Brasil.
Chamava o treinador a um canto e lhe dizia,
no ouvido:

Náo quero fazer fofoca. Telè. longe
de mim...mas os jogadores estão dizendo aí
que só entram em campo se o prêmio pela
conquista da Copa for de 50 milhões.

Depois corria aos jogadores e destilava
seu veneno.

Sócrates, escutei um cartola falando
que o prêmio de vocês vai ser de 10 mil
cruzeiros... e assim mesmo, em caderneta
de poupança.

Em Moscou, sherlock Garcia e seu fiel
secretário. Severino Watson, batiam cabeça
a procura do local onde ficava o esconderijo
da central de espionagem esportiva do po-
vo. Teriam que invadir o esconderijo e
roubar os planos secretos para entregá-los a
Telê em Sevilha ames do meio-dia da próxi-
ma segunda-feira. Garcia estava sentado no
meio-fio da Praça Vermelha sem saber o
que fazer. Lamentava que a URSS não
fosse do tamanho de Serginho. Como sem-
pre acontece nas histórias, de repente um
cidadão bateu no seu ombro e perguntou se
ele queria vender suas calças jeans.Quem é você? -— quis saber Garcia.

Sou jogador do Dinamo de Kiev —
o soviético parou, olhou á volta, desconfia-
do e completou — jogador dissidente.

O rosto de Garcia iluminou-se. Chegou
a pensar em tirar as calças ali. na Praça
Vermelha. Vermelho, do sol que pegou em
Cascaes. Murdoch conduziu Cuíca, Biguá e
Maria para dentro do estádio ainda deserto
Por ali. apontou o escocês, o Brasil vai
entrar em campo. Enquanto aguardavam.
Murdoch perguntou se eles conheciam o
Brasil? Os três se entreolharam, sorriram e
resolveram brincar com o brancoso:

De vista!
Os jogadores entraram em campo. Os

três tornaram a se entreolhar, dessa vez
intrigados. Mas onde está o Brasil?

Ali — indicou o escocês — O Brasil
é aquele louro, número 10...

Os três olharam a um só tempo para o
ponta de lança Alan Brazil e perceberam
que tinham ido parar em Málaga para
assistir a um treino da Escócia.

(continua)
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6 n ESPORTES quinta-feira, 106 88 TURFE JORNAL DO BRASIL

Melhor prova de hoie é em 2 mil 400 metros
~~ ** Em Virtude do ponto fa- José Camilo da Silva

r

\° PAREÔ — As 14h00 — 1300 metros Areia

frjjsr] Cantaneira.J.CCosttllo 57
2 Tsií-kt.J Ricardo 57

,'2—3 Operina.J.Queiroz 10 S7
J Miss S«ven Síorj, A P Sou/cs 57

3—5 Laurinho.J.B.Fonseco 57
Oco. M .Andrade 57
litriri»K;dd,A.Ferreiro 5'

4-lí) OnlotOJvn.E Fefteifa 57
9 Dejado.F.Pereifa 57

)0 DorroBelo.JMSiivo 57

3o (10) Italioninho e Ope';"a
7° (1 I) Ramco e Pcg.co

2° (10) ftalion.nha e Cantane''a
7° (10) Iralianinho * Oper.na
8° (10) Italioninho c Ope"ia

1 lc (1 1) Jmarliy e Ranice
3o { 5) Baia Bionco e Concho Re
¦1° (I 1) Ronice e Pòg.co
5o ( 7) Javonês (SV)
3o ( 6) Gay Flirt e Cabarés (CP)

1300
1100
1300
1300
1300
1000
UOO
1100
1200
1300

NU
NL
NL
NI
AU
GU
NU
NP

Im23sl
•lmtOs

lm23il
lm23sl.
Im23sl
lm03s
lm25ií.
ImIOs
Im20s2.
Irn24sl

E P. Couttnho
W. AÜono
R. Morgado

G. P. Costo
J. D. Moreira
5. M. Alme.da
P. Duranti
J. Silva
G. L Ferreira
«M Mora! es

2° PÁREO — As 14h30 — 1300 metros — Areia

1--1 O.one. J MSilvo 57
2 Ilaiol.J.Pinlo 57

2—3 Hildene, JPeilrrjF0 57
¦*S Baio Blonca, A Ohveira 57

3-^.ít Reza Tone, JRitatdo 57
6 Bala.T.B.Perena 57

4~--7 Ranice, I.Lanes 57

6 5omaia. M Monteiro 57
•9 Taka linda. JR Oliveira 57

2o ( 9) D.raro e Hildene

5° t 9) Ornara e De<onç

3° ( 9) Dinara e Deione
Io ( 5) Cancha Rela e lielda Kdd
3o ( 7) Oionoio e Very Rare
6° ( 9) Dtnara e Deione
Io (1 1) Pngico e Que Luto
A° ( 9) Datara e Deione
8o ( 9) D.nara e Deione

1300
1300
1300

UOO
1500
1300
1 100
1300
1300

NL

GU
GM
NI
NU
NL
NL

Im22s2.
Im22s2.
Im22s2.
Im25s4
Im23s3.
Im22s2.
ImIOs
Im22i2.
Im'22s2.

F P. la»or
A Nahid

M. Marafes

G. L. Ferreira

A. Ricardo

O. Ribeiro
F Abreu
J, M. Aragão
A. A. Silvo

3° PÁREO — As 15h00 — 2400 metros grama
Recorde — Sunset (145sl/5) — Cr$190 mil

Animais de qualquer pois de 3 anos e mais — PROVA ESPECIAL

1"1 Inon.J.Ricardo 58 2o ( 5) Joamco e Bombor.ol '°00 NL lm39s. A Ricordo

lagos. J C.Castilho 10 56 I» ( 7) Ub'ne e Dgtch 1600 NP Im43s3. AV eira

2—3 Landgrave.E Ferreiro 57 4o (10) Zuchet e Shol Lance' '600 NU Im39s3. W P.Lavor

NiceBoy.JM.Silvo 57 6o (1 1) Accouni e Cahill ;400 GU Im23sl C.H.Coulmho
3-5 Rocard, JQueiro? 55 1° ( 7) Bohruíh e Rango (BH) 1600 AL Im45s3. G Ulloo

Iruurrecto.T.B Pereiro 53 7" ( 7) Duell.ng Banios e Zaltre '600 NI lm03>4. W Moral»

4-'-> Bamboriol.JPinio 58 3o ( 5) Joon.co e lap.» '600 NL Im39s4 SP Gome!
"S ChicPaker.F 

Pereiro 57 7° (1 I) Accaunl e Cahill '"00 GU lm23*l J.M Arogao
Dogface.S.Silvo 54 6» 

( 9) Belposso e Lo.d 1600 NL lm39sl J M.Arogoo

4o PÁREO — Ás 15h30 — 1000 metros Areia
INICIO DO CONCURSO — DUPLA-EXATA

1—1 Ritucci,J.Ricardo ... 12 bõ 2" (11) Etoo e Falange 1000 GL 5°s4 A Paim F°

? fwibeiucha.F.Pereifa  56 9° (10) Blue Garden e Donòng Doll 1000 NU lm03s Gl.Fetfe.ro

3 Force J.Pinio  56 10° (10) Bl^e Garden e Dancmg Doll 1000 NU 1m03s V Nahid

2—4 Folonge.A.PSou.-a  56 3° (11) Eiod e Rirucci 1000 GL 59s4. M.B.Silvo
Esbelreia.JCCaslillo  56 70 ( 9) Feslung e JvVvronn 1000 GL ImOOs p Labie

t Büiorda.JR Oliveira  11 56 14° (14) jcüomoij e Guida 100C NP Im03s3. I Amaral

3—7 Nerad. Tocco.J Portinho.... 56 10° (H) ^'ie En 5cene e T'ementicna '300 ALJ lm24s A A Silvo

Dte.-ak. V..Monrei»o  56 6o ( 9) Festung e Marrario 1000 GL 1 rnOOs J.M.Aragão
--9 Fago.P.Cordoso  56 8o (1 1) Eroo e Rrlucci 1000 GL 59s4. J.Santos F°

4—10 FeukridgeJ.B. Fonseca  13 56 8o (10) Bine Gorden e Ooncing Doll 1000 NU 1 m03s J B Silvo

II Caliandro do Sjl. J.M.Silvo 56 Io ( 7) Desno e licenço (RS) 1500 AU Im36s2. M Moroles
' Dueolito, TB Pereira  56 fi0 (I 1) In Passion e Mona Helena 1200 NL 1m14s2. M.Morales
' HayFiesta.J Freire  10 56 10° (1 1) E|oa e Ritucci 1000 GL 59s4. M Moral es

5o PÁREO — As 16h00 — 1000 metros — areia
'l— 

I Gomão.J.Pin.o ... . 10 56 3C ( 9) Bebarboráo e King Anhur 1200 NL Iml4s4 JALime.ro

.. .2 Isaboy f Pereira 11 56 10° (12) Tremendo e Cosler love 1100 AL Im08s2 W Meireles
2—3 Lucard',G Guimarães  56 10° (10) Inirep-dus e AAoqno 1000 GU lmOOr.1 O.J M.Dios

4 AnoiramKhar R.Macedo.. 56 3° (10) tntrepidus e Mogno 1000 GU ImOOsI I.CBorioni"5 
Cosi Se-npre. PC Pereiro ... 5o )í° (l 2) Dulenegro e Folmineo 1100 NM 1 m08s4 A Vieiro

.3-^-6 GreatEnemy.F Araúio  53 4° (10) tntrepidus e Mogno '000 GU ImOOs! A.Nahíd
Meo. JCCaslillo  56 10° (1 1) Oldhon e Backagammon 1100 NU Im07s3 P Morgado
RoyoIJomes. APSouro  5o 7° I 8) Holeso e Imerold(BH) 1100 AL Iml2s2 A Paim P

4—9 Detalhe,J.Ricardo  5ô Estreante— Estreante A Mordes
10 Bandogc J Gamo ... 56 9o (10) Inrrepidus e Mogno 1000 GU ImOOsI S M Almeida

_,." KemboaJ Fre.re  56 10" (10) ¦ Fulgure e King Annur 1300 NM lm2lsl SM.Almeida

6° PÁREO — As 16h30min — 1000 metros — areio

1-*1 HighScore. J. Malta
Buggy, J. Freire

2—3 Canote.A. Souzo
1 '4 Chipichipi.R 

Carmo
3—5 Inottc c Pereira

Bn...M.Andrade
4—7 Arbolodo.A Machado F°

'8 Sol 
de Maio, J.B.Fonseca

Renor, L Caldeiro Jr

2o ( 8) Guatambó e Fonagran

6o ( 7) Hobbs e Al Salto

3C (10) Fanagran e Bohruíh
IIo (12) Bookville e Al Solto

5° ( 8) Guatombo e High Score

2° ( 9) Eslesaue e Donc
4° ( 8) Schaffer H Bernochi
4o ( 8) Guatambó e High Score

5o ( 8) Esbro e Guatambó

1000
1300
1300
1300
1000
1000
1000
1000
1U0O

GM
NL
NM
NL
NL

Im01s2
lml9s
Im2ls4
lm22sl
Im01s2
Im02s3
Im00s4
Im01s2
Im02s3

G. Ulloo
F P Lovor
A P.Lavor
J D.Moreira
J C. Saniana
S M.Almeida
C Rosa

O.M Fernandes
H lobias

7° PAREÔ — As 17h00 — 1100 metros areia

DUPLA EXATA
iV-.l Exorbitante.J.Ricardo 56 2° (9) Figurone • Zeng 1200 AU Wnl4s4. V Nolnd

2 Inkling.F Peieiro 56 5o (7) Fob e /eng 1100 NP lm0952. W Meireles
3 Darrés.R Carmo 56 8° (8) Make Ir Now e G Evenmg 1300 NP Im22sl J D Moreno

2-4 Zeng. JM.Siko .. 56 3" (9) Figurone e Eiorbnonre 1200 AU Iml4s4. J C Coulinho

5 BlancoBaha.J.Freire ... 56 5° (9) F.gurone e Exorbirani» 1200 AU Im.l4s4. G L Ferreiro

,..• SweeiSidi.M Morteiro.. 53 4° (7) Fob e Zeng 1100 NP Im09s2. G L Ferreno

3—6 Oldlians, J Pinto . ... 56 1" (8) Jungo e Palnl-n 1100 NL Im07s2 J.C.Tinoco

i '7 Dunion.P Cardoso 56 tf (9) Figurone e Ej«oft)i*untp 1200 AU 1ml4$4 J Santos F°
B F'duco,J.Esloves .. II 56 3o (8) Desert Sun e Torp.d 1400 Al Im27s2. J B.Silvo

4 ...o teomido.J B.Fonseca. 10 56 .1° (9) Figurone e Exorbitante '200 AU Iml4s4 O M Fernandes

10 Prosaico.A P Soura 5o i" (9) Tibicuera e Toldado' 1100 NM Im08s2. .1.1 Pioto

11 Cratego.G F Almeido 12 56 9o (9) Figurone K Eiorbilonte I20U AU Iml.ls4 C. Roso

8° PAREÔ — Às 17h30 — 1200 metros areia

1 l URuHino.G.F Almeida. 10 57 2" (9) Salvador e Ivelmo H00 NU Im09s2. SPGomes

7 Humooldt.r.Pereira 5' 2° (6) Good Poke' e Oldemburg 1000 NU ImOlsl R Morgodo

S—3 lvei.no.E Ferreiro 57 3o (9) Salvador e II Ruff.no 1100 NU 1 m09s2. A P.Silvo

. 4 Nauran.M Andrade ..... 57 6o (1 1) Folden K.ss e Hakon Neg-o 1300 NU Im20s4. S M. Almeida

3-5 leondro. J Pinto 57 4° (1 1) Golden K ss e Halton Neg>o 1300 NU Irn20s4, G P.Costo

Simoònco.S Bastos Jr li 57 9o ( 9) Salvador e II Ruff.no 1100 NU I m09s2. S T.Cómora

UncleTom.R. Macedo . ... 57 8° (1 I) Golden K.ss e Halcor» Negro 1300 NU Im20s4. c Abreu

4- 8 BravoFigoro. J.M S.lvo 57 7o ( 7) lordif e K.nd To Pu.. 1700 NM Iml6s2. P.P.lovor

9 HeroiFlele.J B. Fonseco 57 5" ( 9) Snlvodo' e II Ruff.no 1100 NU I.n09s2 O M Fernandes

10 Hustle>.A Ferreiro. 57 6o ( 8) Good Poke- e Humlxildl 1000 NU ImOlsl. J Boiioro

9" PÁREO — Às 18h00 — 1300 metros — Areia

1-1 O-agu.anJ Pedro F° . ... 57
" lleo.JMS.lvo 57

2 Fogv.li.e.AFerreira 58
.2-^3 Zinder.MMonte.ro 12 57

Imbuiol.J Freire 57

JuanGns.EBQueiro; 58
3_o CoopuGalante.PCurdoso 10 57

i"¦¦>'! Epeu.ASou;o 56
-8 Utmost.CVaigas 58

4: -9 Gambmo.FPereira 57
10 B.gB.l.APSouzo 57
1' Fntom PMocedo 57

" 
Contraventof.F. Santos '' 57

i 6> Fos' Iro.n e ^'nete'

( 6) Jo Cerro v FogviHe

( B) Sufoco e Bonito

1 9) Eslesaue e Br,>

( 7) Picco'omondo e Cavalon (CP)
( 9) Dharos e Sufoco

( 6) Jo Corro e FogvJle

( 6) Jo Carro e Fogvillp

( Io) Gtab'tu e Quemondeur

(II) Cool Car e Dharos

( 9) Dnoros e Sufoco

( 7) Tnlóo de Ouro e Loísmo (BH)
i 9) Eslesaue e Bn,

1300 Al Im22s

1300 NM Im24sl
1000 NL Im02s3.
1000 NI Im02s3.
1200 NI PM ImlBsl

1200 NP ImlBs
1300 NM 1m24s1
1300 NM lm24sl
1300 NP lm26s
1300 NU Im24s2.
1700 NP Iml8s
1 100 AL 1 m I 3s 1

100(1 Ni Im02s3

M. Moral es
M. Moroles
S. França

J. M. Aragão

l P. Lovor
P M. Pioto

J. Santos F°
I Bon.on.

P Duront.
C A. Morgado
A C lemo

C Abreu

C Abreu

10° PÁREO — Às 18h30 — 1000 metros — Areia
DUPLA EXATA

i—i"~1
""3

,.2 ,A

TopCross.CXov.e' .
l.sbSun.JlMorins 1

MaHalo. AÔOitveifa Jf  5

Dulenegro, J Pinto 

B.gJack.R Antônio

longo Mo. PC Pereira -

Mogno. JRicardo.
QiJioeron. J M5'lvo

Dandide, MMo"te»'o

Sardantto, L Gonçaíves
M^ter James. ESantos
M«ster Maquine J C Cas'!Íl

I"3 (lü) D'uvo'o Nií-o e Dccnes'*»

Estreante
7° .( 91 Jjr;olu f Zoa

2o (13) O» Blue e GiadiOtore
Fs"ea"te
5o (10) Diavolo Ne'0 e Top Oo»'

4o (10) Apego e Cupom
4» ( 6) Kanv/ambo (CP) e Zulo

1 Io (11) Leon.ldo e Fob

10° (13) O» Blue e Duien^-o

Èstieo-^e
6C (10) intrepidus e \Vxjno

Estreante
1200
1300

Estreante
1000
1200
1000
1200

, 1300

Fítrronte
1000

NU
NL

GU
NL
NI
NM
NI

Iml5s2
Im20s4.

ri?0j4

nOOsl

J E. 5ou;o
J G Ve.ro

A. Garcia
S M Almeida
S M Almeido
A V.e.ro
A. Po.m F»

C A. Morgaao
J Cout.nho

G l Ferre„o
R lnpod.
lí Noh et

Em virtude cio ponto fa-
cultativo, a Comissão de
Corridas de Jóquei Clube
Brasileiro resolveu excep-
cionalmente marcar para a
tarde, e não para a noite,
como já é costume às quin-
ta-feiras, a reunião de hoje
no Hipódromo da Gávea.
Por esta razão, em vez de
nove páreos pela variante,
haverá 10 páreos, todos na
areia, mas apenas alguns
pela variante.

A carreira mais interes-
sante desta programação,
infeliz e lamentavelmente
marcada cedo demais (é o
terceiro páreo), é uma pro-
va especial na distância
clássica por excelência, is-
to é, em 2 mil 400 metros.
Nove animais de três anos
e mais idade estão ins-
critos.

Primeiro páreo — Apa-
rentemente, três éguas de-
vem decidir a carreira:
Operina, Ohiotown e Can-
taneira. A primeira vem de
duas ótimas corridas para
a turma, evidenciando sen-
síveis melhoras. Ohiotown
volta a distância mais ade-
quada para suas caracte-
rísticas, já que os 1 mil 100
metros nao são bons para
ela. Resta a saber como ela
reagirá a esta sanfona a
que vem sendo submetida.
Cantaneira completa o trio
e é igualmente perigosísi-
ma. Mesmo com um per-
curso algo infeliz, trouxe
bom arremate em sua últi-
ma apresentação, termi-
nando muito próxima de
Operina.

Segundo páreo — Um
páreo equilibrado e de difi-
cil marcação. Baia Blanca
estreou com vitória mais
do que firme e nítida e seu
retrospecto gaúcho indica
que ela pode perfeitamen-
te repetir. Hildene. mal
corrida, atropelou bem for-
te na última para terminar
muito próxima das duas
primeiras, uma das quais
está inscrita neste páreo,
Deione. outra com chance
de primeira. E Ranice vem
de vitória tranqüila após
ter estreado com um se-
gundo para Jinarlly que,
mesmo subindo de turma,
voltou a ganhar. Adversa-
ria temível.

Terceiro páreo — Land-
grave e a força do páreo.
Correu menos na última
110 dias depois de ter volta-
do de um afastamento das
pistas de seis meses), mas
o aumento de 800 metros
na distância deve ser de
seu inteiro agrado. Seus
dois maiores rivais são Ia-
pix, que sempre corre me-
lhor quando o percurso au-
menta, e Rocard. Depois,
deve ser lembrado, ainda.
Lagos.

Quarto pareô — Foi óti-
ma a estréia de Ritucci
mas o retrospecto gaúcho
de Caliandro do Sul faz-
nos preteri-la em favor des-
ta filha de Lair. Nera di
Tacco volta comentadíssi-
ma e parece ser a maior
rival das duas favoritas.

Quinto páreo — Estão
falando muito bem do es-
treante Detalhe mas náo
sabemos se ele poderá der-
rolar Gamão. embora te-
nha reaparecido correndo
menos, Isaboy. que volta
comentadíssimo, Anairam
Khan. perigosissimo. e, ti-
nalmente, Great Enemy.
cuja estréia foi das me-
lhores.

Sexto pareô — Uma pro-
va onde a mediocridade e a

fhjífP^P^|lp^->^_^_^|P jHraP_B^3_^ Wm *

Volta fechada

Gamão é uma das forças do quinto páreo

grande tônica. High Score
quase surpreende com pu-
le demasiadamente baixa
para o que vinha produzin-
do. Perigoso, em condições
normais. Canate vem de
boa corrida. Arbolado, tal-
vez, seja a força. Chipichipi
e Inotto corriam mais em
São Paulo do que estão
fazendo no Rio. Brix e Sol
de Maio, em uma prova
como esta, também nào
devem ser esquecidos.

Sétimo páreo — Leonil-
do, Oldham e Exorbitante
devem, normalmente, de-
cidir esta prova. A ordem
vale. De qualquer modo,
Inkling, Sweet Sidi, muito
leve e largando em ótima
baliza para sua velocidade
inicial, e Prosaico, um tan-
to escondido para seu re-
trospecto, são perigosos.

Oitavo páreo — Dentro
da mais absoluta normali-
dade, Humboldt pode ser
perfeitamente considerado
a melhor indicação desta
tarde na Gávea. Rigorosa-
mente, é superior à turma.
A dupla deve ser decidida
entre II Rufflno e Ivelino.
O primeiro voltou a correr
bem na última e Ivelino
vem apresentando melho-

ras e o aumento de 100
metros pode ser-lhe favo-
rável.

Nono páreo — A parelha
numero é a força indiscuti-
vel deste penúltimo páreo
de hoje à tarde. Afinal, ob-
servando seus retrospec-
tos, qualquer um dos dois
pode perfeitamente ven-
cer. Três animais são os
maiores rivais dos dois fa-
voritos: Fogville (todo
cuidado é pouco). Zinder,
melhorando, e Gambino.

Décimo páreo — Outra
carreira difícil esta que
marca o encerramento da
programação. Dulenegro
é, aparentemente, o me-
lhor nome, sobretudo por-
que já ganhou na turma
para ser posteriormente
desclassificado por seu
companheiro de cocheira
ter aparecido medicado.
Top Cross voltou correndo
bem mais do que fazia. O
quilômetro e melhor para
o Mogno. Quiberon volta
de Campos comentadíssi-
mo. Mister James é es-
treante na Gávea e dizem
ser dotado de boa veloci-
dade inicial (para a turma.
é claro).

Retrospecto
Operina — Ohiotown — Cantaneira
Baia Blanca — Hildene — Ranice
Landgrave — lapix — Rocard
Caliandro do Sul — Ritucci — Nera di Tacco
Gamão — Anairam Kham — Detalhe
Arbolado — High Score — Canate
Leonildo — Oldham — Exorbitante
Humboldt — Ivelino — II Ruffino
lléo — Oxaguian — Gambino

10 — Dulenegro — Quiberon — Mogno

Escoriai

SE. 

como vimos, El Santarém (Samkio em
Malaisia, por Sun Glade), criação do Haras
Balada e propriedade do Stud Biscal, produ-

ziu performance de alto nível, de longe a mais
impressionante, em termos de estilo, de seu turf-
record, justificando plenamente todas as suas mais
do que promissoras vitórias nobres anteriores, o
derby-winner paulista Del Garbo (Viziane em Oi-
bosa, por Mogul), criação do Haras São Quirino e
propriedade do Stud Montecatini, ao contrário,
surgiu como a grande decepção da milha e meia do
grandíssimo clássico Cruzeiro do Sul (Grupo I). o
Derby carioca de domingo último.

Na verdade, sua participação, tendo em vista
seus antecedentes e principalmente sua encantadora
e nítida vitória nos dois quilômetros do grande
clássico Taça de Ouro-potros (Grupo lj. foi dema-
siadamente inexpressiva para ser correta. Mesmo os
pequenos problemas que ele teve durante o percur-
so. sendo que um, maior, na altura da curva do
Hospital, não servem realmente de justificativa para
atuação tão apagada. Embora estivesse muito bem
apresentado em termos de aparência (talvez, o mais
bonito de todos) e tenha feito camer instigante, o
descendente de Tourbillon já na altura dos 1 mil 400
metros mostrava que suas possibilidades de aparecer
brigando pelas primeiras colocações eram. sur-
preendentemente. um tanto remotas. E sua pálida
(para o que costuma apresentar) ação na reta final,
foi a prova definitiva neste sentido.

Parece-nos, realmente, que tentar julgar Del
Garbo por esta contreperformance, é algo injusto e
incorreto. O potro do Stud Montecatini não foi o
mesmo de suas melhores apresentações, principal-
mente porque o aumento da distância em relação à
Taça de Ouro não poderia ser melhor para ele. Seu
percurso não fornece nenhuma explicação plausível.
Talvez. Del Garbo tenha enfrentado um daqueles
infelizes momentos que muitos bons cavalos enfren-
tam e passam sem apresentar, posteriormente, qual-
quer justificativa razoável. Domingo, ele simples-
mente não correu. H. claramente, não queria. Ao
mesmo tempo, por tudo isto, tentar colocai, ou
melhor, encontrar uma explicação para esta défuil-
lance na direção do freio Jorge Garcia, parece-nos
mais do que injusto. E nada correto.

¦ ¦ ¦

EL 

Santarém foi a grande estrela. Del Gar-
bo, a grande decepção. l£m compensação,
dois outros potros correram mais do que

apreeiavelniente, dominando, nitidamente, o que
seria o segundo páreo disputado dentro do Derby
carioca de domingo último (na medida em que El
Santarém fez um,páreo à parte). Tanto Marquis
(Sabinus em Tanarelle, por Tanerko), criação e
propriedade do Haras Santa Maria de .Araras, e
Dark Duke (Falkland em Galiléa. por Fort Napo-
léon), criação e propriedade dos Haras São José e
Expedictus, segundo e terceiro colocados respecti-
vãmente, não somente fizeram as melhores atuações
de suas carreiras como também portaram-se, pelo
menos, como bons potros. Nossa impressão particu-
lar é de que ambos correram como muito bons
potros domingo passado.

A própria brilhante performance do derby-
winner carioca de 19N2. como chegamos a falar
ligeiramente em uma de nossas colunas anteriores,
deve servir de elemento de aferição mais do que
positivo para a simpática impressão causada pelas
performances dos descendentes de Pharis e Hype-
rion. E a ação instigante com que terminaram o
percurso após perfil técnico tão rigoroso, lambem
não deve ser subestimada.

Marquis estava particularmente lindo e, entre
todos, foi o que realizou o galope de apresentação
mais expressivo. Admiravelmente dirigido pelo
freio Edson Ferreira, o irmão de La Divina (como
ele. uma ganhadora clássica) fez praticamente todo
o percurso junto â cerca interna, não perdendo
jamais qualquer centímetro de terreno, aproximan-
do-se corretamente do bloco dianteiro no meio da
grande curva para, na reta, ainda colado à cerca,
desenvolvei ótimo esforço e obter um honrosíssimo
secundo lugar. (Continua)
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O GOL DO CUPOM

MAR 

dei Plata — Quem esperava vera
Seleção Brasileira jogando um fute-
boi moderno — pretendido pelo téc-
nico Cláudio Coutinho — em seu jogo

de estreia na Copa ficou decepcionado. Quem
esperava ver o entrosamento do meio-campo,
as tabelas entre Zico e Rivelino. as arrancadas
de Gil e sobretudo a segurança da defesa,
lambem. Contra a Suécia, ontem, a Seleção
exibiu apenas lances episódicos de categoria e
empatou de 1 a 1.

A Suécia — um time longe de ser brilhante
— soube suportar o melhor começo do Brasil,
equilibrou o jogo e em grande parte do segundo
tempo passou a dominar as ações. Reinaldo fez
u gol de empate ja nos descontos do primeiro
tempo, depois de ter perdido pelo menos três
oportunidades preciosas, enquanto Sjoberg

marcou para a Suécia. Na seqüência da ultima
jogada — um comer batido por Nelinho. após
ser obrigado pelo bandeirinha a rejeitar a bola

Zico cabeceou para a rede, mas o juiz Clive
Thomas. de Pais de Gales, já terminara o jogo.

Apesar do nervosismo geral, a Seleção deu
falsa impressão de que poderia vencer, porque
o adversário se armava de forma cautelosa e
permitia a evolução do meio-campo brasileiro
até sua intermediária, onde invariavelmente as
jogdas eram interrompidas. Numa delas, po-
rém, aos 11 minutos. Zico. num raro momento
de brilhantismo, reteve a bola ate Reinaldo se
desimpedir e deixou Toninho sozinho ã frente
do goleiro, mas o chute saiu raspando.

Logo depois. Rivelino percebeu a penetra-
çào. de Reinaldo e lhe fez o lançamento. Reinai-
do teve tempo de ajeitar a bola. poderia até
driblar Hellstrom, mas preferiu a conclusão em
cima do goleiro.

Depois que Reinaldo perdeu outra oportu-
nidade diante de Hellstrom e na sobra Gil

chutou por cima. surgiu o gol da Suécia. A bola
foi trabalhada na esquerda por Wendt. que
passou a Bo Larsson. Este tocou de primeira,
entre as pernas de Cerezo, para área. e Sjorber
foi mais lapido do que Oscar e Amaral, tocando
para marcar, aos 37 minutos.

A defesa da Seleção Brasileira continuava a
falhar, o meio-campo nao conseguia reter a bola
nem acionar o ataque, enquanto os suecos se
mantinham no ataque e criavam outras oportu-
nidades, urna delas, aos 41 minutos, quando
Sjoberg subiu so. cabeceou e a bola bateu no
travessão.

Reinaldo tornou a desperdiçar excelente
chance, aos 44 minutos, mas. já nos descontos
do primeiro tempo, conseguiu o gol. A jogada
começou na direita com Toninho, que atrasou
para Cerezo. Este cruzou alto para a área.
Reinaldo ganhou a disputa com o zagueiro Roy
Anderson e colocou a bola na saida de Hells-
trom

BRASIL 1 x 1 SUÉCIA

Estádio: Mar dei Plata. Juiz: Clive Tho
mas (País de Gales). Àuxiliares: Jafar
Namdar (Irã) e Aloyzy Jarguz (Polônia).
Brasil — Leão; Toninho, Oscar, Amaral
e Edinho: Batista, Cerezo (Dirceu) e
Rivelino; Gil (Nelinho), Reinaldo e Zico.
Suécia — Hellstrom,- Borg, Roy Ander-
son, Nordqvist e Erlandsson,- Tapper,
Linderoth e Bo Larsson; Lennart Larsson
(Edstrom), Sjoberg e Wendt. Gols: no
primeiro tempo, Sjoberg (37 minutos) e
Reinaldo (45 minutos). Cartão amarelo:
Oscar.
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Rei Juan Carios incentiva Seleção Espa
Cláudio Arreguy

Madri — O Rei Juan
Carlos enviou ontem
um telegrama de incen-
tivo aos componentes
da Seleção Espanhola
que participará da Co-
pa do Mundo, no qual
enaltece o trabalho de
preparação e treina-
mento efetuado até
agora e faz votos para
que todos se saiam bem
na competição.

Eis a íntegra do telè-
grama:"Desejo fazer chegar
â nossa Seleção de joga-
dores, que representa-
rão a Espanha no Mun-
dial-82, ao seu treinador
e a todo pessoal auxi-
liar, minhas felicitações
pelo magnífico trabalho
de preparação e treina-
mento e fazer-lhes saber
que contam com meu
estímulo e alento em to-
das as partidas que
disputarem e a confian-
ça de que colocarão to-
do seu interesse e esfor-
ço na defesa das cores
nacionais, para conse-
guir os resultados mais
brilhantes possíveis em
tão importante compe-
tiçào. Com um abraço a
todos a) Juan Carlos,
Rei da Espanha".

Santamaria só
tem uma dúvida

Valencia — A uma sema-
na da estréia espanhola na
Copa do Mundo, o técnico
José Emílio (Pepe) Santa-
maria admitiu ontem, pela
primeira vez, só ter uma
dúvida para anunciar a es-
calação da equipe que en-
frenta a Seleção de Hondu-
ras, quarta-feira, no Está-
dio Luis Casanova. Ele não
sabe se escala Joaquin,
Gallego ou Sanchez como
segundo homem do meio-
campo. Santamaria disse
que se a Copa começasse
hoje, a equipe já estaria
preparada para disputá-la:

— Poderia dizer que é
minha única dúvida. O
problema é que vinha jo-
gando o Vitor, que infeliz-
mente se machucou e náo
pôde nem ser incluído en-
tre os 22. Ele vinha bem
entrosado na equipe e sua
saída me deixou esta dúvi-
da. Como falta uma sema-
na para o primeiro jogo, só
penso em anunciar a esca-
laçào na véspera.

ESPECULAÇÕES

Valèncio/AP

4toreída amanheceu nas filas do estádio de Valencia para comprar os ingressos de Espanha e Honduras

°íSf~\

É possível que a Espa-
nha dispute hoje à tarde,
no Parador Luis Vives, po-
voado de El Saler, onde se
concentra, seu último jo-
go-treino antes do primei-
ro jogo pela Copa do Mun-
do. Mas até ontem nào fi-
cou definido o adversário e
tampouco se a imprensa
terá acesso a esta ativida-
de. De qualquer forma, o
jogo-treino se reveste de
uma importância ainda
maior para Santamaria, a
fim de que a última dúvida
desapareça.

O treinador aprecia mui-
to o futebol do armador
Vitor Mufioz, 24 anos, per-
tencente ao Barcelona, um
jogador habilidoso, de
bom toque de bola e muito
fôlego. Inicialmente, o téc-
nico parecia se inclinar por
Gallego, 23 anos, do Real
Madrid, que em seu clube é
libero, mas joga bem como
cabeça-de-área.

Mas no último jogo-
treino, contra um time
amador de Valencia, a
equipe náo esteve bem
com os dois cabeças-de-
área (o outro é Alonso) e o
técnico resolveu colocar
um homem mais habilido-
so. estilista, que trabalhas-
se a bola. Optou por Joa-
quim, 27 anos, do Sporting
Gijon. O desempenho me-
lhorou mas nào o suflcien-
te para que a duvida desa-
parecesse. Pelo contrário,
ela aumentou, pois nas es-
peculaçoes surgiu também
o nome de Sanchez. 26
anos. do Barcelona, que e
mais marcador.

Comenta-se ainda que
Santamaria poderá recuar
o ponta Juanito para o
meio-campo. colocando
Uralde na posição. Desta
forma, aumentaria a parti-
cipação do Real Sociedad
na Seleçáo titular, pois
apenas Juanito nâo per-
tence ao bicampeão espa-
nhol.

A parte a dúvida no
meio-campo. Santamaria
tem a equipe pronta para a
estréia e a sua afirmativa
de que já estaria prepara-
do para disputá-la sugere
que ele tenha escolhido o
seu armador. Ao mesmo
tempo, confirma que os ou-
tros 10 jogadores escala-
dos certamente serão: Ar-
conada. Camacho. Tendil-
lo. Alesanco. Gordillo,
Alonso. Zamora. Juanito.
Satrustegui.e Lopez Ufar-
te. Nestas posições. Santa-
maria so mudaria se hou-
vesse contusões ou alguma
atuação bem abaixo da
critica

Zamora, nome
em evidência
Quando se pergunta a

qualquer jogador da Sele-
ção Espanhola sobre o des-
taque da equipe, imediata-
mente o primeiro citado é
o ponta-de-lança, Jesus
Maria Zamora, 27 anos, do
Real Sociedad, mesmo clu-
be do ídolo Arconada. do
centroavante Satrustegui.
do apoiador Alonso e do
ponta Lopez Ufarte. Para a
torcida também. Zamora é
o grande condutor do time.

— Não me considero um
ás e muito menos um líder.
Com base em minhas pro-
prias características, fico
com a missão de construir
as principais jogadas da
equipe — diz Zamora, ten-
tando definir sucintamen-
te suas qualidades. Graças
a seu futebol inteligente e
de habilidade nos toques,
tem algumas ofertas anti-
gas da Itália. Embora bas-
co convicto, náo hesitaria
em sair do pais, diante de
uma excelente proposta.

Zamora atua ao lado de
Satrustegui. no Real So-
ciedad, bicampeão espa-
nhol, apesar de ter menos
jogadores de nome que
Barcelona e Real Madrid.

Satrustegui, a

Torcida luta para
comprar ingressos

Milhares de pessoas amanheceram ontem em
frente ao Estádio Luis Casanova, nesta cidade, na
tentativa de comprar os últimos ingressos para o
jogo da estréia da Seleção Espanhola na Copa,
contra Honduras, quarta-feira. Ao meio-dia, ainda
havia muita gente nas proximidades do Estádio.

Foram vendidas somente 8 mil entradas, cor-
respondendo 4 mil 500 a 10% da lotação e 3 mil 500
às sobras do pacote de ingressos entregue a Mun-
diespanha, agência responsável pela venda no
exterior. Para o segundo jogo, contra a Iugoslávia,
a procura pode ser bem maior, principalmente se a
Espanha for bem na estréia.

Em alguns aspectos, até que se pode comparar
a Espanha ao Brasil, guardadas logicamente as
devidas proporções. Um deles e o das inaugura-
ções. Aqui também se inauguram obras sem que
estejam totalmente concluídas. Ontem, por exem-
pio, dezenas de operários trabalhvam frenética-
mente para deixar o Estádio na melhor condição
possível.

A sala de imprensa vai sendo montada aos
poucos, e as traves ainda nâo foram erguidas no

• campo. O gramado, porém, está muito bem con-
servado. Do lado de fora, tratores se misturam a
carros e pedestres, na tentativa de concluir rápida-
mente o asfaltamento das vias de acesso, provo-
cando um pouco de poeira.

Os responsáveis pelas obras garantem que
elas estarão concluídas até o dia da estréia. Dentro
do Estádio, de fato, não há muito o que fazer. Fora,
a torcida espera que tudo esteja da melhor forma
possível na próxima quarta-feira, pois se espera
um contingente imenso de torcedores de outras
partes do país.

Uma coisa e certa: o Luis Casanova. com
capacidade para 47 mil 50*0 torcedores, que ficam
bem próximos ao campo, estará lotado no dia da
estréia da Espanha. Inclusive, está sendo anuncia-
da a presença do Rei Juan Carlos. Afinal, neste
dia, a Espanha inicia a última etapa de trabalho
para a conquista que espera obter a 11 de julho: a
do titulo mundial.

Honduras arromba a
porta de dorminhocos

Zuera. Espanha — A
porta de um dos quartos
do Hotel Las Galias preci-
sou ser arrombada ontem,
para que o técnico da Sele-
çao de Honduras, José de
La Paz Herrera. pudesse
acordar os jogadores Laing
e Caballero, que dormiram
além do limite, por falta de
adaptação ao fuso horário
espanhol.

Em conseqüência, os
dois chegaram atrasados
ao Estádio Municipal de
Zuera, onde seus compa-
nheiros realizavam um

animado treinamento táti-
co. sob forte sol e a tempe-
ratura de 25 graus. Os jo-
gadores treinam sempre
pela manhã e são obriga-
dos a repousar todos os
dias de 16 às 18 horas, em
seus quartos de duas ca-
mas, cada um.

A delegação de Hondu-
ras sai no sábado para a
cidade de Valencia, alojan-
do-se no Hotel Lido Tor-
rente, a fim de intensificar
os preparativos para a es-
treia na Copa, dia 16, con-
tra a Espanha.

Imprensa aguarda
Irlanda do Norte

Valencia — Um grande
número de jornalistas bri-
tânicos já se encontra ins-
talado nas luxuosas de-
pendências do Gran Hotçl.
aguardando a delegação
da Irlanda do Norte, embo-
ra esta só deva chegar no
domingo, dia da abertura
da Copa do Mundo. O ho-
tel fica localizado próximo
a Praia de El Saler, onde se

encontra alojada a Seleção
da Espanha, a uns 12 qui-
lòmetros ao Sul de Va-
lência.

Os irlandeses disputam
as duas primeiras partidas
pela fase eliminatória na
cidade de Zaragoza. contra
a Iugoslávia (dia 17) e Hon-
duras (dia 21). Depois, en-
frentam a Espanha (dia
25). aqui em Valencia.

Três ainda lutam
pela última vaga

'Nos três — eu. Sanchez
e Joaquin — vamos lutar
por um posto, mas não
creio que será uma guerra
de morte como a das Mal-
vinas" afirma Ricardo Gal-
lego, 23 anos, o mais novo
dos aspirantes à vaga de
Vitor. que começou os pre-
parativos como teórico ti-
tular e agora não tem posi-
ção tào firme.

Gallego reconhece que,
se ficar fora do time espa-

nhol terá uma parcela de
culpa, pois acredita não
ter sabido aproveitar a
oportunidade que lhe foi
dada primeiro. Mas garan-
te que náo tentará se im-
por à força na equipe e que
acataria com tranquilida-
de as decisões do treinador
Santamaria. Caso seja pre-
terido, promete lutar ain-
da mais para reconquistar
a posição.

nova tentativa
A falta de conclusões

do ataque espanhol tal-
vez seja o maior proble-
ma da Seleçáo. que trei-
na desde o dia 18 de maio
no Parador Luis Vives. O
time apresenta uma defe-
sa segura, entrosada e
um meio-campo de bom
nível, mas no ataque os
jogadores não se enten-
dem direito. O mais criti-
cado acaba sendo o en-
carregado dos gols. o
centroavante.

Atualmente, o escolhi-
do de Santamaria para a
posição é o basco Satrus-
tegui. 28 anos. casado,
natural de Pamplona e
sempre jogador do Real
Sociedad. É alto (l,84m).
forte (78 quilos) e possui
excelente envergadura
para a posição, tendo
marcado 13 gols no últi-
mo Campeonato Espa-
nhol. Mesmo assim, en-
frenta certa desconfiança
por parte da torcida, pois
fez apenas sete gols em
28 partidas pela Seleção.

Satrustegui se defende,
afirmando que tem ins-
truções para se deslocar
pelas pontas, abrindo es-
paços para as penetra-
ções dos homens de
meio-campo. que ficam
com muito mais chances
para o arremate.

— Qualquer jogador
pode marcar os gols. O
importante é que Santa-
maria deposita confiança
em mim e tenho corres-
pondido. A minha ambi-
çào máxima nesta Copa
nâo é ser o artilheiro,
mas a conquista do titulo
de campeão do mundo.
Este e nosso objetivo co-
mum. Temos consciência
de que é difícil, mas pos-
sivel. A torcida talvez
não acredite porque a
Espanha nunca cunquis
ti)U um uttiii) assim

Iugoslávia goleia
e segue para Copa

HOJE NA TV

Novi Sad, Iugoslávia —
A Seleção da Iugoslávia
goleou por Saio clube
Voivodina. da 1" divisão,
na última partida antes de
viajar para a Espanha,
mas o resultado nào che-
gou a impressionar total-
mente alguns jornais lo-
cais, talvez pelo fato de
que os iugoslavos não se
apresentaram bem nos
dois amistosos anteriores.

Um público de 25 mil es-
pectadores presenciou
com entusiasmo a goleada
em que Petrovic (2), Zlatko
Vujovic (2) e Gudelj marca-

ram para a Seleção e sobre
a qual a agência de noti-
cias Tanjug afirmou — "a
Iugoslávia esta pronta pa-
ra disputar o Mundial".
Entretanto, o diário Vecer-
nie Novosti, de Belgrado,
náo se mostrou tão otimis-
ta no seu comentário sobre
a partida: "Esteve longe de
ser boa, apesar dos cinco
gols. A única qualidade da
Seleção é sua preparação
física".

Outro jornal, o Politika.
analisou de forma cautelo-
sa a despedida dos iugosla-
vos: "A Seleção está des-
pertando."

Ilh55min — Boletim da
Copa — Documentário
(Canal 9)
12h30min — Bandeirantes
Esporte — Noticiário da
Seleção Brasileira e dos
clubes e tudo sobre o es-
porte amador (Canal 7)
12h50min — Globinho na
Copa — Apresentação de
uma Seleçáo que dispu-
fará a Copa do Mundo (Ca-
nal 4)
13h _ Globo Esporte —
Noticiário de todas as sele-
çôes que disputarão a Co-
pa do Mundo, com desta-
que para a do Brasil (Canal
4)

19h45min — Boletim da
Copa — Documentário
(Canal 9i
20h55min — Cupom da Co-
pa — Apresentação do ga-
nhador do 

'Chevette desta
semana (Canal 7)
21h05min — Esporte Hoje
— Noticiário dos clubes do
Rio e tudo do esporte ama-
dor (Canal 2)
22h05min — Minuto da Co-
pa — Apresentação de um
jogador que estará dispu-
tando a Copa do Mundo
(Canal 4)
22h57min — Almanaque
da Copa — Documentário
(Canal 9i

nhoia

_ __ jjRHKJEI M Tt^^í??!^ filffl Êk HáP «

pctda
JORNAL DO BRASIL

HAV0LIN Quem poupa na Caixa
esta com mais

(texacõ]

mãkwm

-MIM ECOBÍMCt FE0ERÍL¦
IMs) FteynoWs*y

WÊkWkWn*. e^ssss rsasraa eksm&um ¦¦¦¦

Bola Dividida
Sandro Moreyra

Sevilha — Sem-
pre se discutiu se a
Colômbia teria con-
dições de organizar a
sua Copa do Mundo.
Existe mesmo uma
má vontade, princi-
palmente dos brasi-
leiros (que estão de
olho na vaga), visan-
do a tirar dos colom-
bianos o direito de
promover o próximo

campeonato de 86.
Com a Espanha, ninguém teve essa

preocupação. Há dois anos, um nume-
roso grupo de dirigentes esteve no Bra-
sil, dando entrevistas; comparecendo a
programas de televisão; distribuindo fo-
tos dos estádios; mapas completos das
cidades-sedes c suas temperaturas na
época; chaveiros e escudos com a insíg-
nia Del Mundial, fartando-se, enfim, de
exaltar a bela organização e garantindo
que tudo estaria pronto e nada nos
faltaria.

A realidade, no entanto, está sendo
bem diferente. Faltam quatro dias para
começar a Copa, todas as delegações já
chegaram à Espanha e aqui na nossa
sede de Sevilha — uma das mais impor-
tantes pelo valor dos países disputantes
e onde se encontra mais de uma centena
de jornalistas de todo o mundo —
incrível corno pareça, o Centro de Im-
prensa não está funcionando, ou funcio-
na precariamente. Nele restam comple-
tar a montagem, ligar a água, colocar
mais mesas, cadeiras, máquinas, tudo
que um centro de imprensa necessita
para atender aos que dele recorrem a
fim de transmitir suas notícias.

Além do mais, os espanhóis pare-
cem convencidos que a hora do mundo
inteiro se regula pela da Espanha. Fuso
horário não é com eles. Então, burocra-
ticamente. determinaram que o Centro
só pode funcionar das 9 da manhã às 10
da noite. Ora, 10 da noite, aqui, são 5
da tarde no Brasil, justamente o horário
em que podemos começar a mandar as
primeiras matérias, já que a Seleção tem
iniciado seu treinamento à noite.

Os três jogos do Brasil aqui em
Sevilha começarão às 21h, terminando,
portanto, por volta das 23h. Mas está
duro convencer os espanhóis que fica
difícil comentar às lOh um jogo que só
termina às llh.

Com o tempo pode ser que eles
entendam. Água mole em cabeça dura
pode também dar certo.

¦ ¦ ¦
Não se pode dizer que seja das

melhores a fama dos escoceses na Espa-
nha, onde eles chegam para torcer pela
sua Seleção. A própria Embaixada Bri-
tânica não confia neles e, temendo que
acabem, como de hábito, se envolvendo
em conflitos, divulgou pelos jornais um
apelo para que evitem o excesso de
bebidas, não provoquem brigas e nem
cometam danos a pessoas e proprieda-
des. Recomenda ainda que respeitem a
Bandeira e o Hino Nacional espanhóis,
como também a dos outros países. Mes-
mo assim, não confiando muito nos seus
súditos, a Embaixada colocou 30 poli-
ciais britânicos cuidando deles, com or-
dens expressas de meter no primeiro
avião de volta aqueles que se envolve-
rem em confusões.

Por seu lado, a administração de
Sevilha e Málaga, assustada e precavi-
da, também aconselha todo cuidado aos
espanhóis. Os jornais estampam cinco
itens de uma portaria governamental
advertindo para que evitem sentar nos
estádios junto aos escoceses, não provo-
cá-los de forma alguma e, se provoca-
dos. diz o aviso, no conteste, retire-Se.
Pede ainda para que ignorem brigas
entre eles e aos donos de bares para que
não lhes vendam bebidas nos dias de
jogos. Se armarem uma camorra ém
suas lojas, o que significa, em bom
português, quebrar o pau, que chamem
logo ta policia. Escocês bêbado é fogo.
Enfim, foram eles que inventaram o
uísque.

E eu que pensava que a única coisa
desagradável em escocês fosse aquela
chatíssima e barulhenta gaita de fole.

HISTÓRIAS: Um radialista per-
nambucano vociferava contra o encarre-
gado do Centro de Imprensa, um bigo-
dudo espanhol parecido com o Coronel
Tejada.

Quisemos saber a razão de sua ira e
ele, ainda espumando de raiva, explicou
no seu sotaque nordestino:

Perguntei a ele quando o Centro
começava a funcionar. Sabe o que me
respondeu? Miercoles".

Tomou fôlego e completou:
Miercoles. Isto é lá coisa que se

diga a um pernambucano?
E. na sua justa cólera, continuou

gritando para o espanhol, que parecia
mais perplexo do que seu sósia Tejeda
ao ver que estava sozinho no gol:

Miercoles é você. sou cabra da
peste...
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João Saldanha

Beco sem saída
Sevilha — Enquanto

o Telê não dá o time que
todos já sabem, mas que
somente será confirmado
no dia do jogo, as coisas
vão andando. Como se sa-
be, a vida não pára e os
homens que trabalham
numa competição como o
Mundial já estão a postos.
Não me refiro somente ao

pessoal indispensável à
organização, imprensa,

jogadores e técnicos. Estes estão em todas.
Acontece que também vieram para a Espanha,
ou alguns já estavam, outros trabalhadores
hábeis em assaltos, pequenos e grandes rou-
bos. A política se mobilizou e publicou um
vade mecum com 18 itens muito conhecidos
dos brasileiros, principalmente os do Rio e de

São Paulo.
Apesar dos esforços, eles aqui ainda não

pegam nem juvenil com os nossos. Mas as

instruções da polícia me parecem um pouco
contraditórias. A primeira está em que não se
deve recorrer a desconhecidos se estamos utili-
zando um veículo particular. Bem, no meu
caso estou, quer dizer, estou num alugado, e
de vez em quando me estrepo. Sevilha é uma
cidade antiga. Bem em frente a meu hotel tem

uma muralha construída por Júlio César, bota
tempo nisso.

Mas como toda cidade antiga, nem sempre
as ruas tèm placas, além disso, dão mil voltas.
Ruas pequenas. Algumas não têm saída, nem o
aviso de rua sem saída. O remédio é perguntar,
mas não tem gente conhecida por perto. Per-

gunto a qualquer um. Pois todos foram amabi-
líssimos e solícitos. Várias vezes saíram de seus
lugares é de sua direção para ensinar o cami-
nho, quando o negócio complicou. Teve um

que desviou o seu itinerário e me levou a
domicílio. Isso, de carro. Quando andamos a

pé, são mais atenciosos ainda. Posso mesmo

garantir que nunca vi tanta gente disposta a
ajudar como aqui ou em Moscou.. Lá também.
Se um tem dúvida, aparecem uns cinco ou seis,
discutem e, no mínimo, um leva até o objetivo.
Não raro, vão os cinco ou seis.

Claro que posso dar azar e perguntar logo
ao Ali-Babá e ele me levar para a loca. Mas até
agora, repito, só tivemos amabilidades dos
sevilhanos. Não tenho remédio, senão pergun-
tar. Ou teria de abandonar o carro, voltar para
o Rio e tomar mais precauções ainda. A
vantagem daqui é que não matam. Bondosa-
mente, só levam a grana, um reloginho. Pa-
ciência. Mas a polícia coloca um item impossí-
vel de ser obedecido, embora tenhamos o
máximo de boa vontade. Seguinte: caminhe em
direção contrária aos veículos, situando sua
carteira ou bolso (deve ser o do dinheiro) na

parte interior.
Dificílimo atender. Imagine o amável lei-

tor, se um cara me diz: "É 
pra lá que fica o

restaurante." E se o trânsito vier ao contrário?
Ainda teria o recurso de ir comer num restau-
rante favorável ao trânsito. Mas se não tiver
nenhum? Acho que se eu seguir rigorosamente
a instrução sou capaz de ir parar em outro país.
Outra recomendação diz para evitar aglomera-

ções. Como creio que haverá bastante gente
nos jogos, como deverei proceder? Não ir aos

jogos? Positivamente estou metido numa en-
crença. Logo eu que sempre me amarrei em
Sevilha.
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Telê deu entrevista no Parador Carmona, mas do lado de fora da bem guardada concentração

Telê vai observar a Escócia
Durante uma reunião realizada ontem

no Parador Carmona ficou decidido que
toda a Comissão Técnica e até mesmo os
jogadores poderão viajar a Málaga na
terça-feira para assistirem à partida entre
Escócia e Nova Zelândia. O presidente da
CBF, Giulite Coutinho, foi quem colocou
o assunto em pauta recebendo aprovação
unânime da Comissão Técnica.

Mas como o jogo será televisado para

todo o país, é possível que apenas a
Comissão Técnica se desloque para Mala-
ga, caso os jogadores reclamem do cansa-
ço e não estejam interessados em viajar
400 quilômetros (ida e volta).

O problema relacionado ã anistia de
Toninho Cerezo deve ser resolvido hoje.
Giulite Coutinho ainda não perdeu as
esperanças de obter a liberação do joga-

dor para a partida de estréia, contra a
União Soviética, na segunda-feira.

— O Neuberger me garantiu que o
assunto está para ser resolvido, ele me
deu alguma esperança e estou ansioso
para receber seu telefonema. Dizem mui-
ta coisa, mas ainda acredito, e enquanto
o caso não for dado por encerrado conti-
nuarei otimista.

Zezé Moreira, o olheiro em Vigo
O treinador Zezé Moreira, que foi téc-

nico de Telê Santana no Fluminense,
chegou ontem a Sevilha e viaja ainda
hoje para Vigo, a fim de observar as
seleções daquele grupo e enviar informa-
ções para a Comissão Técnica da Seleção
Brasileira.

Por volta das 8 horas de hoje, ele terá
um encontro com Telè Santana no Para-
dor Carmona para receber orientação so-
bre a forma de proceder e de enviar as
informações. Além de Zezé Moreira, Jairo
dos Santos também ficará encarregado

de fazer este tipo de trabalho, observando
outro grupo. Para cada subsede haverá
um observador da CBF, a fim de colher
todos os dados sobre as seleções partici-
pantes.

Este trabalho a ser feito por Zezé Mo-
reira será de grande valia para a Comis-
são Técnica da Seleção, ainda mais por
ter sido ele treinador de futebol e um dos
responsáveis pela evolução técnica: saiu
da marcação homem a homem e passou a
marcar por zona. Além disso, foi quem
obrigou os laterais a participarem dos

lances ofensivos, o que naquela época foi
considerado um absurdo, pois não se po-
dia conceber que um jogador pudesse
correr durante os 90 minutos, dando pi-
quês de quase 170 metros em direção à
linha de fundo.

Foi também muito criticado por exigir
que o jogador do meio-campo, aquele que
ficava à frente dos zagueiros (o centro-
médio) paradào quase que o tempo todo,
deixasse de lado o estilo clássico para
passar a combater em diversos setores do
campo, dando cobertura a vários joga-
dores.

Antônio Maria Filho
Sevilha — Um dos assuntos mais

comentados ontem, tanto no Parador
Carmona quanto no estádio de Maire-
na, foi a aparição de um espião da
União Soviética, que teria filmado to-
do o treinamento da Seleção Brasilei-
ra. Fotografias foram mostradas ao
técnico Telè Santana e uma série de
informações sobre o observador sovié-
tico.

Mas as fotos acabaram servindo
para desvendar o mistério: em vez de
espião, o tipo que se infiltrou entre os
torcedores para filmar o treinamento
da Seleção Brasileira não era nada
mais nada menos que um cinegrafista
da televisão alemã (da Rede ZDF),
que, em vez de se colocar em meio aos
demais cinegrafistas, ficou na arqui-
bancada, numa localização que lhe
dava melhores ângulos.

Uma tática

A equipe alemã, chefiada por Hans
Jorg von Reppert, está formada por
mais três profissionais: Tlef Stall, uma
mulher, Bernd Zimmermann e Peter
Zwuick. Identificado o grupo, a Comis-
são Técnica da Seleção Brasileira se
sentiu mais protegida, se bem que os
boatos partiram da CBF, com o objeti-
vo de conseguir um pretexto para im-
pedir a entrada de jornalistas estran-
geiros.

A tática dos homens da CBF aca-
bou dando resultado. E ontem chegou
a ficar determinado que a partir de
agora só jornalistas brasileiros e espa-
nhóis poderão comparecer diariamen-
te aos treinos. Os profissionais teriam
dias marcados para assistir aos treina-
mentos e participar das entrevistas
diárias no Parador Carmona. Porém, o
diretor de futebol da CBF, Medrado
Dias, determinou que não se faça qual-
quer tipo de pressão neste sentido,
mas faz uma ressalva:

— Todos terão o mesmo tratamen-
to, mas aquele que proibir a entrada
de jornalistas brasileiros em seus trei-
namentos também ficarão impedidos
de assistir aos treinos da Seleção Bra-
sileira.

Mas quem não gostou nada da his-
tória do "espião russo" foi o chefe da
equipe da ZDF, Hans Jorg von Rep-
pert, que ficou irritado quando soube
que apontaram um cinegrafista de sua
equipe como observador da União So-
viética.

Parador Carmona, nada a fazer

O local em que a Seleção Brasileira
está concentrada para a Copa do Mundo
náo poderia ter sido mais bem escolhido.
No alto de uma colina na pequena locali-
dade de Carmona, de beleza natural e
histórica impressionante, o Parador Car-
mona é uma concentração fantástica pa-
ra quem quer se enclausurar por trás de
suas portas e muros intransponíveis. Pe-
na que, por dentro — apesar de sua sun-
tuosa decoração — pouco ou nada haja a
fazer.

Os jogadores não reclamam aberta-
mente, mas quem cochichava em Portu-
gal afirmando que o Hotel do Guincho
parecia uma prisão, como disse Sócrates,
no Parador Carmona deve estar sentindo-
se como um condenado da Idade Média
— época da construção do castelo —

prestes a ser executado. Até mesmo o
banho de piscina, a única diversão permi-
tida, tem tempo controlado: 30 minutos.

Os membros da Comissão Técnica
afirmam que o limite para o banho é
ligado ao relaxamento que a água produz
nos músculos. Citam o exemplo do trata-
mento para contusões musculares para
explicar que os 30 minutos permitidos
são o tempo ideal. E os jogadores pare-
cem suportar a clausura com resignação.
Ninguém reclama, apenas alguns fazem
comentários irônicos sem serem, obvia-
mente, identificados.

A concentração é táo bem guardada
que nem mesmo a imprensa brasileira
teve acesso em seu interior. A Comissão
Técnica permitiu uma visita ao Parador
Carmona só ontem pela manhã, mas nin-
guém pôde entrar no castelo. Telè deu
uma entrevista numa sala, ao lado do
pátio externo, e os jogadores saíram de
seus quartos para conversar com os jor-
nalistas. À medida que havia uma aproxi-

Márcio Tavares

mação maior para perto da porta do
castelo, o diretor de futebol Medrado
Dias reclamava:

— Estão vendo? Começa assim, daqui
a pouco estão lá dentro. Depois a gente
nâô deixa vir aqui e todos reclamam.

Protestos à parte, até que a visita foi
interessante. Pôde-se constatar que 40
guardas aproximadamente garantem a
segurança da Seleção. O esquema de poli-
ciamento é tão rígido que um helicóptero
ronda a concentração quando há maior
movimento, tentando detectar qualquer
visitante inoportuno. E desta forma, di-
vertindo-se apenas com seus walk-men e
livros, os jogadores vão esperando o iní-
cio da Copa. Nem mesmo televisão em
seus quartos eles têm e as duas que
existem no Carmona ficam em grandes
salas. Mas ninguém reclama. Felizes ou
infelizes, todos querem começar a jogar,
nada mais.

Otimismo

Para provar que o treino do Brasil
nada tem de fechado aos estrangeiros,
há jornalistas de outros países que
cobrem as atividades diárias da Sele-
ção: sevilhanos e de outras partes da
Espanha e do mundo estão circulando
normalmente entre os jornalistas bra-
sileiros em total liberdade. Ontem, um
dos jornalistas mais conhecidos do
mundo, Juvenal, da revista argentina
El Gráfico, falava abertamente sobre
a Seleção do Brasil e analisava seus
detalhes:

— Um treinador como Telè foi im-
portante para o futebol brasileiro. Ele
mudou sua filosofia de jogo, tornando
o time mais ofensivo. Na Copa de 78, o
Brasil foi muito defensivo e isso alte-
rou suas características. Agora, está
ofensivo e parecendo o Brasil que sem-
pre vimos em Copas.

Juvenal quis informações sobre
Éder, um jogador muito comentado
atualmente mas que náo lhe tinha sido
apresentado. Quis saber como bate
faltas e quais suas principais jogadas.
Tudo lhe foi contado sem segredos e o
próprio Telè Santana, ao saber que
havia uma tentativa de impedir a pre-
sença de estranhos nos treinos,
afirmou:

— Ah, pode deixar entrar todo
mundo. Quem sabe jogar futebol náo
se preocupa com isso. Podem observar
à vontade, porque se jogarmos bem
ninguém vai nos conter.
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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 Copaquemganhaé 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.

ATENÇÃO! Os cupons devem ser recortados e depositados nas urnas sem o uso de envelopes
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ESTREIA DE HOJE  ________

AN "DUNAWAY" CRAWFORD.JO
A "MAMÃEZINHA QUERIDA"

caderno

Começa hoje no Caruso e Largo do Machado-2
Mamãezinha Querida, com Faye Dunaway no papel
de Joan Crawford e direção de Frank Perry. Sucesso
de bilheteria nos Estados Unidos, o filme relata a
vida da "rainha do cinema" de Hollywood, segundo a
versão de sua filha adotiva Christina, revelando uma
mulher instável e violenta para com os filhos.

NA
VIDA

REAL, A
MULHER

QUE
SE FEZ NO

TAPA
C Cn/T INHA história é a história de

J.wJL uma mulher que se fez no
tapa e que sempre teve de lutar para
ter o que queria. Sabe, não creio na
sorte". Foi essa a avaliação que fez de
si própria, certa vez, a atriz e mulher
de negócios, Joan Crawford, para a
jornalista italiana Oriana Fallaci, que
esperou nove meses para conseguir
uma entrevista.

Mulher dura, que fazia a apologia
da disciplina — "sempre fui exagera-
damente disciplinada" — "a rainha do
cinema" norte-americano de há 30
anos, Joan nunca colocou muito de
seus próprios sentimentos nas milha-
res de entrevistas que deu durante sua
vida. "Só choro quando tenho tempo",
foi o máximo que conseguiu abrir na
conversa com a Fallaci, em 1970.

A filha "ilegítima"

A "gloriosa" Hollywood dos anos 40
e 50 foi também palco de muitos boa-
tos. E um deles — muito importante
na época — era que Joan — nascida
Lucille Le Seur — fora filha ilegitima e
prostituta antes de ser atriz. Joan des-
mentia categoricamente, afirmando
que seu pai apenas saíra de casa quan-
do ela era criança, e que tivera uma
juventude difícil tentando sobreviver.
Trabalhara como doméstica, vendedo-
ra e corista. Como prostituta, nunca.

Natural do Texas (San Antônio), de
ascendência franco-irlandesa, Joan so-
nhava em ser bailarina. E foi como
corista em uma boate em Chicago que

um descobridor de talentos a "pescou"
para a Metro. Lucille entào transfor-
mourse em Joan Crawford, dando iní-
cio a uma extremamente bem-
sucedida carreira cinematográfica, ao
lado de nomes como Clark Gable, Ro-
bert Taylor, William Powell e James
Stewart.

Em 1945, causou um escândalo ao
trocar a toda-poderosa Metro pela
Warner Brothers, desempenhando o
papel que lhe daria o Oscar: o de
Mildred Pierce, em Alma em Suplício.

A segunda carreira

Joan casou-se quatro vezes e teve,
ao que se sabe, uma quinta grande
relação — com Clark Gable, seu par-
ceiro em seis filmes, entre o primeiro e
o segundo matrimônio. Foi do quarto
marido, Alfred Steele, presidente da
Pepsi-Cola, que dizia no entanto mais
ter gostado. Pelo menos, segundo a
jornalista Doris Lilly (uma das poucas
pessoas que com ela conviveu até os
últimos dias de sua vida), Joan coloca-
va diariamente um lugar na mesa de
jantar para Alfred, anos após a sua
morte, em 1959.

Herdeira do império da Pepsi, a
atriz atirou-se fundo na atividade de
mulher de negócios, assumindo o pos-
to de diretora da empresa. Entre uma
filmagem e outra, viajava por todo o
mundo, administrando as 106 fábricas
da Pepsi, seus 18 mil operários e 900
sucursais em 109 países. "Já voei 130
milhas como mulher de negócios, por
isso minha saúde tem de ser de ferro",
declarou quando esteve no Brasil, em
novembro de 1967, para inaugurar
uma fábrica da Pepsi, em Inhaúma.

Em 1975, porém, o novo presidente
da companhia, Donald Kendall, opôs-
se a que continuasse atuando como
porta-voz da Pepsi, mantendo-a afãs-
tada dos negócios. Joan entào come-
çou a isolar-se.

Dois dias antes de sua morte foi o
"Dia das Mães", que Joa:i passou sozi-
nha. À essa altura, pouco via os filhos,
e pouco falava deles também com os
que a cercavam.

"Seu coração estava partido e ela
morreu de uma dose letal de solidão e
medo", observou Doris Lilly, referin-
do-se ao ataque de coração que matou
a atriz, a 10 de maio de 1977.
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NA
FICÇÃO,

UM
MONSTRO

PARA
OS FILHOS

DESERDADOS

Faye Dunaway (alto à direita) é a imagem revivi-
da de Joan Crawford, e teve muito trabalho para
libertar-se da polêmica personagem de Mamãezi-
nha Querida, baseado na impiedosa biografia de
Cristina Crawford, filha deserdada e vingativa

SÀO 
muitas as cenas de violência

no filme Mamãezinha Querida, di-
reção de Frank Perry. A história ba-
seia-se, na polêmica biografia de Joan
Crawford, uma das mulheres mais
enérgicas e famosas nos anos 40 e 50, a
década de ouro de Hollywood. Escrita
por Christina Crawford, filha deserda-
da, ela mostra uma face inesperada de
uma atriz fantástica que deixou incon-
soláveis milhares de fãs, quando mor-
reu aos 69 anos, em 1977, solitária
herdeira do império Pepsi-Cola, qua-
tro casamentos, quatro filhos adotivos
e mais de 80 filmes.

Sucesso de público e de critica, o
filme rendeu na primeira semana de
lançamento nos Estados Unidos, em
1981, quase 2 milhões de dólares (mais
de Cr$ 300 milhões), na esteira do êxito
do livro, com 1 milhão 500 mil exem-
plares em capa dura e mais de 3 mi-
lhões em ediçáo de bolso. Foi tão elo-
giado o desempenho de Faye Duna-
way no papel de Crawford, algo como a
imagem rediviva da atriz, que houve
um longo esforço para que a protago-
nista de Bonnie and Clyde retornasse
ã sua personalidade, "de mulher mais
simples", como declarou, aliviada, ao
pegar um papel na Broadway, The
Curse of an Aching Heart, de William
Alfred.

Espancadora
Afinal, aos olhos do espectador nor-

te-americano, Faye Dunaway passava
a ser agora uma espancadora de crian-
ças, monstruosa, egomaníaca. Nâo era
para menos, pois Mamãezinha Queri-
da tem um vasto repertório sobre bru-
talidade infantil. A cena da surra de

cabide: mãezinha Crawford aparece de
noite, ainda com o rosto coberto de
creme branco, invade o quarto de
Christina, destrói os vestidos da meni-
na porque ela os mantinha pendura-
dos nos cabides de arame e lhe dá com
eles uma surra.

A cena da carne crua: mamãezinha
obriga a filha a comer carne estragada,
deixada fora da geladeira. E o espan-
camento sobrava também para Chris-
topher, o irmão de Christina, que era
obrigado a dormir amarrado pelos pul-
sos e pés na cama, despido, como um
louco num hospício qualquer. Se
Christina desobedecesse ordens, seus
cachos louros eram tosados. Não fosse
uma governanta, Christina teria sido
estrangulada. Depois de ter passado a
noite amarrado, Christopher fugiu da
luxuosa residência Crawford, na Bris-
tol Avenue. A polícia o encontrou e o
devolveu. Mas Joan Crawford disse
aos policiais que não tinha certeza "se
ele era algum filho meu".

Não, não era má, dizem as filhas
gêmeas Cathy e Cindy, contempladas
com 77 mil 500 dólares cada uma,
porque eram maleáveis, obedientes,
uma quantia até bem pequena, quan-
do se anunciou em 1978 o total dos
bens da atriz: 2 milhões de dólares. As
gêmeas, que nâo aparecem no filme,
sustentam que a imagem de mulher"mandona e prepotente" que o livro de
Christina denuncia é totalmente falsa,
de acordo com uma entrevista à revis-
ta McCalls. Joan Crawford "era ape-
nas um ser humano, meigo e amoro-
so", garantem. "Eu gostava demais de
ficar com minha mãe", Cathy diz. "Era
tão bom conversar com ela, uma pes-
soa de grande bom senso e muita
objetividade.. Uma verdadeira amiga,
enfim."

As gêmeas acham que Christina"exagerou", transformou em "violen-
tos maus-tratos" uns poucos tabefes.
Faye Dunaway, completamente fasci-
nada por Joan Crawford, também não
aceita a versão de Christina. Grati-
dão? Talvez. Em 1975, Joan dissera
que a única atriz com "classe, talento e
coragem que fazem uma verdadeira
estrela" era exatamente Faye Duna-
way. "Tenho sérias dúvidas sobre as
monstruosidades contadas por Chris-
tina. Seu relato é do ponto-de-vista de
uma criança assustada, que não en-
tendia o que estava acontecendo; po-
de perfeitamente ter exagerado certas
situações para ela dramáticas. E por
que Christina escreveu isso depois que
foi deserdada e Crawford nào estava
mais aqui para desmenti-la?", pergun-
ta Dunaway.

o melhor armário embutido do Brasil pelo

MENOR PREÇO DO RIO
EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

EZES SEM JUROS
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Montagem
executada
por equipe
especializada

Garantia
de 180 dias

Assistência
técnica total
e permanente

Ví;^. Disque i
VOGUE
259-0545
255-7849
542-2698
256-5150

Orçamento grátis

Super Centro VOGUE de
ARMÁRIOS EMBUTIDOS
UMA EMPRESA DO GRUPO MÓVEIS PRÁTICOS

Rua Barata Ribeiro, 399 — Av. Ataulfo de Paiva, 80

VISITE O SHOW-ROOM DE COZINHAS VOGUE: AV. ATAULFO DE PAIVA, 19-F
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Antigo Aeroporto do Galeão
De quinta a sábado às 22,30 h.
Ingressos à venda no local e:

Centro-
Coroa Distribuidora de Valores
Rua Gonçalves Dias, 76. - Co
pacabana - Guanatur Turismo.
Rua Dias da Rocha, 16. - Fia
mango -Alvimar Turismo. Rua
Paissandu.111. Informações e
reservas: 398-4457 • 398-5415.

RESTAURANTE
¦n ti rjvp Agora aberto para jantar de

^^«'¦UírV/Jài- terca à sábado-
OOUlIlIvA. Especialidades de José
ÇS Hugo Celidonio.

Rua General Polidoro, 186 —Tel.: 286-6577.

QUADRINHOS VV
Todos os domingos \y

* ALÍNEA
ML. Que construas uma escada vfe"/x .. para as estrelas. "K
ã T e subas cada degrau. w »>"" 

permaneças sempre jovem. Tf-
•Teus padrinhos. Antônio Fátima,

JfiPQNTO DE LUZ
LUSTRES \

SPOTS • TRILHOS 
'

CÚPULAS • CERÂMICAS

INSTALAÇÕES GRATUITAS

matriz R Marq São Vicente. 61 - 274-3921
filial R. Sâo Clemente. 164 - 286-8246

CORTINA DE PAINEL
A cortina fácil, que divide ambientes, equilibra a luz, e
faz muito mais sem os chiados dos trilhos.

OSTROWER COM. E IND. LTDA.
Rua Vise. de Pirajà, 580 — sobreloja 308
Rua Marquês de Abrantes, 178 — loja D

Tels.: 551-6598 e 551-8248

^K *m presente PARA os wi\ n^w
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f\ ^ ^''''TaijÉ&L '3Ê*Èp Galeria Menescal - Copacabana I
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CONSTRUÍDA
NO SEU TERRENO
"ESTILO COLONIAL"

TEL. 252-7747
Temos uma casa montada para
você ver na Rua Frei Caneca. 450-
B. Diariamente alé 20 hs. Sába-
dos, domingos e feriados até 17
hs

I —^ffÊjImÍB^'^ SULA JAFFÉ Í

ÚNICO RECITAL NO RIO

NekonfteiR
Obras de Mendelsiohn, Luzt (Sonata). OetouMy e Choom

QUARTA FEIRA. 16 DE JUNHO, 21 HORAS

INGRESSOS A VENDA

TEATRO MUNICIPAL

8 ACABAMENTOS DE PORTAS
Cortiça — Cerejeira — Espelho — Infantil

Papel — Pinus — Veneziana — Friso

Se o presente que você vai dar
ao seu namorado não for San Francisco,
você terá pago mais do que devia.

'Afino/co
RUA FARME DE AMOEDO. 80

o Kanguru
vai virar

esta
cidade.

OOMINGONOS
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COMPADRE: 

Você me
pede notícias pessoais e
náo lhe posso dar ne-
nhuma, pois não há

mais indivíduos no Rio de Ja-
neiro. Hoje somos a massa. Ou
as massas. Uma delas partiu
para o flipperama, a título de
aliviar tensões, ou de trocá-las
por outras, não sei bem. Dizem
que o jogo de mísseis, monstros
e vilões pacifica o espírito, resol-
vendo problemas de angústia,
humilhação, tédio e outros que
tornam o.cotidiano difícil de
suportar. É possível. Mas tenho
visto gente saindo do ílippera-
ma insatisfeita com o número
de inimigos destroçados e so-
nhando em vencer o Paulinho,
campeão carioca da especiali-
dade. Quanto mais dominam as
forças irracionais, mais aspiram
à dominação, e não há flipper
que chegue para ânsia tama-
nha. Resultado: a máquina, fin-
gindo pacificar, excita e conver-
te seus jogadores em super-
guerreiros insaciáveis.

Não estou falando mal dos
aparelhos, apenas registro a
eterna insaciabilidade humana,
de que eles não tèm culpa. Trin-

ta por cento população se entre-
gam a esse divertimento, ante-
cipando-se à Terceira Guerra
Mundial ou primeira (e única?)
espacial que vem aí, menos por
fatalidade do que por aspiração
suicida da apelidada raça hu-
mana, que se compraz em exer-
cícios de autodestruição tanto
no Atlântico Sul como no
Oriente Médio ou na América
Central. Aqui, modestamente,
atacamos de engenhoca eletrò-
nica lúdica.

A outra massa, compadre, a
mais numerosa, dedica-se a fes-
tejar antecipadamente a con-
quista da quarta Copa do Mun-
do pela nossa Seleção, isto é,
pelo Brasil, pois não fazemos
por menos. As ruas são uma
floresta de faixas e bandeiras, o
Rio ficou florido de esperanças
que são certezas prévias, é a
Pátria em festa agradecendo a
seus filhos a vitória espetacular.
De repente esquecemos a infla-
ção, a arrastada abertura políti-
ca, os candidatos a candidatos e
só pensamos, sentimos, come-
mos e dormimos (ou melhor:
vigilamos) a Copa.

.E alegre, é perigoso, é empol-
gante, e até eu que lhe escrevo e
que não sou propriamente um
esportista ou torcedor nato, já
me vejo, por força do contágio,
celebrando de galhardete e gri-
to os futuros gols do Brasil, per-
sonificado em Zico e demais co-
bras da Seleção. Só admitimos
o triunfo. Dizem que isso assim
de véspera não é bom. carece
esperar para ver o bicho que dá
— o bicho que, na versão especí-
fica dos atletas, os faz impacien-
tes, como se já quisessem rece-
bê-lo por conta de uma vitória a
ser conquistada.

O fato é que não há massa
disponível para torcer por esse
ou aquelo Partido que espera
conquistar o Governo do Esta-
do do Rio e fazer senador e
deputados de montão. As faixas
de propaganda de candidatos
desaparecem ante a invasão de
tiras e mais tiras verde-
amarelas que prelibam o suces-
so nacional na Espanha. Ainda
se um desses candidatos for-
massem na reserva do time do
Telê, tudo bem: seria aclamado
como craque defensor da Pá-
tria, com votação garantida e
superpartidária. Mas assim ao
relento, como simples políticos,
preocupados em salvar as finan^
ças, o abastecimento, a qualida-
de de vida do pessoal, não dá. O
momento é da bola, a ser chuta-
da ou manobrada por pés brasi-
leiros que conhecem as divinas
artes de iludir o adversário mais
assustador e vencê-lo na raça
ou na graça.

A margem disto, compadre,
restam algumas notícias apaga-
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Operação
Vingança

José Domingos Rajfael:

ARA a industria fonográfica
nacional, 1981 ficou marcado
como um dos piores anos lis-
cais, afetada profundamente
por pressões econômicas que

impuseram reformulações drásticas nos
departamentos das gravadoras, a ponto
de multinacionais poderosas unirem for-
ças para enfrentar a crise (as associações
entre EMI-Odeon/WEA e Polygram/Ario-
Ia foram sintomas inegáveis dessa evi-
dència). As etiquetas menores viveram
momentos de dificuldades, como a Top
Tape, que encerrou suas atividades, e a
Imagem, agora distribuída pela Conti-
nental.

A época desaconselhava investimen-
tos no setor, por isso o aparecimento do
selo Som da Gente, com a finalidade de
valorizar a música instrumental, causou
espanto, mas constituiu-se numa surpre-
sa agradável, um verdadeiro oásis dentro
do panorama árido do ano passado. Um
plano de trabalho à frente do qual estão
Tereza de Souza e Walter Santos, dois
nomes de vivência no mundo fonográfico,
que nos anos 60 contribuíram para o
repertório da bossa nova com as melodias
Azul Contente, Samba pro. Pcdrinho, O
Bolo e Amanhã. Proporcionando aos ins-
trumentistas inteira liberdade para per-
petuarem a sua música, a SUG atua nos
moldes das produções independentes.
Porém, ao contrario dos selos altemati-
vos. possui infra-estrutura empresarial.

Livre iniciativa
Esse espírito da livre iniciativa foi tra-

duzido em resultados animadores desde
os primeiros lançamentos, alguns com
apresentação luxuosa englobando exce-
lente trabalho grafico, encarte reprodu-

em ma
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zindo as musicas e capa dupla. O catálo-
go ainda e pequeno, mas expressivo. Al-
guns instrumentistas encontraram nessa
etiqueta vitoriosa a primeira oportunida-
de em suas carreiras.

O Grupo Medusa inaugurou a marca
Som da Gente, reunindo no estúdio He-
raldo do Monte (violão, guitarra e bando-
limi, um dos integrantes do lendário
Quarteto Novo, Amilson Godoy (tecla-
dos), Cláudio Bertrami (contrabaixo) e
Chico Bedori (bateria e percussão). Como
afirmam seus membros, a proposta do
Medusa objetiva alcançar uma fusão sem
prejuízo das nossas raízes, extraindo uma
parcela das suas riquezas. Heraldo foi o
primeiro a elaborar uma linguagem au-
tenticamente brasileira na guitarra.

Hector Costita 1981 focaliza o conheci-
do saxofonistaflautista argentino, há
muito radicado entre nós, ao lado de
músicos da sua preferência, interpretan-
do seis composições suas, incluindo nu-
meros de jázz e músicas influenciadas por
ritmos brasileiros, nas quais a improvisa-
çáo tem amplo destaque. Avessos do-
eumentou uma curiosa experiência com-
binando os sons de berimbau e clarone,
que resultou afetiva, apresentada pela
primeira vez no 2" Festival de Jazz de São
Paulo. Um dos melhores discos instru-
mentais de 1981.

Talentos
Alemão é o nome artístico do guitar-

rista violonista Olmir Stocker, cuja car-
reira trilha o lugar-comum do músico
nacional: acompanhando cantores. Ale-
máo estreia como líder em Longe dos
Olhos. Perto do Coração, revelando-se
uni solista de reais méritos, com boa
desenvoltura nas improvisações, e um
compositor talentoso. Quase Inocente,
uma das suas musicas, combina agrada-
velmente beleza melódica e lirismo acen-
tuario. Este disco também constou das

Wftf* | A^/^f__yj_^>^^'^1^"VwJlliiJ

Longe dos Olhos, Perto do Coro-
ção, estréia como líder do guitar-
rista alemão (Olmir Stocker), e
Grupo Medusa, inaugurador da
marca Som da Gente, novo hori-
zonte para a música instrumen-

tal brasileira

relações dos melhores do ano no Jazz Poli
realizado pelo JORNAL DO BRASIL.

Dick Farney dispensa apresentações.
É um nome popular como cantor e pianis-
ta. Ele considera Noite o melhor disco da
sua carreira. Cantando no lado A e tocan-
do jazz no lado B, Dick faz uma síntese
fiefde sua trajetória como o maior divul-
gador da música norte-americana entre
nós.

Aurora Vermelha foi a estréia auspi-
ciosa do guitarrista/violonista Fredera
como líder, despontando também seu in-
discutível talento como compositor e ar-

das que não vale a pena relatar, >
noticias que às vezes são restos
de outras notícias, últimos ecos
de acontecimentos passados.
Um rosto (ou um corpo) conti-
nua freqüentando as páginas de
revistas. É de um manequim em
cotação alta; se você gosta de
fotografias, sirva-se. Se prefere
música, há o disco de Caetano,
do "amor assim delicado". Exis-
tirem ainda amores delicados
náo deixa de ser uma fonte de
alegria, entre tantos sentimen-
tos grossos ou falsos; mesmo
que esse amor náo seja feliz, a
delicadeza o salva.

Agora conte-me das suas.
Desejo saber como você conse-
gue viver longe da bulha que
detestamos e de que sentimos
tanta falta. Como administra a
sua paz, cercado de guerra por
todos os lados. Qual a chave do
seu segredo: indiferença, filoso-
fia, desligamento da midia,
cultivo de azaléias, convivência
com o gato, palavras cruzadas
ou o quê? Descobriu a roça
ideal, que não conhece pragas
de lavoura, queda de preços mi-
nimos, elevação de juros banca-
rios, acidentes meteorológicos?
Ou sua paz não se explica e por
issô-tiiesi^G-c-mais-admirá vel? _

Ciao, compadre. A campai-
nha toca, impaciente, e vou
atender à comissão de alto nivel
que vem arrecadar um suple-
mento à dotação destinada aos
pré-festejos de nossa quarta Co-
pa, que já está no papo.

Carlos Drummond de Andrade

rahjador. demonstrando ser um músico
ambicioso e inteligente pela maneira co-
mo obtém ricos matizes orquestrais de
um pequeno conjunto. Suas composições
atraem o ouvinte pela variedade de idéias
melódicas, climas e sonoridades. Tam-
bém foi votado entre os melhores de 1981.

O Grupo D'Alma, formado pelos violo-
nistas André Geraissati, Rui Saleme e
Ulisses Rocha, proporciona uma audição
estimulante para os apreciadores do ins-
trumento, explorando inúmeras das suas
possibilidades melódicas e rítmicas, utili-
zando abundantemente os contracantos,
acompanhamentos paralelos, tessituras
diversas e troca de idéia, em composições
que vão do baião aos blues. Os rapazes do
D'Alma náo empregam truques de grava-
çào, e precisamente por esse motivo a sua
musica soa tão natural e espontânea,
apoiada no virtuosismo dos seus inte:
grantes.

O saxofonista e flautista Roberto Sion
gravou com diversas formações — do
quarteto à big band — no seu disco de
estréia. A temática de sua autoria inclui o
chorinho, a valsa e a música moderna em
geral. Este item reafirma que ao músico
brasileiro só faltam boas oportunidades
para expressar sua qualidade.

Pianista, compositor, arranjador e li-
der com larga experiência. Nelson Ayres
colhe outro triunfo artístico em Manti-
queira, no qual procurou refletir musical-
mente o ambiente da serra da Mantiquei-
ra em composições de grande força melo-
dica, acentuando que tentou afastar-se
ao máximo das raízes jazzísticas para
criar um clima autenticamente próprio.
Contando com um elenco de músicos de
categoria, Nelson documentou uma nova
e brilhante faceta da sua musica. Outro
LP votado entre os melhores do ano pas-
sado.

O Universo Rítmico de Guem é uma
produção inusitada e audaciosa. Guem é
um extraordinário percussionista africa-
no que cria uma gama de ritmos e sons
absolutamente fascinantes. Executando
instrumentos africanos (djembê, bonga e
karkabu). afro-cubanos (congas e bongós)
e um construído por ele mesmo (trois-
tètesi, com sua inesgotável energia ritmi-
ca alcança pontos sonoros excitantes. O
Universo Rítmico de Guem e a prova
conclusiva de que a gravadora Som da
Gente trouxe uma nova proposta, au-
mentando substancialmente os horizon-
tes da música instrumental no Brasil.

DOMINGO
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DIAMANTE PURO — VENDE-SE
PARTICULAR VENDE PELA MELHOR OFERTA, OE PREFERÊNCIA PARA
OUTRO PARTICULAR, DIAMANTE PURO BRANCO MÉDIO: DE OUASE
2.5 QUILATES. CUJO VALOR INTERNACIONAL DE VENDA ESTA AVALIA-
DO EM USS 15.000. SIGILO ABSOLUTO. CARTAS PARA ESTE JORNAL
N° 967198.
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FEUOADA-MARAVILHA — Domingo e dia de
feijoada completa (c mus. ao vivo) no VELHO
GALEÃO. Tudo bem brasileiro. Variadas carnes,
salgados e sobremesas caseiras Fogareiros espe-
ciais e atendimento por mucamas. Música ao vivo
para dançar. O seu almoço de domingo. Antigo
Aeroporto do Galeão T 398-4457 e 398-5415

NIGHT AND DAY O complexo RIO'S es:a ao sej
lado nos melho'es momentos Restaurante trancei
aberto c almoço p iantar Cerve.arra ne frente p o ma'
P.ano bar c os ina.s ta'entosos rru.s.cos ria no te
Edson Mar.nho e Tony fno llj Pa-que do Flamengo
(em Irente ao Morro da Viuva) T 551-1131 Amplo e
seguro estacionamento

IGUAL NAO HA Agora. ::¦ sua comod.dade. Iodos
os saborosos pratos Iranr-pses brasiiei'OS e itai.anos
Q^e você encontra no rt>í-Uiufr!nfe L £ RtLAiS podern :
p sua casa atrases oe .."- espeoa1 serviço moteuado
de entreqa a dom.c.i.o .'.••¦ p ramar No anexo bar. o
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Ba ¦ju R Vt
^® M

?sP ' i

LUXO VERDE-AMARELO
ao Brasil" e o grande espetáculo do
nivr-1 intf'rn,)C.r.rirt, rjo •".;•¦•:'••":¦. r •-'
Cd't,.j •¦•.. hü"! NACIONA..

•v trmo

¦ ' 
.

!í^ Ba tík^ WL

ro©1l!€íÍ€i3 Q© liOnoí
©ÍH ilOro Í105

Um serviço do
Banco Lar Brasileiro SA,
diariamente, às
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,20,23 e 24 horas.

Banco Lar

CHASE

Banco Lar Brasileiro S-A.
Associado ao

The Chase Manhattan Bank, N.A.
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' . '. PARA OUVIR E DANÇAR , •

APRESENTANDO
EDUARDO PRATES — MÁRCIO JOSÉ
BEBE-^0 — TIÃO — TONINHO E O CHARME

DE ÜGIA DRUMOND

TOWN
AV. EPITÀCIO PESSOA 1484 — LAGOA

;;. TEL. 247-9993 -; -

Faca o seu
casamento

dar certo

Comece PreSentesna Gabier.

deixando a a»JggS, que prec>sa
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c°™a,e0os Presentes Gabier.

presentes 
de ciasse
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í UCHE
í MODULADOS
* apresenta:

UNHA
VOGUE
TOTAL

* com:
armários embutidos em diversos
padrões à sua escolha; cozinhas
planejadas também em vários
acabamentos; tudo em 10 vezes
sem aumento, ou à vista com
20% de desconto;
e as grandes atrações Vogue:

um projetista que faz de graça
o projeto ideal para você

linha televogue, uma linha
direta para você solicitar a visita
do projetista ou assistente
técnico: 259-6495, 259-6445
e399-7859

entrega imediata
certificado de garantia de

qualidade por seis meses
assistência técnica total

durante e depois do prazo de
garantia

atendimento personalizado
e maiores faciliaades de
pagamento para os modulados
mais bonitos e famosos do Brasil.

*

*

udie
modulados

Av. Ataulfo de Paiva, 566-E, Leb/on
Av. Armando Lombardí, 949-/, Barra
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Glauber em
livro

Vai ser lançado no se-
gundo semestre pela Edi
torial Alhambra (co-edição
com a Embrafilme o últi-
mo livro de Glauber Ro-
cha, deixado pronto pelo
doublé de cineasta e autor.

A obra, O Século do Ci-
nema, está sendo organiza-
da por sua viúva, Paula
Gaetan, e reúne textos iné-
ditos e muitas fotografias
da coleção particular de
Glauber.

Entre elas. a mais
curiosa, é a que mostra o
autor e Jean-Luc Godard
disputando uma pelada.
Curiosa e preciosa, já que
os dois jamais tiveram
qualquer intimidade
maior com a bola.

¦ ¦ ¦

Pedágio da
Copa

O que os cariocas tanto
temiam — a cobrança de
pedágio 7ias ruas da cida-
de — acabou acontecendo.

Hoje, a poucos dias do
kick-off da Copa, não é
mais possível a ninguém
percorrer dois quarteirões
de qualquer bairro sem ser
interceptado por um ban-
do de crianças pedindo do-
nativos para enfeitar ár-
vores e postes com bandei-
ras, faixas e franjas verde
e amarelas.

Nos sinais, então, é cer-
to: parou, pagou.

A ULTIMA
HORA

Soube-se ontem de mais
um nome conhecido que
desistiu à última hora de
viajar no avião da VASP
acidentado no Ceará.

O Sr Murilo Gondim es-
tava com passagem mar-
cada e decidiu transferir a
viagem momentos antes
da hora de ir para o aero-
porto e embarcar no avião.

¦ ¦ ¦

Humildade
A Rua Santa Clara não

fez por menos: enfeitada,
como quase todas as ou-
trás da cidade, de verde e
amarelo, incluiu entre os
elementos de decoração
bandeirolas com a inseri-
çáo "Brasil Campeão".

+ * *
Não custa nada prevenir

aos moradores da Santa
Clara e aos torcedores bra-
sileiros em geral que a Se-
leçáo Nacional está na Es-
panha para disputar uma
Copa do Mundo. Pode vir a
ganhá-la ou não.

Se trouxer a taça, tanto
melhor. Será justo o orgu-
lho e a euforia dos brasilei-
ros. Se nào, o que se espera
é que os atletas brasileiros
cumpram um papel digno.

Uma certa dose de hu-
mildade nunca fez mal a
ninguém. O tombo é sem-
pre menos doloroso.

O
Kanfpsra

dá
olé.

DOMINGO NOS

WALDIR CAMILLO JORGE
O CIRURGIÃO PLÁSTICO

DAS ESTRELAS
Av Copacabana. b<JO grupo
406

Tel 257J429.
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Bolsas para USA
e Bolsas para BRASILCONVITE

Você está convidado a fazer um curso intensivo de inglês durante duas
semanas, gratuitamente e sem qualquer outra despesa de material didático.

Você, também, terá oportunidade de conhecer o método FISK. de ensi-
no do idioma inglês, e ao final das duas semanas, ainda, participar de um Con-
curso de Bolsa de Estudo Integral para freqüentar nossos Cursos am Escolas
FISK do Rio de Janeiro e dos Estados Unidos.

Central de Informações. 233-3840
591-1145

Agora com Sistema Vldeo-Cassete
Centro • Barra •Jacarepaguá • V. Isabel • Méier •
Bonsucesso • Ilha • Mauureira • Nipópolis • Nova Iguaçu
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Amélia Meggiolaro Roberto e Claudine de Castro em noite
de cocktail

Presença dupla
O Brasil está duplamente presen-

te no último número da revista Le
Matin.

Primeiro, por uma tão simpática
quanto extensa reportagem sobre a
Seleção Brasileira, batizada pelo
redator Pièrre Gaillard de O Brasil
no Mundial: os Filhos de Pele. Para
a revista, eles sâo quatro, a saber —
Sócrates, Júnior, Zico e Reinaldo.

Segundo, por uma entrevista
com Oscar Niemeyer, em que, entre
outras revelações, o arquiteto con-
ta que "o país está fazendo alguns
progressos em direção à- demo-
cracia".

"Menu" havaiano
Estava muito simpático e movi-

mentado o jantar oferecido anteon-
tem por Miriam e Peter Dauelsberg,
que reuniram em seu apartamento
do Parque Guinle 40 convidados
para a degustação de pratos exóti-
cos do Havaí, todos elogiadíssimos.

Entre os presentes, o Secretário e
Sra Arnaldo Niskier, o presidente
da Academia de Letras e Sra Aus-
tregésilo de Athayde, os Srs e Sras
Aurélio Buarque de Hollanda, Car-
los Alberto Direito, José Paulo Mo-
reira da Fonseca, os Condes de Leu-
tron, a Condessa Pereira Carneiro,
o Sr João Rui Medeiros, além do
pianista Arnaldo Cohen, de passa-
gem pelo Rio a caminho de Lon-
dres.

Enquanto
espera

Paulo Pilla está lançando-
se como manequim profissio-
nal nas passarelas da moda
brasileira.

Ele, que jà fez filmes de
publicidade e desfiles como
amador, decidiu enveredar
pela carreira enquanto resol-
ve se vai ou nào para Nova
Iorque assumir a direção do
Régine's.

BOM SINAL
Não sáo precisas as informações

que dão conta da insatisfação de
Marcello Mastroianni com a vida
que está levando em Parati durante
os intervalos das filmagens de Ga-
briela.

Ao contrário: o ator está táo sa-
tisfeito que já avisou aos amigos
brasileiros que faz questão, de ago-
ra em diante, de vir aqui de dois em
dois anos para estrelar um filme
nacional.

Isso, é claro, se algum diretor o
quiser. Caso contrário, virá por con-
ta própria, a passeio.

¦ ¦ ¦
RODA-VIVA

É possível que o Presidente Fi-
gueiredo amanheça amanhã no Rio
especialmente para receber o Papa
João Paulo II em sua rápida escala
na viagem que o levará a Buenos
Aires.

Marilu e Ivo Pitanguy aprovei-
tam o feriado e passam o fim de
semana em sua ilha de Angra.

Também para Angra, no prolon-
gado fim de semana, seguem hoje
Angela e Roberto Mallmann, hós-
pedes de Marina e Leonídio Ribeiro
filho.

O escultor Yutaka Toyota, que
está expondo na Galeria Bonino,
passou o dia de ontem no ateliê do
amigo e colega Roberto Moriconi,
em Santa Teresa.

Alice e Luís Carta passam este
fim de semana no Rio.

A segunda edição de 10 mil
exemplares do livro O Oriente É
Vermelho, do jurista Humberto
Braga, lançada pelo Circulo do Li-
vro depois de esgotada a primeira,
vendeu em seis meses mais de 60%.

Menos burocracia
O superintendente-geral da Bolsa de Valores do

Rio de Janeiro, Luis Tápias, único brasileiro pre-
sente ao II Simpósio Internacional de Administra-
dores de Títulos, realizado em Wolfsberg, Suíça,
voltou ao Brasil com um trunfo na bagagem: a
conclusão de que a custódia da BVRJ está num
estágio de aperfeiçoamento técnico muito próxi-
mo das suas congêneres de países industriali-
zados.

O simpósio, promovido em conjunto pelo Chase,
Citibank, Deutsche Bank, Dresdner Bank e Union
des Banques Suisses, foi dedicado ã discussão
sobre a administração de títulos com menos buro-

Gisela Amaral chega de Nova Ior-
que no domingo, Ricardo vem mais
tarde.

Paulo Marinho e Henrique Schil-
ler de Mayrink vão domingo a São
Paulo assistir a estréia das cores
de seu Stud Joatinga, nas pistas de
Cidade Jardim, defendidas pela
potranca Juicc.

Regina Lebelson está convidan-
do para o desfile da coleção prèt-à-
porter, dia 16, em sua loja.

O Deputado Magalhães Pinto es-
tara festejando mais um aniversá-
rio no dia 28.

Maitè Proença enfeitava ontem a
tarde de Ipanema.

Embarcou ontem para Paris,
com direito a assistir ao final da
Copa na Espanha, o Sr Antônio
Troisi.

Jantar de dois, anteontem, no
Sign of the Dove. em Nova Iorque:
Tom Jobim e Dave Grusin, amigos
há 40 anos que nao se encontravam
ha mais de 20.

cracia.

Q>hiem toca
Está praticamente assegurada a vinda ao Bra-

sil em setembro de ilm dos inais importantes
conjuntos de música erudita da atualidade — a
Orquestra de Câmara de Moscou.

Deverá vir pela primeira vez à América Latina,
pelo menos nos últimos 20 anos, trazida pela
DelVArte.

¦ ¦ ¦

GUERRA À VISTA
leia-se Luis Carlos Barreto,
Joe Wallach, Roberto Fa-
rias e Renato Aragão —
que vai também, a partir
do segundo semestre, lan-
çar as fitas de vídeo grava-
das com filmes nacionais e
estrangeiros.
• Como o mercado é novo
e extremamente promis-
sor, a guerra que se deli-
neia pela frente promete
ser acirrada.

As companhias cinema-
tográficas norte-ameri-
canas que integravam a
CIC, agora UIP, decidiram
antecipar seus planos e en-
trar no mercado nacional
de videocassetes a partir
de julho.

Agiram assim para en-
frentar com todo o vapor
iniciativa semelhante de
um grupo de investidores
brasileiros, a Clareza —

•>•>"Promouvoir Concorde'
O grupo de franceses, cada vez mais numeroso e

atuante, que não se conforma com a extinção dos vôos
do Concorde para a América do Sul e, reunido sob o
lema Promouvoir Concorde, resolveu brigar pelo seu
restabelecimento, voltou a disparar contra a infeliz
decisão do Governo Mitterrand alinhando em seu últi-
mo boletim uma série de fatos, argumentos e dados
difíceis de contestar.

Por exemplo: ao suprimir as rotas do Concorde para o
Atlântico Sul e mantê-las para os Estados Unidos, o
Governo francês atentou contra a própria rentabilidade
desses vôos para a-Air France.

É surpreendente mas é verdade: no primeiro trimestre
deste ano, primeiro do ano e último do Concorde para o
Brasil e Venezuela, as linhas para a América do Sul
transportaram 5,5% de passageiros a mais do que a linha
para a América do Norte.

* * *
O arsenal de argumentos de que se muniram os

defensores do supersônico francês se torna ainda mais
candente quando sáo enumeradas as grandes contribui-
çôes que os estudos e pesquisas para a construção do
Concorde deram à tecnologia.

Por exemplo:
O Concorde foi a força motora do Airbus e em-

prestou sua tecnologia ao projeto do foguete Ariane,
orgulho da indústria espacial francesa.

O Concorde permitiu o progresso da tecnologia
de solda laser e canhão eletrônico, além de métodos de
usinagem ultra-avançados e mais econômicos.

Assim como o Concorde, o ônibus espacial ameri-
cano, construído muito tempo depois, tem uma asa
neogótica.

O Concorde é o único avião equipado com freios
de carbono, que no futuro deverá ser utilizado por todas
as aeronaves.

E arrematam com um fato incontestável: se não
fossem tào importantes as repercussões dos avanços
tecnológicos ensejados pelo projeto do Concorde, a
espionagem industrial de que ele foi alvo talvez tivesse
sido mais discreta.

E, quando se acusa o supersônico de estar fora da
realidade do bolso do passageiro, seus defensores reba-
tem com um dado que deixa escapar uma pitada de
humor:

O aluguel de um carro médio em Paris, no mini-
mo 1 franco e 45 centavos por quilômetro, custa exata-
mente o mesmo preço pago por um passageiro de
Concorde: 1 franco e 45 centavos por quilômetro voado.

¦ ¦ ¦
MODA RIO

A moda informal, espor-
Uva e colorida do estilista
Daniel Hechter esta exal-
tada nas páginas da revis-
Ia Elle.

Motivo: Hechter foi indi-
cado para concorrer ao
Oscar americano da mo-
da, que premia anualmen-
te os craques do assunto.

A maior curiosidade da
reportagem é a confissão
da bonita Sra Hechter,

Jennifer, admitindo que
embora goste muito do que
o marido faz náo tisa os
modelos com sua griffe.

• Tendo vindo apenas
uma vez do Rio. Hechter é
de todos os grandes figuri-
nistas internacionais de
prêt-à-porter (para mulhe-
res, homens c criançasi o
de estilo mais ajmado com
o gosto dos cariocas.

Zózimo liarrozo do Amaral

T. SHIRT + PÔSTER=2.800,00
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Promoção especial
SsfôM R Visconde cie Piraja, 281 — loja i — Ipanema

R. Visconde de Piraja. 444 — loja 120 — ipanema
R. Marquês de S Vicente. 52 — loja 340 — Shopping Center da Gávea
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A CRITICA
DO LEITOR
CINEMA

Carruagens de Fogo "Filme
comovente com fotografia e
música excepcionais". Mareio
Ribeiro, estudante.

"Dois exemplos de vida dig-
nificantes". Claudenir Carlos
da Silva, analista.

"O filme nos leva a pensar
como duas pessoas diferentes
podem chegar ao mesmo resul-
tado com êxito". Léa Gaspar,
professora.

"Bom filme mas acho que
não merecia o Oscar". Claire
da Cunha, estudante.

Muito Além do Jardim "Um
excelente filme que consegue
ser ao mesmo tempo agrada-
velmente cômico, fazendo uma
árida crítica aos casos de pes-
soas que da noite para o dia
tornam-se celebridades". Mar-
cos V. C. Guttman, estudante.

Asa Branca, Um Sonho
Brasileiro "Sou leitor e tam-
bém quero opinar. Os jogado-
res da "Toca" náo sacaram na-
da. Asa Branca, é, fantástico".
Fábio Marques, estudante.

©

COTAÇÕES ***** EXCELENTE **** MUITO BOM *** BOM ** REGULAR RUIM

"Novas forças estão apare-
cendo no cinema brasileiro pa-
ra destacar mais nossas ex-
pressões culturais e um deles é
o diretor do filme premiado
Asa Branca, um Sonho Brasi-
leiro, que retrata a escalada de
um jogador do interior até a
conquista do triçampeonato
mundial. Sem se tornar piegas
como outros filmes que falam
de ídolos, Djalma Batista sou-
be levar ao público a realidade
e a fantasia ao mesmo tempo.
Brilhante atuação do ator Ed-
son Celulari que cresce com o
filme. Espero que mais filmes
apareçam para retratarem, co-
mo Asa Branca, sonhos vividos
a cada momento pelo povo
brasileiro". Claire da Cunha
Beraldo, estudante.

"Realmente uma obra-
prima. Excelente atuação de
Edson Celulari, magnífica dire-
ção de Djalma Batista". Esther
Beraldo. pedagoga.

"Filme de grande sensibili-
dade. Excelente direção, mag-
nifica fotografia. Interpretação
extraordinária. Orgulho para o
cinema brasileiro". Lenice
Cunha, do lar.

"Lindo, lindo demais. O fil-
me e perfeito, grande destaque
também para a fotografia".
Wanda Fernandes, universi-
taria.

Tessa, a Gata "Filme da
mais baixa categoria, uma por-
nochanehada de péssima qua-
lidade". Jacira Silva, econo-
mista.

Três Homens para Matar
"Alain Delon esta fofíssimo: o
filme e bom mas as cadeiras do
Copacabana são péssimas'.
Maria da Glória Ramos, estu-
dante.

OPERA
La Bohcme "Espetáculo

excelente, magnífica interpre-
tação dos cantores. Destaque
para os brasileiros. É uma ópe-
ra grandiosa demais para a
média dos presentes". S.
Trostski da Silva, auxiliar de
patologia.

"Duas estrelas. Espetáculo
equivocado e amadoristico. Os
rapazes pobres e boêmios pa-
recém mais comerciantes ri-
quíssimos. A marcação do se-
gundo ato e péssima, como
uma festa de formatura cole-
gial. Salva-se somente o traba-
lho do cenógrafo". Saturnino
Maximiliano de Souza, pru-
fessor.
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ESTRÉIAS
**

OPERAÇÃO VINGANÇA (The Amateur),
de Charles Jarrqt. Com John Savage. Chris-
topher Plummer. Marthe Keller, Arthur Hill,
Nichollas Campbell e George Coe. Palácio-1
(Rua do Passeio. 38 — 240-6541). Tijuca
(Rua Conde.de Bonfim. 422 — 268-0790),
Madureira-1 (Rua Dagniar da Fonseca. 54

390-2338): 14h, 16h20min, 18h40min.
21 h. Roxi (Av. Copacabana. 945 — 236-
6245), Barra-2 (Av. das Américas. 4.666 —
327-7590). Opara-1 (Praia de Botafogo, 340

246-7705). 14h30min. 16h50min.
19h10min, 21h30min. (16 anos).

Depois da morte da namorada — as-
sassinada a sangue frio por um terrorista
durante um ataque ao Consulado Ameri-
cano em Munique — um funcionário da
Cl.A decide passar à ação. Até então
encarregado da decifração de códigos
com a ajuda de computadores, depois de
um período de treinamento com armas (e
contra a vontade de seus superiores) ele
se infiltra na Tcheco-Eslovâquia para ma-
tar os terroristas e vingar a morte da
mulher.

MAMÃEZINHA QUERIDA (Mommie Dea-
rest). de Frank Perry. Com Faye Dunaway.
Diana Scarwid, Steve Forrest. Howard da
Silva. Mara Hobel e Rutanya Alda. Caruso
(Av Copacabana, 1 362 — 227-3544), Largo
do Machado-2 (Largo do Machado. 29 —
245-7374): 14h. 16h30mm. 19h, 21h30min.
(14 anos).

O filme aborda o relacionamento con-
flituoso entre a atriz Joan Crawford, um
dos grandes mitos fabricados por Holly-
wood na década de 30, e sua filha adotiva
Christina. A vida de Joan é retratada
desde o seu ocaso na Metro, onde vivia
em permanente conflito com o chefe,
Louis B. Mayer, passando por sua volta ã
Warner, onde ganhou o Oscar como me-
Ihor atriz no filme Mildred Pierce, até seu
declínio como mulher de meia-idade que
se casa com um dos dirigentes de uma
fabrica de refrigerantes. Baseado no livro
de Christina Crawford. Produção ameri-
cana.

OUSADIA (brasileiro), de Luiz Castellini e
Mano Vaz Filho. Com Ligia de Paula. Regis
Monteiro. Patrícia Scalvi, Jacques Lagoa.
José Carlos Cardoso e Vicente de Luca.
Vitória (Rua Senador Dantas, 45 — 220-
1783)' I4h, I5h40min. 17h20min, 19h,
20h40min. Scala (Praia de Botafogo. 320)
15h, 16h40mm. I8h20min. 20h, 21h40min.
América (Rua Conde de Bonfim, 334 — 248-
4519) Imperator (Rua Dias da Cruz, 170 —
249-7982). Ramos (Rua Uranos, 1 009 --
230-1094): 14h20min. 16h. 17h40min,
19h20min. 21h. (18 anos)

Pomochanchada. No primeiro episo-
dio, A Peça, uma mulher da alta sociedade
tenta trair o marido com um ator de
teatro. No segundo episódio, O Método,
uma respeitável senhora se embriaga,
perde a cabeça e persegue o mordono.

CONTINUAÇÕES
Cotação do JB: ****
Cotação do leitor: ***** (1 voto)
BODAS DE SANGUE (Bodas de Sangre).
de Carlos Saura. Com Antônio Gades. Cristi-
na Hoyos. Juan Antônio Jimenez, Carmen

Villena. Pilar Cardenas. Antônio Quintana
entre outros. Cinema-1 (Av. Prado Jú-
nior,281), Studio Paissandu (Rua Senador
Vergueiro. 35 — 265-4653): 15h20min. 17h,
18h40min, 20h20min, 22h (livre).

Baseado na peça de Federico Garcia
Lorca. Saura segue em parte o estilo
habitual de seus filmes (Ana e os Lobos,
Cria Cuervos e Os Olhos Vendados, por
exemplo) e transforma em imagens o
imaginário de seus personagens. E em
parte evoca o espirito espanhol através da
música e da dança gitana. Destaque para
a fotografia de Teo Escamilla. Produção
espanhola.

Cotação do JB: ****
Cotação do leitor: **** (26 votos)
CARRUAGENS DE FOGO (Chariots of Fi-
re) — De Hugh Hudson. Com Ben Cross. lan
Charleson. Nigel Havers. Nick Farrel, Daniel
Gerroll, Cheryl Campbel. Alice Krige. Veneia
(Av. Pasteur. 184 —295-8349). Comodoro
(Rua Haddock Lobo. 145 — 264-2025): 14h,
16h30min, 19h. 21h30min Barra-1 (Av. das
Américas. 4.666 — 327-7590): 2». 4 e 6a. às
I4h. 16h30m, 19h. 21h30m. 5a. sábado e
domingo, às 16h30m. 19h, 21h30m. (livre).

O esforço físico e os conflitos existen-
ciais de dois jovens que enfrentam os
mais diversos obstáculos para ir a Paris
participar dos jogos Olímpicos de 1924
nas provas de corridas. Oscar de melhor
filme, música, figurino e roteiro, este es-
crito pelo comentarista esportivo britâni-
co Colin Welland. Produção britânica.

Cotação do JB: ****
Cotação do leitor: *** (6 votos)
A MULHER DO LADO (La Femme da
Cote), de François Truffaut. Com Gérard
Depardieu. Fanny Ardant. Henri Garcin. Mi-
chele Baumgartner. Veronique Silver e Roger
van Hool. Leblon-2 (Av. Atauffo de Paiva,
391 — 239-4998): 15h, 17h10m, 19h20m,
21h30m. (16 anos).

Há sete anos, Bernard e Mathilde se
conheceram, amaram-se e separaram-se.
O destino coloca-os novamente juntos
assim que Mathilde, agora casada com
Philippe, instala-se na casa vizinha à Ber-
nard, sua mulher Arlette e seu jovem filho
Thomas. Para Truffaut, o tema do filme e
o amor, ou seja, "um conflito amoroso em
que o obstáculo entre os dois amantes
não se deve ao peso da sociedade nem à
presença de outros, nem à disparidade
dos dois temperamentos, mas justamente
às suas semelhanças". Produção fran-
cesa.

***
QUE FIGURA, MEU PAI (Tout feau, Toute
flame) de Jean Paul Rappeneau. Com Yves
Montand e Isabelle Adjani. Rian (Av. Atlãnti-
ca. 2.964 — 236-6114): 15h. 17h10m
19h20m. 21h30m. (14 anos).

Comédia. Yves Montand é um pai
bissexto, que passa longos períodos lon-
ge das três filhas que vivem com a avó
desde que a mãe morreu. Numa de suas
voltas à casa ele entra em choque com a
filha mais velha, Isabelle Adjani, pela dite-
rença de temperamentos: enquanto ele é
um bon-vivant inconseqúente, a moça é
assistente do Ministro de Finanças da
França, e não aceita a leviandade do pai
em relação aos negócios e à própria
familia. Produção francesa.

Cotação do JB.***
Cotação do leitor.**** (2 votos)
TOQUE DE RECOLHER (Taps). de Harold
Becher. Com George C. Scott. Timothy Hul-
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Repinaltlo Farias em Lúcio Flávio, o Passageiro da
Agonia, de Heotor Babenco: a partir de hoje apenas no
cinema Baronesa

ton, Ronny Cox. Swan Penn, Tom Cruise e
Brendan Ward. Lido-1 (Praia do Flamengo,
72): 14h, 16h30min. 19h, 21h30min. (14
anos)

Um grupo de cadetes defende a Aca-
demia Militar ameaçada de ser desativada
por uma empresa imobiliária. Produção
americana.

Cotação do JB: * * *
Cotação do leitor; **** (83 votos)
NUM LAGO DOURADO (On Golden
Pond). de Mark Rydell. Com Henry Fonda.
Katherine Hepburn. Jane Fonda, Doug
McKeon, Dabney Coleman e William Lan-
teau. Coral (Praia de Botafogo. 316): 2a. 4a e
6a, às 14h, 16h, 18h. 20h. 22h. 5a. sábado e
domingo, às 16h. 18h, 20h. 22h. (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 dos pais. Ela
vem com o novo namorado, e com o filho
dele, Billy um garoto de treze anos. Chel-
sea parte com o namorado para a Europa
e deixa o garoto Billy com os velhos.
Oscar de ator e atriz (Fonda e Hepburn) e
roteiro (Ernest Thompson).

Cotação do JB: **
Cotação do leitor. * (1 voto)
GRITO DE HORROR (The Howling), de Joe
Dante. Com Dee Wallace. Patrick MacNee,
Dennis, Chistopher Stone. Belinda Balaski e
Kevin McCarthy. Pathé (Praça Floriano. 45 —
220-3135): de 2a a 6a, às 12h, 14h, 16h, 18h,
20h. 22h. Sábado e domingo, a partir das
14h. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759
— 235-4895); 14h. 16h, 18h. 20h, 22h.
Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 —
281-3628), Art-Tijuca (Rua Conde de Bon-
fim, 406 — 288-6898). Art-Madureira
(Shopping Center de Madureira): I5h. 17h,
I9h, 21h. (16 anos).

Filme de terror abordando a popular
lenda dos lobisomens — criaturas que
sofrem um processo de mutação física,
adquirindo aparência entre o homem e o
lobo. Sozinha, numa cabana, uma jovem
é surprendida por um desses seres. Pro-
dução americana.

TARA MALDITA (brasileiro), de Alonso Gal-
çalves. Com Dalmy Veiga e Leticia Levy
Palácio-2 (Rua do Passeio. 38 — 240-6541):
13h30m, 15h. 16h30m. 18h, 19h30m. 21h
(18 anos).

Pomochanchada

REAPRESENTAÇÕES
*****

AMARCORD (Amarcord). de Federico Felli-
ni. Com Puppela Maggio, Magali Noel. Ar-
mando Brancis e Ciccio Ingrassia Cândido
Mendes (Rua Joana Angélica. 63 — 267-
7897): 13h30min, 15h40min. 17h50min,
20h. 22h10min. (16 anos)

Uma cidade provinciana da Itália serve
de cenário a variada galeria humana, seus
sonhos e frustrações durante o período
fascista.

*****
GRITOS E SUSSURROS (Viskinningar
Och Rop). de Ingmar Bergman. Com Liv
Ullmann. Ingrid Thulin e Harriett Anderson.
Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 237-
9932): 18h30m, 20h20m. 22h10m. (18
anos).

Produção sueca. Três irmãs se reen-
contram na antiga mansão da familia,
onde uma delas aguarda a morte, vítima
de doença incurável. As frustrações e
egoísmo das outras duas vém à tona sob
a tensão dos acontecimentos.

Cotação do JB *****
Cotação do leitor:** (1 voto)
AS MU. E UMA NOITES DE PASOLINI (Le
Fiore Delle Mille e Una Notte). de Píer
Paolo Pasolini. Com Ninetto Davoli. Franco
Citti. Ines Pelegrini, Tessa Bouché, Franco
Merli. Margaret Clementi e Jocelyne Mun-
chenbach Bruni-lpanema (Rua Visconde de
Piraja. 371 — 287-9994I, Bruni-Copacabana
(Rua Barata Ribeiro, 502 — 255-2908). Bru-
ni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 379 — 268-
2325): 19h, 21h20mm. Ate domingo no Bru-
ni-lpanema — Até quarta no Bruni-Copa e
Bruni-Tijuca (18 anos)

Ultimo filme da chamada trilogia da
vida de Pier Paolo Pasolini (1922—1975),
posterior a Decameron e Os Contos de
Carrterbury. São 15 contos árabes interca-
lados entre si, narrando histórias de amor
de adolescentes, príncipes, princesas,
mercadores e escravos. Mais uma vez, o
cineasta utiliza atores profissionais con-
tracenando com pessoas comuns, esco-
Ihidas entre os habitantes dos próprios
países, onde o filme foi realizado: Pérsia,
Nepal e lémen. Prêmio Especial do Júri do
Festival de Cannes de 1974. Produção
italiana

Cotação do JB****
Cotação do leitor ***** Í46 votos)
NA ÉPOCA DO RAGTIME (Ragtim«) de
Milos Forman. Com James Cagney. Brad
Dounf. Moses Gunn Elrzabetn McGovern,
Kenneth McMiHan e Pat 0'Bnen Jóia lAv
Copacabana. 680 — 237-4714) 15h. 18h.
21h (16 anosi

Produção americana do mesmo dire-
tor de Procura Insaciável, Um Estranho no
Ninho e Hair. Baseado no livro homônimo
de E. L. Doctorow. A ação se passa nas três
primeiras décadas dnste século, mostran-
do os primemos incidentes urbanos na
história dos Estaoos Umaos e levantando
uma discussão em tomo da ambição,
violência, racismo, luta pelo poder e ri-
queza

Cotiçáo do JB ****
CoHçâo do leitor **(5 votos)
CRÔNICA DE UM AMOR LOUCO (Contes
de Ia Folie Ordinaire). de Marco Ferren.
Con Ben Gazzara, Ornella Mutti. Tanya Lo-
per.. SusanTyrrele Roy Brocksmith. Rio-Sul
(Rua Marquês de São Vicente, 52 — 274-
4532): 14h 16h. 18h. 20h. 22h. Cinema—3
(Rua Conde de Bonlim. 229 — 234-1058):
15h 17h. 19h. 21h. (18 anos).

A trajetória existencial de Charles Ser-
king, poeta niilista que vive entre ladrões,
prostitutas e assassinos. Neste circulo
infernal, ele conhece uma prostituta,
Cass, protegida por um homem violento.
0 relacionamento modifica a vida de am-
bos: Serking começa a escrever nova-
mente e Cass encontra um homem que
não faz perguntas e nào quer nada dela.
Produção franco-italiana,

Cotação do JB: ****
Cotação do leitor: *** (2 votos)
LÚCIO FLÁVIO, O PASSAGEIRO DA AGO-
NIA (brasileiro), de Hector Babenco. Com
Reginaldo Faria. Ana Mana Magalhães. Mil-
ton Gonçalves. Ivan Cândido, Paulo César
Pereio e Lady Francisco. Baronesa (Rua
Cândido Benicio. 1 747 — 390-5745). 14h.
16h20min. 18h40mm. 21h (13 anos).

Baseado na biografia romanceada de
Lúcio Flávio Vilar Lírio escrita por José
Louzeiro. A história de um rapaz pobre do
subúrbio que se torna assaltante de ban-
cos e se envolve com o Esquadrão da
Morte. Preso diversas vezes consegue
fugir até que, depois de denunciar o en-
volvimento de policiais nos assaltos, e
assassinado dentro da cela por outro ban-
dido.

Cotação do JB: ****
Cotação do leitor: ***** (6 votos)
... E O VENTO LEVOU (Gone With the
Wind). de Victor Fleming. Com Clatk Gable,
Vivian Leigh, Olivia de Havilland e Leslie
Howard. Studio-Catete (Rua do Catete. 228

205-7194): 16h, 20h. (14 anos).
Drama passional baseado no romance

de Margaret Mitchell, tendo como pano
de fundo a Guerra Civil Americana. Produ-
ção americana.

Cotação do JB: ***
Cotação do leitor: *** (60 votos)
LUZ DEL FUEGO (Brasileiro), de David Ne-
ves. Com Lucélia Santos, Walmor Chagas,
Holber Rangel. Ivan Cândido, Joel Barcelos e
Marco Soares. Ltdo-2 (Praia do Flamengo.
72): 16h, 18h. 20h, 22h. Palácio (Campo
Grande): 15h. 17h. 19h, 21h. (18 anos).

História livremente inspirada na car-
reira da vedete Luz dei Fuego, contada
através das confidencias do Senador João
Gaspar, já velho, doente e de memória
fraca, à sua enfermeira durante uma via-
gem de barco pela baia. Lembranças da
vedete que dançava nua envolta em co-
bras, que na década de 50 comprou uma
ilha para ser freqüentada exclusivamente
por nudistas e lançou o Partido Naturalis-
ta Brasileiro.

***
O CAMPEÃO (The Champ). de Franco Zefi-
relli. Com Jon Voight, Faye Dunaway. Ricki
Schroeder, Jack Warden, Arthjr Hill e Stro-
ther Martin. Barra-3 (Av. das Américas,
4666 — 327-7590): sessão às 14h, com
preço único de CrS 20. (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 divórcio — a mãe (Faye
Dunaway) abandona o filho com o marido
e anos mais tarde quer recuperar o me-
nino.

COPA 78 — 0 PODER DO FUTEBOL (Brasi
leiro). documentário de Maurício Sherman e
Victor di Mello. Metro Boavista (Rua do
Passeio, 62 — 240-1291). Largo do Macha-
do-1 (Largo do Machado. 29 — 245-7374).
Condor Copacabana (Rua Figueiredo Maga-
Ihães. 286 — 255-2610): !4h30min.
I6h10min, 17h50min, 19h30min, 21h10mm
(Livre).

Documentário de longa-metragem so-
bre a última Copa do Mundo realizada na
Argentina, mostrando os principais lan-
ces, comentários e arbitragens dos jogos,
além de apontar os interesses políticos e
comerciais tanto do país organizador
quanto das poderosas multinacionais ma-
nipuladoras de interesses extra-
esportivos.

**
COM 007 VIVA E DEIXE MORRER (Live
and Let Die), de Guy Hamilton. Com Roger
Moore, Yaphet Kotto, Jane Seymour. Clifton
James e Julius W. Harris. Odeon (Praça
Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835). Carioca
(Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-8178),
Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54

390-2338), Olaria (Rua Uranos. 1.474 —

230-2666): 14h. 16h20min. 18h40min. 21h.
Copacabana (Av. Copacabana. 801 — 255-
0953). Leblon-1 (Av. Ataulfode Paiva. 391 —
239-5048), Òpera-2 (Praia de Botafogo, 340

246-7705): 14h30min, 16h50min,
19h10min, 21h30mm Barra-3 (Av. das Amé-
ricas. 5.666 — 327-7590): 16h50min.
19h10min, 21h30min. (16 anos).

SUPERFESTIVAL POP — Hoje: O Último
Concerto de Rock (The Last Wartz), de
Martin Scorsese. Com The Band (Rick Dan-
ko, Levon Helm. Ganh Hudson. Robbie Ro-
bertson e Richard Manuel). Ene Clapton, Neil
Diamond, Bob Dylan e Rmgo Starr. Studio-
Copacabana (Rua Raul Pompeia. 102 —
247-8900): 14h, 16h30min. 19h. 21h30mm.
(Livre).

Longa-metragem americano sobre a
despedida do The Band como conjunto,
com um espetáculo na Winterland Arena,
de San Francisco. Além deste show, fo-
ram filmados os ensaios no estúdio Shan-
gri-la, em Malibu, e três números extras
nos estúdios da MGM.

Cotação do JB: *
Cotação do leitor: **** (2 votos)

UMA JANELA PARA O CEU — 2* PARTE
(The Other Sido of Mountain — Part 2). de
Larry Peerce. Com Manlyn Hassett, Thimo-
thv Bottoms. Nan Martin. Belinda J Montgo-
mery. Gretchen Cobett e William Bryant.
Bruni-Mèier (Av. Amaro Cavalcanti, 105 —
591-2746): 19h, 21h (14 anos).

Continuação da abordagem biográfica
da vida de Jill Kinmont, campeã de esqui,
presa a uma cadeira de rodas — mas se
mantendo ativa, como professora — após
um acidente. Produção americana.

HISTÓRIAS QUE NOSSAS BABÁS NÀO
CONTAVAM (Brasileiro;, ae Osvaldo de Oli-
veira. Com Adele Fátima. Costmha Meirv
Vieira, Denis Derkian. Xando Batista e Sérgio
Hingst Studio-llha (Rua Sarqento João Lo-
pes 826) 15h30m I7h20m."l9h10m. 21h.
08 anosi

A historia de Branca de Neve e os Sete
Anões contada a maneira das pornochan-
chadas.

AS PROSTITUTAS DO DR ALBERTO 'Bra
sileiro). de Alfredo Sternheim Con-: Ehana de
Vaiie Seradm Gonzales Meiry Vieira e Ar-
i-andc T.rabosau' Art-Méier !Rua Silva Ra
Oeio 20 -- 249-45441 14h40min I6b15mm,
I7hb0min 19n25nün 21h 118 anosi

Pomochanchada

CINE DRIVE-IN

Cotação do JB: **
Cotação do leitor: *** (83 votos)
MENINO DO RIO (brasileiro), de Antônio
Calmon. Com André de Biase. Claudia Mag-
no. Ricardo Graça Mello. Nina de Pádua,
Sérgio Mallandro e Cissa Guimarães. Ilha
Auto-Cine (Praia de São Bento — Ilha ao
Governador — 393-3211): De 2' a 6a. às
20h30min. 22h30min. Sábado e domingo, às
18h30min, 20h30min. 22h30min Jacarepa-
guá Auto-Cine-2 IRua Când'do Benicio,
2 973 — 392-6186); 20h. 22h, Lagoa Drive-
In (Av. Borges de Medeiros. 1 426 — 274-
79991: 20h. 22h30mm (14 anos). Ate domm-

go no Ilha e Lagoa e ate terça no Jacaré-2
Valente é surfista e líder de sua turma,

formada por Zeca, um tipo gozador, San-
dra, sua namorada, Paulinho, um surfista
mais velho e campeão de torneios no
Havaí, e Aninha, sua mulher. Com esses
personagens, o filme registra o comporta-
mento dos jovens da Zona Sul carioca e a
busca de identificação com a natureza
entre cenas de surf, wind-surf e asa delta.

PAULA — A HISTORIA DE UMA SUBVER-
SIVA (brasileiro), de Francisco Ramalho Jr.
Com Walter Marins, Armando Bogus. Marle
ne França, Regina Braga. Carma Cooper e
Helber Rangel Jacarepaguá Auto-Cine-1
(Rua Cândido Benicio. 1 426 - 274-7999):
20h. 22h. Até domingo (18 anos)

A filha de Marco Antônio, um arquite-
to, dosaparece após ir a uma festa e o
policial que começa a atuar no caso o
reconhece: no passado, em meio às agita-
ções políticas, ele se apaixonou por Paula,
uma líder estudantil. Ambos sáo detidos e
ela é banida do país. A presença do
policial também faz Marco Antônio recor-
dar o passado, entre 1968 e 1971.

MATINÊS

BAMBI — Bruni-lpanema I4h, 15h30m,
17h. (Livre).

O HOMEM ARANHA Ricamar 14h45m.
16h35m. (Livre).

PINÓQUIO — Bruni-Copacabana, Rruní
Méier: 14h, 15h40min, 17h10mm. (Livre)
Até quarta

MOGLI — Bruni-Tijuca: 14h. 15h30min.
17h. (Livre). Ate quarta.

TOM E JERRY — Barra-2, Coral: hoje, às
13h30min. (Livre).

EXTRAS
NOUVELLE VAGUE, 20 ANOS DEPOIS
Exibição de Os Amantes (Les Amants), de
Louis Malle. Com Jeanne Moreau, Alam
Cuny e Gaston Modot Ho|e, as I6h30min
na Cinemateca do MAM, Av, Beira-Mar,
s/n°. 118 anos).

Critica ao comportamento convencional
da sociedade recebido à época de seu lança
mento. Produção francesa de 1958.

HOMENAGEM A ROMY SCHNEIDER —
Exibição de As Coisas da Vida (Les Choses
de Ia Vie), de Claude Sautet. Com Michel
Piccoh, Romy Schneider, Léa Massan, Boby
Lapoine e Dominique Zardi. Hoje, às
18h30min, na Maison de France, Av. Presi-
dente Antônio Carlos, 58. Versão original.
sem legendas.

HOMENAGEM A ROMY SCHNEIDER -
Exibição de O Processo (Le Procés), de
Orson Welles. Com Anthony Perkins. Orson
Welles. Jeanne Moreau e Romy Schneider
Hoje, às 20h30min, na Cinemateca do
MAM, Av. Beira-Mar. s/n°.

UM OUTRO CINEMA: PROGRAMA EM
SUPER 8 — Exibição de Praia do Flamen-
go, 132. de Clóvis Molinan Jr„ Ano da
Posse, de Joào Ney, 84, de Leonardo Néri e
Antônio Fernando e Sensível Ilusão, da
equipe da UFF. Hoje, às 18h30min. na Cine-
mateca do MAM, Av. Beira-Mar. s/n°. Entra-
da franca. Após a exibição, debates com os
autores.

GRANDE-RIO

NITERÓI

BRASIL — Tara Maldita, com Leticia Levy
Às 16h30min. 18h. I9h30min, 21h. 5a, a
partir das 15h. (18 anos). Até sábado.

CENTER (711-6909) — Com 007 Viva.e
Deixe Morrer, com Roger Moore. Às
14h30min, 16h50min, 19hl0min. 21h30min.
(16 anos). Até domingo.

CENTRAL (718-3807) — Carruagens de
Fogo. com Ben Cross. Às 13h30min. 16h,
18h30mm. 21h. (Livre). Até domingo

ICARAl (717-0120) — Operação Vingança
com John Savage Às 14h30min, 16h50min,
I9h10min, 21h30min. (16 anos). Ate do-
mingo.

NITERÓI (719-93221 — Ousadia, com Patrí-
cia Scalvi Às 14h20min. 16h, I7h40rnin,
19h20min. 21h. 118 anos). Ate domingo.

RIO BRANCO (717-6289) — Corpo Devas-
so, com David Cardoso Programa comple-
mamar: Encurralado Para Morrer. Às 13.
16h30min, 20h. Até domingo. (18 anos)

CINEMA-1 (711-1450) — Grito de Horror.
com Dee Wallace. Às 14h, 16h, 18h, 20h.
22h. (16 anos). Até domingo

ART-UFF — Menino do Rio. com André de
Biase. Às 14h, 16h, 18h. 20h. 22h. (14 anos).
Até sábado.

TAMOIO (São Gonçalo) — Pecado Sem
Nome com Raul Cortez. Às 14h, 15h50min.
17h40mm. 19h30mm, 21h20min (18 anos).
Ate domingo

DRIVE-IN ITAIPU — Doce Seqüestro, com
Linda Blair Às 20h30min Sábado e domin-
go. às 20h30min. 22h30min. Até terça. (14
anosi. Ate terça

TERESOPOLIS

ALVORADA-1 (742-21311 — Luz Del Fue-
go. com Luceiia Santos As 2a. 4a e 6a as
19h. 21h. 3a e 5a, às 21 h Sabaao. às 20h,
22h'(18anos) Até sábado.

ALVORADA? (742-2131) - Erótico Vir.
gem As 4a e 6a. às 21h 5a ás I9h 21h
Sábado, as 20h e 22h (18 anosi Até sábado

PETROPOLIS

DOM PEDRO (42-26591 - Operação Vin-
gança, :om John Savaae As i4h
16n20mm. 18r40m.n. 21h H6 anos> Até
sabaao

PETROPOLIS (42 2296 - Carruagens de
Fogo com Ben Cross As I3h30mm '§<•¦
!8h3ümm 21h (livrei Ate Domingo
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TELEVISÃO
CANAL 2
7.30 D GINÁSTICA Com a prof Yara
Vaz. Cotação do leitor: ***** (27
votos).
8.00 ? ERA UMA VEZ Os Três Porqui-
nhos Pobres. Cotação do leitor; *****

' 
(1 voto).
8.50 D É FÁCIL. Flashes educacionais.

9.00 D PATATi-PATATÁ Contos de
Fadas
9.15 D CATA-VENTO. TURMA DA MA-
NHÃ. Cotação do leitor: **** (14
votos).
11.00 D ONDA 82. Sucessos nacionais
e internacionais. Apresentação de Ayres
Filho. Cotação do leitor: **** (78
votos).
12.00 D TELECURSO 1o GRAU OSPB
n° 10. Cotação do leitor: ***** (4
votos).
12.15 D TELECURSO 2o GRAU. Inglês
n° 44. Cotação do leitor: ***** (4
votos).
12.30 ? NOSSA TERRA, NOSSA GEN-
TE. Educativo. Aspectos artísticos do
Ceará.
13.00 D ERA UMA VEZ Os Três Porqui
nhos Pobres. Cotação do leitor: *****
(1 voto).
13.15 D CONCERTOS PARA A JUVEN-
TUDE
14.15 ? PATATI-PATATÁ Contos de

Fadas.

14.30 ? GINÁSTICA. Com a prof* Yara
Vaz. Cotação do leitor: ***** (27
votos).

15.00 D DELAS. Tema da Semana:
Cuidando do Corpo Debatendo: Pronto
Socorro Caseiro. Apresentação de Jalusa
Barcelos e Mariàngela. Cotação do leitor:
*****(5 votos).

15.30 D JORNAL DA FEIRA. Apresenta-

ção de Mareia Leite. Cotação do leitor:
****(5 votos).

15.40 D PRIMEIRA PÁGINA Mesa-
redonda de utilidade pública. Com Teresa
Fernandes, mediadora dos debates. Cota-
ção do leitor: **** (49 votos).

17.15 D CATA-VENTO. TURMA DA
TARDE. Circo. Espetáculos Internado-
nais. Bazar do Tem-Tudo. Tio Maneco.
As Sete Bolas Mágicas. Plim-Plim e as
Mãos Mágicas. Tira-Dúvidas. Bazar do
Tem-Tudo. Plim-Plim e a Janela da
Fantasia. Daniel Azulay. Circo. Bazar do
Tem-Tudo. Cotação do leitor: ****
(14 votos).

19.00 D SÍTIO DO PICA-PAU-
AMARELO. Episódio: A Bela e a Fera.
Com Zilka Salaberry, Jacira Sampaio,
Marcelo Pratelli, Reni de Oliveira, An-
dré Valli, Yara Amaral e outros. Cota-
ção do leitor: *** (8 votos).

19.30 ? TELECURSO 1° GRAU OSPB

rP 10. Cotação do leitor: ***** (4
votos).
19.45 D TELECURSO 2o GRAU Inglês
nú 44. Cotação do leitor: ***** (4
votos).
20.00 D ONDA 82. Sucessos nacionais
e internacionais. Participação especial de
Rolling Stones e Queen Apresentação
de Ayres Filho, Cotação do leitor. ****
(78 votos).

21.05 D ESPORTE HOJE Com Eliakim
Araújo. Cotação do leitor: *** (13
votos).
21.15 D 1982. Edição Nacional. Cotação
do leitor: ***** (18 votos).

22.00 D A NOSSA MÚSICA. Roda de
Samba. Apresentação de Elza Soares.
Lúcio Alves e Adelson Alves. Com Toco.
Helen de Lima, Irene de Bangu. Turma
Boa do Samba. Pepè Castro Neves e
muitos outros. Cotação do leitor:
*****(2 votos).
23.00 D TELE-CONTO Episódio: O
Comprador de Fazendas, de Monteiro
Lobato. Com Beth Mendes, Ewerton de
Castro. Geórgia Gomide e outros.

23.40 D 1982. 2a Edição. Cotação do
leitor: ***** (18 votos).

00.40 D ENCERRAMENTO Com Jonas
Rezende. Cotação do leitor: *****
(137 votos)

**•••*•**•**G3Soar
SÃO JOÃO
A PROVEITANDO a

chegada das festas ju-
ninas, Plim-Plim, o Mágico
do Papel, ensina amanhã,
no quadro A Janela da
Fantasia (programa Cata-
Vento, TVE 18hl3min) a
fazer um estandarte de
Santo Antônio.

FADA E BRUXA
•kt ORMA Blum, que

sempre fez o papel da
fadinha em programas in-
fantis, recebeu convite pa-
ra viver uma bruxa em
próximo episódio do Sitio
do Pica-Pau-Amarelo e es-
tá achando estranho.

CANAL 4
7.00 D TELECURSO 2o GRAU. Cotação
do leitor: ***** (4 votos).
7.15 D TELECURSO 1o GRAU Cotação
do leitor: ***** (4 votos).
7.30 D SUPER-HOMEM Desenho. Co-
taçào do leitor: *** (3 votos).
8.00 D FESTIVAL DE DESENHOS Zé
Colméia/O Homem-Aranha.
9.00 D TV MULHER. Apresentação de
Marilia Gabnela e Ney Gonçalves Dias.
Cotação do leitor: *** (45 votos).

11.50 D GLOBO COR ESPECIAL
Flintstones/Batman. Desenho. Cotação
do leitor: ** (5 votos).

12.50 D GLOBINHO NA COPA Cota
ção do leitor: **** (6 votos).

13.00 D GLOBO ESPORTE Apresenta-
ção de Léo Batista. Cotação do leitor:
•** (31 votos).

13.15 G HOJE. Noticiário. Apresentado
por Berto Filho, Sônia Maria e Leda Nagle.
Cotação do leitor: **** (22 votos).
13.45 D VALE A PENA VER DE NOVO
Reprise. Marrom Glacè. Cotação do lei-
tor: • * (2 votos).

15.00 D SESSÃO DA TARDE Filme
Artistas e Modelos
16.45 D POPEYE. Desenho. Cotação do
leitor: *** (2 votos).

17.00 D SÍTIO DO PICA-PAU-
AMARELO. Episódio: A Canastra da
Emilia. Cotação do leitor: *** (8 votos).

17.30 D CASO VERDADE Episódio

Disque CW Para Viver. Cotação do
leitor: **** (13 votos).
18.00 D O HOMEM PROIBIDO Novela
de Teixeira Filho. Direção de Gonzaga
Blota. Com David Cardoso. Lídia Brondi e
Elizabeth Savalla. Cotação do leitor. **
(36 votos). Resumo: Getúlio toge do
assunto quando Valdir pergunta se ele
testemunhou Villani dizer que lesou Alber-
to. Paulo pede a Nana para dizer a Amélia
que quer falar com ela. Joyce conta a
Paulo que quer encontar seu pai. Arlinda
diz a Sérgio que decidiu ir para o convento
definitivamente. Flávia resolve tratar me-
lhor Joyce.
18.50 D JORNAL DAS SETE Noticiário
apresentado por Glória Maria. Cotação do
leitor: *** (10 votos).
19.00 D ELAS POR ELAS. Novela de
Cassiano Gabus Mendes. Com Sandra
Bréa. Carlos Zara, Joana Fomm, Naiália
Thimberg e outros. Cotação do leitor: **
(6 votos). Resumo: Miguel expulsa Eva
de sua casa e ela o chantageia. Natália se
desculpa com Marlene. Renè diz a Cláudia
que vai casar com ela Ivan procura por
Minam na boate. Roberto conta a Márcia
que Atila deixou a maior parte da herança
dos filhos para Yeda. Helena diz a Jaime
que, na festa de Gil, Minam terá que
enfrentar uma concorrente: a filha de
Mareia.
19.40 D JORNAL NACIONAL Noticia-
rio apresentado por Cid Moreira e Sérgio
Chapelin. Cotação do leitor: ** (92
votos).

20.10 D SÉTIMO SENTIDO. Novela de
Janete Clair. Com Regina Duarte. Francis-
co Cuoco, Eva Tudor, Sebastião Vascon-
celos, Jonas Bloch. Fernando Torres e
outros. Cotação do leitor: ** (37 votos).
Resumo: Luana troca as fechaduras do
apartamento. Jorge revela a Sandra que
Tião Bento foi casado e tem uma filha.
Rita ameaça atrapalhar o romance de
Sandra e Danilo. Sandra rompe com Jor-
ge. Os médicos dizem que o problema de
Rudi é psicológico. Rudi rapta o filho.
Renard se despede de Giza antes de
casar. Pratini procura Luana mas ninguém
atende no apartamento.
21.10 D CHICO ANYSIO SHOW Humo
rístico com Chico Anysio. Cotação do
leitor: ***** (95 votos).
22.05 D MINUTO DA COPA Cotação
do leitor: ***** (21 votos).
22.10 D TERCEIRA GUERRA MINDIAL
Seriado. Último Capitulo.
23.10 D GLOBO REPÓRTER Jornalisti
co Temas de reportagens: A Reabertura
do Garimpo de Serra Pelada: Tauá — A
Cidade mais Seca do Nordeste. Cotação
do leitor. *•** (20 votos).
00.00 U JORNAL NACIONAL 2» Edi-
ção. Apresentação de Marcos Hummel.
Cotação do leitor: ** (92 votos).
00.15 D CORUJA COLORIDA Filme:
Quero Minha Filha!.
• GLOBO CIDADE Flashes de reporta
gens, ao vivo, entre 13h45min e
18h50min. Colação do leitor: *** (4
votos).

CANAL 7
9.20 D IGREJA ADVENTISTA DO SE-
TIMO DIA. Religioso.

9.30 D A TURMA DO LAMBE-LAMBE
Infantil. Reapresentação. Cotação do lei-
tor: **** (9 votos).
11.30 D CARANGOS E MOTOCAS De
senho.
12.00 D DISCOMANIA Musical Apre-
sentação de Messié Lima. Cotação do
leitor. *** (19 votos)."
12.30 D BANDEIRANTES ESPORTE
Noticiário. Edição nacional. Cotação do
leitor; ** (21 votos).
12.45 D O REPÓRTER. Noticiário, edi-
ção nacional. Cotação do leitor: ****
(11 votos).
13.15 D Á MODA DA CASA Culinária
Apresentação de Etty Frazer. Cotação do
leitor: *** (5 votos).

13.30 D FESTIVAL DE DESENHOS De
senhos de Hanna & Barbera.
15.00 Ti A TURMA DO LAMBE-LAM-
BE. Infantil Com Daniel Azulay. Cotação
do leitor. **** (9 votosl.
17.00 D PERDIDOS NO ESPAÇO Sena-
do com Guy Williams Cotação do leitor.
****(44 votos)
18.00 D AGENTE 86 Seriado Cotação
do leitor **** (56 votos)

18.30 D OS IMIGRANTES Texto de Re
nata Pallottini e Wilson Aguiar. Com Ru-
bens de Falco, Othon Bastos, lona Maga-
Ihães e outros. Cotação do leitor: ****
(129 votos). Resumo: Vitória combina um
encontro com Cecília. Mariinha entrega a
Vitormha uma caderneta de poupança.
Vitoria e Cecília começam a desenvolver o
plano. Cecília começa a observar a casa
de Francisco para executar o plano. Anto-
nito, que acabara de chegar da Europa,
conversa com Francisco e Francisqumho
insinuando que ele é protegido. Francisco

perde a paciência e o repreende Chiqui-
nho afirma então que ira remexer no
assunto do testamento de Mercedez por
se julgar prejudicado.

19.35 D EDIÇÃO LOCAL Noticiário
Apresentação de Cévio Cordeiro. Partici-
paçáo de Sérgio Cabral — O Rio em
Destaque Cotação do leitor: ***** (4
votos).

19.40 D JORNAL BANDEIRANTES
Noticiário, edição nacional, com Joelmir
Betting, Ferreira Martins, Ronaldo Rosas
e Newton Carlos Cotação do leitor.
****(93 votos).

20.10 D NINHO DA SERPENTE Novela
de Jorge Andrade. Com Cleide Yáconis.

Hugo Delia Santa. Sônia Oiticica, Kito
Junqueira e outros Cotação do leitor.
****(33 votosl. Resumo: Karl comen-
ta com Marmalda que fizera um trato com
Noèmia Karl conta que eles leráo de se
encontrar às escondidas ate que ele com-
plete a maiondade. Um dos seqúestrado-
res conversa com Mateus e lhe da as
instruções para a entrega do resgate na
Rodovia dos Bandeirantes. Na extensão, o
delegado ouve a conversa e dá ordem
para que um comando de elite tome as
providências. Mateus segue as instruções
dos seqüestradores e se dirige para a
Rodovia. Um helicóptero o segue.
20.55 D CUPOM DA COPA Boletim Es
portivo. Cotação do leitor: * (2 votos)
21.00 D BOA-NOITE, BRASIL Varieda
des. Apresentação de Flávio Cavalcanti.
Participação de Cidinha Campos Cotação
do leitor: ** (8 votos)
22.15 D SEQÜÊNCIA MÁXIMA Filme
O Cardeal
23.15 D BASTIDORES Jornalístico
Apresentação de Thomaz Souto Corrêa.
Entrevistados Paulo Vanzolmi. Flávio
Corrêa. Rubem Gherchman e Regina Ca-
se. Cotação do leitor **** (34 votos).
00.45 ? CINEMA NA MADRUGADA
Filme O Monstro de Duas Cabeças.

CANAL 9
8.30 D TELE-ESCOLA Programa Edu-
cativo

9.00 D MUNDO ANIMAL Filme Do-
cumentario. Cotação do leitor. **** (1
voto).

9.3D U CAPITÃO NEMO Desenho

10.00 D JUDOCA Desenho Cotação
do leitor. *** (2 votos)

10.30 D MILTON O MONSTRO De
senho.

11.00 D KING-KONG Desenho Cota-
çào do leitor. ** 11 voto).

11.30 D HOMEM ELÁSTICO Desenho

11.55 ? BOLETIM DA COPA Esportivo
com Tercio de Lima.

12.00 D RECORD EM NOTICIAS Noti-
ciano Gerai. Com Hélio Ansaldo. José Luiz
Meneghatti. Dionete Forti. Heitor Augusto
e outros. Cotação do leitor. *** (3
votosl.

13.00 D JOÃO GRANDÃO Desenho

13.30 ? KING-KONG. Desenho Cota-
ção do leitor: ** (1 voto)

14.00 D MILTON, O MONSTRO De-
senho.

14.30 ? JUDOCA Desenho Cotação
do leitor *** (2 votos).

15.00 D ESQUILO SEM GRILO De
senho.
15.30 D A FORMIGA ATÔMICA De-
senno

16.00 O CAPITÃO NEMO Desenho

16.30 D HO HO OLÍMPICO Desenho.

17.00 D O HOMEM ELÁSTICO De-
senho

17.30 D PINOQUIO Desenho Cotaçáo
do leitor. ***** (1 voto).

17.55 J JEANNIE E UM GÊNIO Dese-
nho. Cotação do leitor **** (2 votos)

CANAL 11
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Sônia Braga

6.45 D GINÁSTICA Educativo, com a
p-of3 Yara Vaz Cotação do leitor
***** (27 votos)

7.15 D COZINHANDO COM ARTE
Apresentação de Zuleika Cerquena Cota-
ção do ienor ***** l2 votosi.

7.30 D BENNY E CECIL Desenho

8.00 G GAGUINHO E SEUS AMIGOS
Desenho Cotaçáo do leitor * (3 votos)

8.30 PERNALONGA Desenho

900 lj BOZO. Infantil, de atrações ar-
censos. Cotação do ie-tor *** i24
votosr

9.30 lj POPEYE Desenho Cotação do
le.tor *** 12 votosi

10 00 SPECTREMAN Desenho Co-

isçan ou :o'-r * + ** .0 vcov
•130 LIGEIRINHO ::.-.---

11.00 D A TURMA DO PICA-PAU De
senho. Cotação do leitor **** (6
votosl
11.30 ? PICA-PAU Desenho

12.00 Z TOM & JERRY. Desenho Cota
çao do leitor *** (5 votos)

12.30 ? BOZO Humorístico, de atra-
ções circenses Cotação do leitor ***
(24 votos)

13.00 O POVO NA TV Variedades
Apresentação de Wilton Franco. Participa-
ção de Wagner Montes. José Cunha.
Cnstma Rocha. Ana Dav.s. Robelo Jeffer-
sen. Aooifo Cruz. Amaun e Sérgio Malan-
d'o Cotação do leitor *•* (166 votos)

18.30 NOTICENTRO Jornalístico Co-
;3çâo c!o leitor *** (12 votoçi

19 00 A FORÇA DO AMOR Nove'a
r,r. w--! Ga-do Com pa...'o C-isto\
'rv.:.- Av----, .a ae Ao., d- e ovos .

GABRIELA

18.30 LJ NOVA ONDA Musical Jovem.
Cotaçáo do leitor: ** (5 votos)

18.45 D SOS. Seriado.

19.45 D BOLETIM DA COPA Esportivo.

19.55 ? ENCONTRO COM A PAZ Pro
grama com Chico Xavier Cotação do
leitor ***** (4 votos).

20.00 D OS MONROES. Filme

21.00 Li BANGUE-BANGUE A ITÁLIA-
NA Filme: 100.000 Dólares Para Um
Bandido
22.57 ? ALMANAQUE DA COPA Es-
portivo. Com Jucá Kfoun

23.00 D NOITES CARIOCAS Revista
Diana com Scarlet Moon e Nelson Motta.
Comentários Especiais Padre Lemos.
Maurício Dias e Marcelo Resende Cota-
ção do leitor. **** (7 votos).

00.30 D DIALOGO NACIONAL Jorna-
iistico Político. Uma personalidade é en-
fevistada por Murilo A. Alves.

ESTREIA
1\r O domingo, dia

20, às 12h, a
Bandeirantes
estréia A Bronca é
Livre, programa
onde o torcedor
tem voz
comandado por
Denis Miranda. A
primeira vez em
que foi ao ar, por
três anos, foi na TV
Rio nos anos 70,
passando depois
para a Tupi,
acabando junto
com a estação.

X» ELA terceira vez, a Globo reprisa
a novela Gabriela com Sônia Bra-

ga no papel-titulo. Desta vez, a emisso-
ra transformou a novela exibida em

1375, numa minissèrie com 12 capítu-
los que começam a ser mostrados na
próxima terça-feira, ãs 22M5min.

BARRA 

da Tijuca, Jardim Bota-
nico e Leblon foram cenários
das gravações dessa semana de

Quem Ama Nào Mata, seriado do nú-
cleo de Daniel Filho e Dènis Carvalho

que estréia logo depois da Copa, na TV
Globo. O seriado terá 20 capítulos.

• A atriz Dina Sfat e o
compositor Caetano Veloso
deverão ser os próximos
convidados de Grande Otelo
em Os Astros (TV E,
sexta-feira, 22h).

PROGRAMA
FERREIRA NETTO
TVT A pauta de hoje, o repórter faz

debate sobre o ensino no Io grau
do Rio de Janeiro contando com as
participações das professoras Zaia
Brandão e Dora Moreira, além do dire-
tor-executivo da Fename, Wander Ba-
talha Lima.

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

19.30 3 OS RICOS TAMBÉM CHO-
RAM. Novela Cotaçáo do leitor ***
113 votos)

20.00 U A FORÇA DO AMOR Novela
de Marissa Garrido. Com Paulo Castelli.
Percy Ayres. Lia de Aguiar e outros
Reaoresentaçáo do Capitulo das I9h

20.30 1 OS RICOS TAMBÉM CHO-
RAM Reaoresentaçáo Cotação do leitor
*** 113 votosl

21.00 1 ALEGRIA 82 Humonst.co Co-
taçào cio leitor '12 votosl

23.00 3 F.B.I. Senado

00.00 PROGRAMA FERREIRA NET-
TO jornaiisfcc ae entrevistas Cotação
do 'e.toi **•* i5S votos1

0100 DANIEL BOONE is"acn Co
láçao do O •;:¦ **** >j votos

A CRITICA
DO LEITOR
A ERA DA INCERTEZA
(TV Educativa) — Maravi-
lhoso. As outras emissoras
deveriam seguir o mesmo
caminho da TVE. O progra-
ma é de nível cultural altis-
simo. Claire da Cunha, estu-
dante.

¦
FUTEBOL TOTAL (TV
Educativa) — Trata de di-
versos assuntos, possuindo
excelentes jornalistas em
sua mesa de debates. Alva-
ro Alves, vendedor.

¦
TELERROMANCE (TV
Educativa) — Excelente.
Bom programa. Espero que
não saia mais da programa-
ção. Iolanda Tavares, mode-
lista.

¦
PRIMEIRA PÁGINA (TV
Educativa) — Regular. Al-
guns debatedores de baixo
nível. Deise Lúcidy respon-
deu a um ouvinte que se
queixava de depressão di-
zendo que isso era falta do
que fazer. Imperdoável. Car-
los Domicio Nogueira Pinto,
bancário.

¦
O HOMEM DO SAPATO
BRANCO (TVS) — O pro-
grama é uma ofensa aos cos-
tumes e ao bom gosto. So-
nia Alves de Sousa Rocha,
dona-de-casa.

¦
REAPERTURA (TVS) —
Ótimo programa, principal-
mente quando há futebol,
pois as pessoas que não gos-
tam têm essa opção. Regina
Célia de Barros, funcionária
pública. ¦
DESTINO (TVS) — É "nor-
réssimo", pior que horrível e
pior que péssimo. Jorge Lei-
te Muniz, empresário.

¦
TÚNEL DO TEMPO (TV
Globo I — Melhor seriado da
TV atualmente. Deveria ser
apresentado mais cedo aos
sábados. Merece aplausos.
Mauro Melo, estudante.

¦
AVENIDA PAULSITA (TV
Globo) — Excelentes atores
e uma boa interpretação do
elenco. Com destaque espe-
ciai para Bruna Lombardi.
William Amaral, estudante.

¦
O BEM-AMADO (TV Glo-
bo) — "Operação Zoologia"
foi uma das melhores já
apresentadas até hoje. Lou-
vores a Dias Gomes, seu au-
tor. José Maria Rodrigues,
auxiliar de escritório.

¦
CANAL LIVRE (TV Bandei-
rantes) — Excelente. Deve-
ria ser levado ao ar às 20h,
com duas horas de duração.
Carlos Augusto P. Wagner,
médico.

¦
NINHO DA SERPENTE
(TV Bandeirantes i — Jorge
Andrade está cada vez mais
inspirado nesta novela.
Cleide Yaconis e Kito Jun-
queira "casaram" bem. Ma-
ria José Ramalho Almeida,
dona-de-casa.

¦
BOA NOITE BRASIL (TV
Bandeirantes) — Mau. Um
candidato mostrado pelo
Flávio icomo candidato às
eleições) aprovou o uso da
maconha. Ele deu o nome
do monstrinho. incrível. Ma-
ria Medeiros, dona-de-casa.

¦
OS IMIGRANTES (TV
Bandeirantes! — Por que a
Denise Del Vecchio náo
continuou na novela? Nào
gostei da substituta. Gloria
Figueiredo, dona-de-casa.

Dean Martin e Jerry Lewis são perseguidos pela CIA e
espiões em Artistas e Modelos (canal 4, 15h)

OS FILMES DE HOJE

Hugo Gomez

ANTEPENÚLTIMO 

dos 16 fil-
mes da dupla Jerry Lewis—
Dean Martin, Artista e Mode-

los parte de uma idéia aproveitável,
que Frank Tashin, um dos roteiris-
tas, desperdiça ao alongar demais a
historia. O diretor, aqui orientando
os dois atores pela primeira vez, ten-
ta compensar com um ritmo ágil,
mas o resultado é bastante desapon-
tador. Salvam-se alguns momentos
de comicidade, graças às diabruras
de Jerry Lewis e à presença de um
quarteto feminino então em plena
forma.

Quero Minha Filha! aborda um
problema que preocupa as autorida-
des dos serviços sociais americanos:
pesquisa realizada em 1975 revelou
que chegava a 1 milhão o número de
famílias chefiadas por mães soltei-
ras, e que desse total mais da meta-
de era constituído de adolescentes.
O drama dessas jovens imaturas,
despreparadas psicologicamente pa-
ra uma responsabilidade desse vul-
to, em geral agravado pelo abando-
no ou descaso da própria família, e
relatado com a tradicional superfi-
cialidade das produções de TV, mas
o diretor Jerry Thorpe lança máo de
sua habilidade com temas sentimen-
tais e consegue extrair um desempe-
nho bastante aceitável da sobrinha
do escritor Ernest Hemingway e ir-
mã da modelo Margaux, com quem
trabalhou em Lipstick.

Náo exibido nos cinemas brasilei-
ros, O Monstro de Duas Cabeças tem
uma trama curiosa que não chega a
ser aproveitada devidamente, mas
sáo bons os efeitos especiais de seis
técnicos, que conseguem reunir num
mesmo corpo os rostos de Ray Mil-
land e do jogdor negro de futebol
Rosey Grier.

ARTJSTAS E MODELOS
TV GloDO — 15h

(Artists and Models) - Produção norte-
americana de 1955. d".g.da por Frank Tas-
hlm Elenco jerry Lewis Dean Martin, Snir-
ley Maclame. Dorctr-y Ma'one. Eva Gabcr.
An.ta Ekberg, cddie Mayeho". jãck E'am
Colorido
• *Um jovem llewisí recebe em seus
oesadelos mensagens teieraticas super-

secretas, que são usadas por um amigo
desenhista (Martin) nas suas histórias em
quadrinhos, o que desperta o interesse da
CIA e de agentes estrangeiros.
CEM MIL DÓLARES PARA UM BANDIDO

TV Record — 21 h
(100 000 Dollari per Lassiter) — Produção
hispano-italiana. dirigida por J R Marchem
Elenco: Robert Hundar, Pamela Tudor, Luigi
Pistilli. José Bodalo. Colorido.
•Vitima de um atentado, proprietário de
vasto território no Oeste americano —
depois de forçar os fazendeiros a vende-
rem suas torras a preço vil —é procurado
por um estranho que, em troca de soma
elevada, lhe propõe revelar onde se es-
conde o homem responsável por se achar
numa cadeira de rodas.

O CARDEAL
TV Bandeirantes — 22h15min

(The Cardinal) — Produção norte-americana
de 1962. dirigida por Otto Premmger Elen-
co Tom Tryõn. Romy Schneider. Burgess
Meredith. John Huston, Carol Lynley. Jill
Hovvard. Cecil Kellaway. John Saxon Colo-
rido
*+IV Parte — Nomeado monsenhor, Fer-
moyle (Tryon) vai à Grécia, onde defende
a causa de um padre integracionista cuja
igreja fora queimada por membros da Ku
Klux Klam. Consegue vencer os incendia-
rios na justiça, mas não escapa de um
brutal espancamento. Promovido a bispo,
é enviado à Áustria.

QUERO MINHA FILHAI
TV Globo — 0h15min

(I Want To Keep My Baby!) — Produção
norte-americana de 1976. dirigida por Jerry
Thorpe. Elenco: Manei Hemingway. Susan
Anspach. Jack Rader. Vince Begatta. Don
Brenner. Rhea Peariman. Jonathan Jones.
Colorido
** Adolescente (Hemingway) dá à luz
uma menina, cujo pai foge para não assu-
mir responsabilidades. Forçada a sair de
casa pelas pressões do padrasto (Rader),
acaba instalando-se numa pensão para
mães solteiras. Trabalhando de dia num
drive-in, luta para não perder a custódia
da filha. Feito para a TV.

O MONSTRO DE DUAS CABEÇAS
TV Bandeirantes — 0n4bmm

(Thing With Two Heads) — Produção nor-
le-amencana de 1973. dirigida por Lee Frost
Elenco Ray Milland, Rosey Grier. Don Mar-
shaii. Roger Perry. Chelsea Brown, Kathy
Bauman. Bruce Kimbail, Lee Frost Colorido.
** Sofrendo de um câncer incur»v«»,
médico famoso (Milland), pioneiro da tec-
nologia de transplante do cérebro, procu-
ra um corpo perfeito para nele implantar
sua cabeça Mas, o destino lhe reserva
uma opção irônica por ser de raça negra,
a que tem otenza. o único oue se ajusta as
suas especificações. .
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Nicete Bruno
e Bárbara
Bruno em Os
Efeitos dos
Raio Gama
nas
Margaridas
do Campo,
em cartaz no
Teatro
Glória

Cotação do leiior: ***** (30 votosl
A TEMPESTADE — Texto de William Sha-
kespeare. Dir. de Paulo Reis. Com Carlos
Gregório. Maria Padilha, Miguel Falabella,
Fábio Junqueira, Paulo Reis, Daniel Dantas,
Eduardo Lago. Rômulo Marinho Jr., Antônio
de Bonis, Janser Barreto. Jackson Leal. Ivan
Alves, Vítor Haim. Escola de Artes Visuais,
Parque Lage, Rua Jardim Botânico, 414. De
4a a sáb.. às 21h30min; dom., às 18h e 21 h.
Ingressos de 4a a 6a e dom., a CrS 800 e CrS
500, estudantes; sáb.. a CrS 800.

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

Cotação do leitor: ** (2 votos)
MAME-O OU DEIXE-O — Revista com
texto de Pedro Porfírio e música de Nelson
Melim. Dir. de Luiz Mendonça. Com Alcione
Mazzeo, Tony Ferreira, Glória Melgaço, Jalu-
sa Barcelos, Marcos Garcia, Jorge Bueno.
Ana Lúcia Ribeiro, Nedira Campos e outros.
Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim, 33 (240-
1135) De 3a a 6a. às21h15min. sáb., às 20h
e 22h30rnin; dom., às 18h e 20h30mm.
Ingressos: 5a e dom: CrS 800 e CrS 500
(estudante) e 6a e sáb.- CrS 1 mil e CrS 600
(estudante).

Em torno de uma campanha eleitoral
na qual um banqueiro se candidata a
deputado para defender os interesses do
banco, várias mazelas da atualidade na-
cional.

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, trans-
tornado de ciúmes pelo gênio do jovem
Mozart, lança um desafio a Deus, por
quem se sente traído.

Cotação do leitor: ***** (8 votos)
ENSINA-ME A VIVER — Texto de Colin
Higgins Adapt e dir. de Domingos de Oliveira
com Henriette Morineau (4a, vesp. 5a, 6a e

primeiras sessões de sáb. e dom.) com
Maria Clara Machado) 2as sessões de 5a, sáb
e dom), Nathália Timberg, José Mareio Pas-
sos, Osvaldo Louzada, Paulo de Oliveira,
Breno Bonin, Regina Linhares, Clemente
Viscaino, Helena Rego. Teimo Faria. Teatro
Copacabana, Av. Copacabana, 327 (257-
1818). De 4a a 6a e dom., às21h30min; sáb.,
às 20h e 22h30min; vesp. 5a, às 17h e dom.,
às 18h. Ingressos 4a, 5a e dom., a CrS 1 mil e
CrS 600. estudantes; 6a e sáb., a CrS 1 mil;
vesp. 5a, a CrS 800.

Uma octogenária, pouco antes de
morrer, vive um insólito romance com um
rapaz cheio de problemas, a quem trans-
mite um pouco da sua sabedoria e sereni-
dade.

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.

O PRESIDENTE CRIOULO — Texto de
Hersch Basbaum Dir. de Júlio Garcia. Partici-
pação do conjunto Juventude Samba Show.
Com o elenco do Terno de Grupo, da Man-
gueira, reunindo 31 atores. Teatro Experi-
mental Cacilda Becker, Rua do Catete, 338
(265-9933). De 5a a dom, às 21 h. Ingressos a
CrS 350.

Musical elaborado a partir do dia-a-dia
dos moradores do morro da Mangueira,
enfocando em especial problemas ligados
à vida de uma escola de samba.

OS EFEITOS DO RAIO GAMA NAS MAR-
GARIDAS DO CAMPO — Texto de Paul
Zindel. Dir. de Antônio Abujamra. Com Nice-
te Bruno. Eleonora Bruno. Bárbara Bruno.
Beth Goulart. Cássia Foureaux. Teatro Gló-
ria Rua do Russel, 632 (245-5527). De 4a a
6a às 21h30min; sáb., às 20h e 22h; dom. às
18h e 21h. Ingressos a CrS 1 mil e CrS 600,
estudantes.

O curioso relacionamento de uma exo-
tica supermàe com suas duas jovens fi-
lhas.

A VOLTA POR CIMA — Texto de Lenita
Plonczynski e Domingos de Oliveira. Dir. de
Domingos de Oliveira. Com Tònia Carrero.
Paulo Porto, Sebastião Vasconcelos, Telma
Reston. Priscila Camargo. Caique Ferreira.
Teatro Maison de Franco, Av. Prest. Antò-
nio Carlos, 58 (220-4779). De 4a a 6a, às
21h30min.; sáb. às 20h e 22h30mm., dom.,
às 17he20h. Ingressos 4a e 6a e dom., a CrS
1 mil 200 e CrS 700, estudante; sáb., preço
único CrS 1 mil 200.

Depois de atravessar, ao aproximar-se
do seu 50° aniversário, uma séria crise
existencial, a protagonista, motivada por
um romance com um rapaz de 23 anos,
assume a sua idade e volta a sentir-se em
paz com a vida.

Cotação do leitor: ***** (4 votos)
ALÉM DA VIDA — Textos psicografados de
Chico Xavier e Divaldo Franco e teatralizados
por Augusto César Vannucci, Hilton Gomes e
Paulo Figueiredo. Direção de Augusto César
Vannucci. Com Felipe Carone. Lúcio Mauio
Jorge Luiz Queiroz, Lady Francisco. Lea
Bulcão. Solange Teodoro e outros. Cine
Show Madureira. Rua,,Carolina Machado.
542. De 5a a 6a, às 21h30min (ingressos a
CrS 500); sáb. e dom., às 21h30min (ingres-
sos a CrS 600).

O SUICÍDIO —Textode Nikolai Erdman. Dir
de Paulo Mamede. Com Laerte Morrone,
Henriqueta Brieba, Ana Lúcia Torre, Rui Re-
sende. Isolda Cresta. Maurício Loyola. Mi-
riam Carmem. Shulamit Yaari, José de Frei-
tas e outros. Participação especial de Sérgio
Brito e Luis do Lima. Teatro dos Quatro,
Rua Marquês de São Vicente. 52 — 2o (274-
9895). De 4a a 6a. às 21h30min; sáb., às 20h
e 22h30min; dom., às 18 e 21h. Ingressos
de 4a a 6a e dom. a CrS 1 mil e CrS 600,
estudante; sab., preço único CrS 1 mil e 200.

Em torno do provável suicídio de um
desempregado, na União Soviética dos
anos 20, desencadeia-se uma disputa en-
tre pessoas que pretendem auferir vanta-

gens pessoais a partir da morte do prota-
gonista.

Cotação do leitor: ****.(13 votos)
MOÇO EM ESTADO DE SITIO — Texto de
Oduvaldo Vianna Filho. Dir. de Aderbal Jú-
nior. Com Alfredo Ebasco, Carmem Gadelha,
Evandro Comym, Expedito Barreira, Fred
Gouveia. Gè Menezes, Júlia Guedes, Kinha
Costha. Miguel Oniga, Octacilio Coutinho.
Solange Jouvin, Vander de Castro, Zezé
Polessa. Teatro Glauca Rocha Av. Rio
Branco, 179 (224-2356). De 3a a 6". as 21h;
sáb. as 20h e 22h30m; dom. às 18h e 21h.
Ingressos de 3a a 6a e dom. a CrS 700 e crS
500. estudantes, sab. a CrS 700. Hoje.

Análise das perplexidades, das dúvi-
das existenciais e politicas e dos descami-
nhos da juventude carioca do inicio da
década de 60, a partir da perspectiva de
1965, quando uma peça foi escrita. Troféu
Mambembe para o melhor texto e Prêmio
MEC para um dos cinco melhores espeta-
culos de 1981.

Cotação do leitor: ***** (14 votos)
AMOR VAGABUNDO (ETERNAMENTE
NUNCA) — Texto de Felipe Wagner. Dir.. de
Domingos de Oliveira. Com íris Bruzzi e
Jorqe Dória. Teatro Vanucci, Rua Marquês
de S Vicente, 52 — 3o (274-7246). De 4a a 6a
às 21h30m; sáb.. 20h e 22h30m e dom., as
19h e 21 h30m. 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: ***** (205 votos)
A BOMBA DA ELISABETH — Comedia de
Álvaro Valle. Dir. de Aderbal Júnior Com
Suely Franco, Norma Blum. Aimée, Marcelo
Picchi, Stella Freitas, Tânia Loureiro, Haroldo
Botta Farneto, Miguel Rosenberg. Teatro
Mesbla. Rua do Passeio. 42 — 11°. (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 800 e CrS 500.
estudantes; sáb.. preço único CrS 1.000.

Peripécias decorrentes de um atenta-
do contra ditador africano durante sua
visita ao Brasil.

Cotação do leitor: **** (10 votos)
AMADEUS — Texto de Peter Shalfer. Dir
de Flávio Rangel. Dir. mus. de Aylton Esco-
bar. Com Raul Cortez. Edfoin Luisi. Maneta
Severo. Ruy Affonso, Labanca. Jorge Chaia,
Jorge Cheroues, Renato Dobal. Luis Magnel-
li e outros Teatro Adolpho Bloch, Rua do
Russel. 804 (285-1465). De 4a a 6a. às
21h30min: sab. 19h e 22h30min e dom . as
18h Ingressos a CrS 1 mil e 200 CrS 600.

Cotação do leitor: **** (6 votos)
MOTEL PARADISO — Texto de Jucá de
Oliveira. Dir. de José Renato. Com Maria
Delia Costa. Leonardo Villar. Yara Amaral,
Oswaldo Loureiro, Fernando José, Elisio Jo-
se Denise Barreiros. Teatro Villa-Lobos,
Av Princesa Isabel, 440 (275-6695). De 3a a
6a as 21h30m; sáb, às 20h e 22h30m e
dom as 18h e 21 h. Ingressos de 3a a 5a, a
CrS 600; 6a e sáb, a CrS 1000; dom. a CrS
1000 e CrS 600. estudantes (18 anos).

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

Cotação do leitor. ** (11 votosl
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° (237-70031. De 3a a 6a. as 21h30m, sab..
as 20h e 22h; dom. as 18h30m e 20h30m
Ingressos de 3a a CrS 400; 4a. 5a e dom. a

Cotação do leitor: •*** (132 votos)
LA VÊNUS DESBUNDE — Comedia de
Hilton Marques e Max Nunes. Dir. de Mauri-
cio Sherman. Com Elizângela. Olney Cazarrè.
Germano Filho, Carla Nell, Rogério Fróes,
Martim Francisco, Luiz Pimentel. Elza Go-
mes. 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, 5a e dom, a CrS 1 mil e CrS
600. estudantes; 6a e sáb, a CrS 1 mil. Os
espectadores que adquirirem os ingressos
na 3a, pagam CrS 800.

O roubo de um pedaço da escultura de
Vènus de Milo desencadeia violentas rea-
çòes em Paris e no mundo.

Cotação do leitor: ***** (41 votos)
CAPITÃES DE AREIA — Texto de Carlos
Wilson Silveira adaptado do romance de
Jorge Amado. Dir. Carlos Wilson Silveira.
Com o elenco do Grupo Capitães de Areia.
Teatro Ipanema, Rua Prudente de Morais.
824. 2a, às 21h30m. de 3" a 6a, às 17h.
Ingressos a CrS 600 e CrS 400. estudantes.

Um grupo de jovens abandonados
sobrevive às custas de expedientes e ma-
landragens. Apesar das dificuldades eles
encontram prazer e alegria na solidarie-
dade.

Cotação do leitor. *** (4 votos)
A GREVE DO SEXO OU LISISTRATA —
Comédia de Aristófanes. Dir. de Lúcia Lima.
Com Maria Helena Imbassahy, Tereza
Bnggs, Herbert Júnior. Catalina Bonaky. Al-
varo Motta, Aline Molinari. Gene Moraes.
Musica e direção musical de Beatriz Bedran.
Teatro Sesc da Tijuca, Rua Barão de Mes-

quita. 539 (208-5332). De 4a a dom . as 21 h.
Ingressos a CrS 800 (inteira) e CrS 500
(estudante).

O maior comediógrafo do classicismo
grego conta como as mulheres de Atenas
conseguem acabar com a guerra, recu-
sando-se a fazer amor com seus compa-
nheiros até que a paz seja proclamada.

PAS DE DEUX — Espetáculo de bonecos
para adultos, idealizado e executado por
Marcos Caetano e Rachel Ribas, do grupo
Contadores de Estórias. Teatro Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica, 63 (227-9882)
De 6a e sáb. as 21h30m; dom. às 19h.
Ingressos a CrS 600.

Utilizando técnicas semelhantes as do
belíssimo Mansamente, premiado traba-
lho anterior da equipe, os pequeninos
bonecos dos Contadores de Estórias vi-
vem alguns episódios extraídos do coti-
diano urbano.

O LEITOR E O CRITICO
Neste cupão publicado dia-

riamente no JORNAL DO
BRASIL o leitor pode opinar
sobre qualquer espetáculo
em cartaz ou qualquer disco,
clássico ou popular, recém-
lançado. Basta atribuir cota-
çòes de uma (ruim) a cinco
(ótimo) estrelas. Nas "obser-
vações", pode acrescentar
qualquer comentário, inclusi-
ve sobre a qualidade da proje-
çào ou o estado da sala. As
cotações serão computadas
diariamente. Tirada a média,
esta será publicada junto à
nota do respectivo espetácu-
Io na seção Divirta-se do Ca-
derno B. O cupão deve ser
entregue na agência de classi-
ficados do JORNAL DO
BRASIL mais próxima de
sua casa ou enviado pelo Cor-
reio para o JORNAL DO
BRASIL. Seção Divirta-se.
Avenida Brasil. 500. 6o andar
— CEP 20.940.

r
I
I
I
I
I
J
I
I
I
I
I
I
I

Espetáculo

Local/Canal de TV.

Dia. Hora

Cotação 

Observações

Nome do leitor

Profissão Idade

Endereço 

CEP Telefone.

I
OS CUPÔES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELOS ESPETÁCULOS.

AS COTAÇÕES DIVULGADAS REFLETEM APENAS A OPINIÃO DOS LEITORES

A CRITICA
DO LEITOR
TEATRO
Bonecas Com Tudo Em
Cima "Só não ganha a
quinta estrela pois o enre-
do é um pouco desencon-
trado. Ótima cenografia
destacando Jane de Cas-
tro". Álvaro Augusto Dó-
ria Alves, promotor de
vendas.

Mame-o ou Deixe-o "Na-
da de novo. Teatro de re-
vista é (era) isso? Um des-
taque para o "tour de for-
ce" da multifacetada Ja-
lusa Barcellos". Miguel
Arcanjo Marcelo, jorna-
lista.

La Vènus Desbunde "A

peça não é tão boa quanto
parece mais tem um espí-
rito inovador e critico.
Destaque para .Rogério
Fróes". Altair Soares, uni-
versitário.

Motel Paradiso "Humor

grotesco, de mau gosto,
apelativo, desperdiçando
uma ótima casa de espe-
táculos com tanta boba-
geira para um país tão
carente de melhores coi-
sas. E ainda chamar Jucá
de Oliveira de dramatur-
go". Cláudio Costa Carva-
lho, dentista.

Rebeca, a Bruxinha "Óti-
mo trabalho dos atores:
Uma das melhores peças
em cartaz". Norimar Gue-
des, estudante.

SHOW
Cotação do leitor: ***** (4 votos)
CORES NOMES — Show de lançamento do
disco, de mesmo nome, de Caetano Veloso.
que é acompanhado pela A Outra Banda da
Terra — Arnaldo Brandão (baixo). Pennho
Santana (guitarra), Vinícius Cantuána (bate-
ria). Tomas Improta (piano). Edu Gomes
(percussão), Ze Luiz (sax e flauta). Irapoan
(trompete) e Darci Resende (trombone). Ca-
necão. Av Venceslau Brás. 215 (295-3044).
4a e 5a. às 21 h30min; 6a e sab.. às 22h30min.
e dom., às 20h30min. Ingressos a CrS 1 mil
500. Até dia 20 de junho.

AG1LDO RIBEIRO — Show do humorista.
Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha. 187
(220-8394). 5a, às 18h30min e 21h15mm; 6a.
às 21h15min; sáb.. às 20h30min e
22h15min; dom. às 19he21h15min. Ingres-
sos 5a e dom., a CrS 1 mil e 6a e sáb.. a CrS 1
mil 200.

Cotação do Leitor: **** (38 votos)

SEMPRE, SEMPRE MAIS — Show de Luci-
nha 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 21 h30m. Ingressos a CrS 800 e CrS
500, estudantes.

BRASILEIRO, PROFISSÃO: ESPERANÇA
— De Paulo Pontes. Com ítalo Rossi e
Helena de Lima. Direção de ítalo Rossi.
Músicos: Armando Martinez (piano). Jair
(bateria) e Toninho (baixo). Após o show
música para dançar com Carminha Mascare-
nhas e a organista Alda Pinto Bastos. Sam»
bão e Sinhá, Rua Constante Ramos, 140.
De 33 a 5a e dom. às 23h e 6" e sáb. às 24h.
Ingressos a CrS 2 mil.

PRIMEIRO LUGAR — Show com o cantor
Nelson Gonçalves. Direção e roteiro de Nas-
ser e Relvas. Jantar-dançante com música ao
vivo a partir das 21 h. Antigo Aeroporto do
Galeão (398-4457). 5a. às 22h30min; 6a e
sáb. às 23h30min. Couvert a CrS 1 mil 500.

quinta e CrS 1 mil 800 6' e sáb.

©
SHOW
Cores, Nomes "Nem mes-
mo a má iluminação atra-
palha Caetano em mo-
mentos de transparente
beleza, como na interpre-
tação de Meu Bem, Meu
Mal." Edmilson Oliveira
da Silva, estudante.

"Sensacional. Sem usar
muito a palavra, Caetano
obtém uma troca de sim-
patia com a platéia que é
incrível, emocionante."
Cândido Medeiros
Damiti, universitário.

*
"É um show limpo, decen-
te, bonito, transparente
de um Cae cada vez mais
dengoso, manhoso, teimo-
so, tinhoso, charmoso,
etc. etc. e tal. O único
senão è eu nào ser o bate-
rista de seu conjunto."
Miguel Arcanjo Marcelos,
jornalista.

"Caetano Veloso conse-
gue fazer um show sim-
pies mas com muita qua-
lidade e, maior intensida-
de. Artista e sujeito cris-
talinos." Maria Ivone de
Oliveira Marcelos, neuro-
logista.

¦
Tavinho Moura e Túlio
Mourão "A confortável
sala Funarte abriga um
dos melhores shows do
Rio. Os músicos sào exce-
lentes e o repertório é da
melhor qualidade. Me sur-
preendi com o Túlio Mou-
rào, que além de destruir
no teclado é ótimo com-
positor." Felipe Tadeu S.
Gomes, revisor.

GALO PRETO —- Show de música instru-
mental e chorinho, do grupo formado por
Afonso Machado (bandolim). José Maria
(flauta), Alexandre Paiva (cavaquinho). Luiz
Moura (violão de seis cordas), Marcos Farina
(violão de sete cordas) e João Alfredo (per-
cussáo) Direção de Gilda Horta. Sala Funar-
te Sidney Miller. Rua Araújo Porto Alegre,
80, de 3a a sáb., às 21 h. Até 12 de junho.
Ingressos a CrS 250.

Cotação do leitor: ***** (1 voto)
MPB 4 — Apresentação do show Tempo,
Tempo com o grupo vocal e instrumental
formado por Rui. Aquiles. Magro e Miltinho.
Direção de Benjamin Santos. Teatro Clara
Nunes, Rua Marquês de S. Vicente 52/3°
(274-9696). De 4a a sáb. às 21h30m, dom. às
18h e 21h30min. Ingressos de 4a a 6a e dom.
a CrS 1 mil e CrS 700. estudantes e sáb. a
CrS 1 mil.

O humorista Agildo Ribeiro,
continua a temporada de;^í<
seu show no Teatro
Ginástico

das 22h. com o grupo Chapéu de Palha. 6a e
sáb . baile com a orquestra Reverson.'Pça '

Tiradentes 79/ 1a (232-1149). Ingressos a CrS
500 e CrS 400. mesa. —•— ¦«

Cotação do leiior: ***** (26 votos)
NONATO LUIZ — Show do violonist?. 8
compositor. Klau's Bar. Rua Dias Ferreira.
410. (294-4197). De 3a a sab. a partir das
22h Consumação de 3a a 5a e dom , a CrS
600 e 6a e sáb., a CrS 950.

DA VINCI — Piano-bar anexo ao restaurante
Michelàngelo. Diariamente, a partir das-2íh,
música ao vivo para dançar com o conjunto
de Luiz Carlos Vinhas. Largo de S. Conrado.
20 (322-3133). Couvert a CrS 1 mil 500.

SHOW DE LASERIUM — De 3a a dom , a
partir das 19h. com sessões de uma em uma
hora. Planetário da Gávea, Rua Padre Leo-
nei Franca, 240. Ingressos a CrS 400. Infor-
mações. 274-0096

FOLHA SECA — Show do grupo formado
por Papito (violão), Caxa (guitarra). Fábio
Giráo (baixo), Cláudio Valeriano (flauta), Mar-
cio Brandão (teclados), Mario Faria (bateria).
Rui Simplicio e Guariroba (percussão). Tea-
tro do Planetário da Gávea. Rua Padre
Leonel Franca. 240. Hoje às 21h. Ingressos a
CrS 400.

MOREIRA DA SILVA E MACALÉ — Show
dos cantores, com participação especial da
cantora Neusa Seixas. Sala Funarte, Rua
Araújo Porto Alegre, 80. De 3" a sáb., às
18h30min. Ingressos a CrS 200. Até o dia 19
de junho.

BARCA DAS SETE — Show com os canto-
res e compositores Paulo Diniz e Dalmo
Castelo. Estacionamento Sul, em frente ao
Clube Canto do Rio, Niterói. Hoje às 19h.
Entrada franca.

CIRCO FUBÁ — Show do grupo formado
por Beto Marques (voz. guitarra e harmòni-
ca), Jorge Varella (voz e contra baixo) e Caco
Peixoto (voz e bateria). Restaurante Manje-
ricào Rua D Mariana, 225; às 4" e 5a', às
21 h30min. Couvert de CrS 250. Até o final do
mès.

QUALQUER COISA — Show da banda
formada por Luis Tirelli (vocal), Ronaldo Vaz
(voz e violão). João Braga (piano elétrico).
Rodrigo de Tetto (guitarra). Fernanda Tilt
(vocal), Odeid (baixo) e Massa (bateria). Wes-
tern Club, Rua Humaitá. 380. Hoie às 22h.
Ingressos a CrS 300.

PARA DANÇAR

Cotação do leitor. ***** (1 voto) -

NOITE DE DIXIELAND — Apresentação da
Rio Jazz Dixieland Band. Cervejaria Chucru-
te Lgo de S. Conrado (ao lado da igreja),
tel ¦ 399-4974. Todas as quintas a partir das
22h30min. Couvert a CrS 500. Consumação
a CrS 1 mil 500.

VIA BRASIL — Apresentação do grupo lor-
mado por Kadu Moliterno (percussão). Ma-
ram (teclado), Celsinho (guitarra), Beto Sarol-
di (sax). Paulinho (bateria) e N. Santos (bai-
xo) Existe um Lugar. Estrada das Furnas..
3001. (3994588). 5a e dom. às 21h; 6a e sáb.
às 23h.

CLUBE 21 — Programação: De 2a a sáb., a

partir das 22h. apresentação dos coniuntos
de Osmar Milito e Ronnie Mesquita; 2".
Noite de Jazz; Dom.. Noite de Dixieland
com a Mississipi Dixieland Band. Convidados
especiais: 2a Hélio Delmiro; 4a, Hélio Delmi-
ro e 5a, Wanda Sá e Cláudio Guimarães. De
2a a 5a e dom., consumação a CrS 700. 6a e
sáb consumação minima de CrS 1 mil 2Q0.
Rua Maria Angélica, 29 (286-8338). - '

NEW JOÁ Show de Marcelo Bernardes
(sax e flauta) Carlos Munhoz (guitarra).
Fernando (bateria) e Ornar Cavalheiro (bai- I
xo). Estrada do Joá, 2360. (antigp Bar LUár) :
(399-0309): Sexta-feira e sábado, às. 21b, J
Couvert a CrS 350. '

Cotação do Leitor: ***** (2 votos)" I
ZEPPELIN — Música ao vivo a partir., das
21 h de 3a a dom., com o violonista Renato
Vargas. Estrada do Vidigal. 471 (274-1549).
Couvert de 3a a 5a, a CrS 180. e 6a e sáb.. a
CrS 250. e dom., a CrS 200. . .« *.

Cotação do leitor: **•* (1 voto)
FORRÓ FORRADO — Apresentação de
João do Vale. Xangô da Mangueira. JOlmno
do Acordeon. Jaime Santos, Almir Saint Clair
a banda Forró Forrado e o conjunto Reais do

Samba convidada de hoie: Miucha. Direção
de Luiz Luz. Todas as 3ss e 5as. às 21h30m.
Associação Recreativa Gigantes do Cate-
te Rua do Catete, 235. Ingressos a CrS 350,
homem, e a CrS 150. mulher. . . ,

CHIKCS BAR — Piano-bar com música ao
vivo a partir das 20h. com Luizinho Eça e
Edson Frederico (pianistas). Leny Andrade e
Celeste (cantoras) e Ricardo dos Santos
(baixo). Aberto diariamente, a partir das 18h.
com música de fita. Sem couvert, sem
consumação mínima. Av Epitácio Pessoa.
1 560 (267-0113 e 287-3514).

CAFÉ UN DEUX TROIS — Restaurante
internacional e piano-bar com pista de dança.
Diariamente música ao vivo com o cantor
Miltinho e o conjunto de Djalma Ferreira.
Couvert de 3a a 5a a CrS 400 e 6a e sab a
CrS 600. Av. Bartolomeu Mitre. 123 (239-
0198 e 239-5789).

ELITE — Programação: 5a. as 23h30min.
show dançante com D. Ivone Lara e baile
com a Orquestra de Raul de Barros, 6a e
sáb.. às 23h. gafieira e seresta, com a Banda
do Elite. Dom., às 19h. Baile de Melodias
com a Orquestra do Mestre Paulinho. Ho-
mem a CrS 400 e mulher a CrS 200. Rua Frei
Caneca, 4.

————¦

GENTE DA NOITE — Programação: 5",
chorinho com o regional Chochuá. com Mar-
ceio (sax e flauta), Marcos Farina (violão) e
Inês (cavaquinho). Couvert: CrS 300. Rua
Voluntários da Pátria, 466 (246-5591). Sem-
pre a partir das 22h.

CAFÉ NICE — Restaurante com pista de
dança. Apresentação do cantor Jamelão e da
orquestras de Moacir Silva e Eli Arcoverde e
seu coniunto. Sábado, feijoada dançante.
Couvert de 2a a 4a. a CrS 300. e de 51 a sáb..
a CrS 400. Av Rio Branco. 277, subsolo (262-
0679)

GAFIEIRA ESTUDANTINA — Programa-
ção 4a. Chorinho na Gafieira. 5a. a partir

FALANDO DO RIO — Show com Wanda
Sá, Novelli e Nelson Ângelo. Horse's Neck
do Hotel Rio Palace. Avenida Altântica.
4240 (521-3232). As 5a, 6a e sáb.. às
21h30min. couvert CrS 1 mil.

BIBLOS BAR — Funciona com música ao
vivo para dançar, intercalando fitas gravadas.
Participação de Eduardo Prates e Lgia-Dru-
mond (tecladistas e cantores). Márcio José
(vocal). Bebeto (baixo, vocal e flauta). Tião
(bateria) e Toninho (guitarra). Consumação
minima é de CrS 1 mil. Av. Epitácio Pessoa.
1 484 (247-9993).

TURÍSTICOS
Cotação do leitor: ** (1 voto)
OBA OBA — Show com Oswaldo Sargen-
telli. as Mulatas Que Não Estão No Mapa,
ntmistas e cantores. Rua Vise. de Pirajá. 499
(239-2497). De 2a a dom., as 23h. Couvert
de CrS 1.980. com direito a dois drinks, sem
consumação minima.

CIRCO

CIRCO TIHANY —• Apresentação de mági-
cos. palhaços, trapezistase animais amestra-
dos. Pça. 11. Centro. 1232-8489) 3a e 4a. as
21h; 5a. às 17h e 21h; sab.. às iShr 18h.
21fr. dom., às lOh, 15h. 18h e 21h. Ingres-
sos: camarote a CrS 8 mil (quatro lugares);
cadeira preferencial a CrS 1 mil 500; cadeira
especial a CrS 1 mil 200 (adulto) e CrS 700
(criança); platéia alta a CrS 800 (adulto) e CrS
500 (criança) e platéia popular a CrS 600
(adulto) e CrS 300 (criança).

jl\xjLmJÃ\J
JORNAL DO

BRASIL
AM — 940 KHz

Cotaçáo do leitor ***** (209 votos)
01 — Encontro Marcado — Primeira

edição — Palavra de Dom Marcos Barbosa
00 _ Agenda — Indicação dos principais

acontecimentos do dia. no Rio. no Brasil e no
mundo
7 10 — Jornal da Feira — A nutricionista
Cnstma Pinheiro da informações sobre uso e
aproveitamento de alimentos
7 15 — Hoje na Historia — Os fatos do dia
at-.ives um oersonagem famoso
7 j0 lornal do Brasil Informa — Primei-
ra edição — Notic è',o
à '--U — Hoje no JB — Resumo das noticias
" us mportanies pub>c<Klas peio jORNAl

«1 BRASIL
- .:-. — Jornal da Feira -- Mo^açoes
j-PT^mppte 16 3'JíÍS 'P:r3S !>vres — ufVM 3a

Zc-í s-i e aut-a aa Zona Norte Preços dos

principais produtos e indicações para suas
compras
Cotaçáo do leitor ***** (66 votos)
9 00 — Debate Marina Colassanti e Antônio
Toerres sáo os convidados para o debate de
hoie sobre literatura brasileira O programa e
apresentado por Eliakim Araú|0 e os ouvintes
podem participar da discussão, fazendo as
perguntas pelo telefone 234-7566
12 10 — Jornal da Feira — As quedas de
preços dos produtos em feiras da Zona Sul e
da Zona Norte Indicações do que se deve
comprar no final da feira
12 15 — 0 Tempo no Rio — Previsão feita
diretamente do Serviço Nacional de Meteo-
rolcgia
12 30 — Jornal do Brasil Informa — 2*
edição — Noticiário
18 00 — Ave-Maria.
18 30 — Jornal do Brasil Informa — 3"
edição —- Nolic ano
Cutaçao do ie<tor ***** '209 votos)
20 35 — Encontro Marcado — 2* edição —
ca>3vra de Dom Marcos Baroosa
Cotação do leitor **** (14 votos)

23.00 — Noturno — Programa de música 8
entrevistas, que atende a pedidos dos ouvin-
tes — Apresentação de Luis Carlos Saroldi.
00 30 — Jornal do Brasil Informa — edi-
ção final

FM ESTÉREO
99.7 MHZ

HOJE
20 horas — Abertura da Opera Rodelinda.
de Haendel iKarl Richter — 6 56), 3 Preto-
dios. de Faure (Casadesus — 8 30), 3 Peças
para Quarteto de Cordas (1914). de Stra-
wmsky iQuarteto Borodm —6 35). Concer-
to n° 25, em Do Maior, para Piano e
Orquestra, K 503 Oe Mozart iGulda -
34 29) Sinfonia Alpina de Ricnard blrauss
ii^emoe -48 50i Variações Se vuol baila-
re para Violino e Piano :• B«fiin..n
iMenuhm e Kepmff ¦ i2 I Confitemini
rje M-crai «...-"ira de . frut- ¦-<.'(• •>•>
>r; 5b' Festas Romanas :- ¦"•—i ¦¦_)'
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L0G0GRIF0
PROBLEMA N° 1017

R N

abelha dos Melipónidas
(8) 2 amadurecida (6)
ato de olhar (6)
babaca (6)
brotar (5)

Consiste o L0G0GRIF0 em encontrar-se determinado vocá-
bulo. cujas consoantes \à estáo inscritas no quadro acima Ao
lado, à direita, é dada 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 conti-
das no termo encoberto, respeitando-se as letras repetidas

Soluções do problema n° 1016: Palavra-chave: JORNA-
MSTÍCA
Parciais pcal, |ati, ]atica, |oia, lanan, pta, |anota, jatai. |aci,
lilo. jacinto, jacto, lacaio, lacma, ianna lornal, jornalista,
lantar, |orna, jintana

L

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — cocheira. nu-
ma estrada, onde se fazia a muda dos
cavalos que conduziam diligência ou
outro veiculo de serviço publico. 6 —

uma das zonas geográficas, em que
se dividem PE e Estados vizinhos,
entre a praia e o agreste, caracteriza-
da pela tertilidade do solo. 10 — nas
monarquias da Idade Media oficial
que fazia as publicações solenes. 12
— qualquer substância empiegada na

guerra para produzir uma atmosfera
irritante ou tóxica. 13 — fermento
solúvel que desdobra a casema do
leite em paracasemas .14 — partícula
duma solução coloiaal. especialmente
de jjm sol. construída por uma pani-
cuia da substancia em estado coloidai
cercada oor um coniunto de lons 16

.— .estudo aos iuizos de apreciação
referentes a conduta humana susceti
vel de qualificação do ponio-oe-visia
do bem e do mal 18 •- inc'inação ou
apego nrotu"do a algum valo» ou d
a'qo que D*o:jO":ionp D'aze' 'u
r='.aclo ncmai de resistência p ew.-:

' cdaoe ou"- tecido o i dun" órgão . ;
r.,emento de ro^uosiCflo que >-•

pr,Tífi q 'fjçia óp r*-'^-o>.\ ¦¦:¦¦ '¦"r-ciif. *

ri nnv:, ,-.' ro'..<^. c!p te" < arada

em um dia por uma |unta de bois. 25
— nome comercial do qumato de

piperazma. aplicado como dissolvente
do ácido urico. 26 — símbolo do
amencio, 28 — diálogo entre esposos
ou amantes 31 — sabre arma de
combate e de execução usado por
turcos e árabes (pi) 32 — massa de
vanas composições que endurecen-
ao ao calor veda inteiramente as
tnnchas dos aparelhos de destilaçâo e
impede a saída das substâncias voia-
teis contidas em fiascos 33 - erva
lenhosa e trepadeira, das legunTno-
sas. forrageira para o gado em certas
regiões nordestinas
VERTICAIS - 1 — par de mstrumen
tos em geral de ebano ou de marfim

que usam os escultores para modelar
em barro ou em cera 2 — gênero
musica' dramat.co de assunto retoo-
so quase sempre tirado da Bibda

p3,a ppr executado sem cenanos 3
reveucáo separatista occida na

BA Ouran;.-. c rxrriodo rerjr-r.f 3 prj.;f
i, <,.-.;. a rjeííoar o Governe D'Cvni a

: . > '•¦':•,'¦¦ ¦¦ banto ''

soD'0 esü'r'.o seyuncic o ui-o-ir-"'
utix) ae <oinaoos iracedoivo--

Ouf '00ea>-am o <e nos comodies í

— pequena tábua retangular ou qua-
drada. usada pelos pedreiros. 9 —

planta rasteira européia. 11 — escu-
ta' 15 — em nossa terra. 17 —

pequena oração recitada pelo padre
após a comunhão, 20 — cada um dos
filetes de metal que. nos mstrumen-
tos de cordas dedilháveis. dividem o
ponto 23 — planta anonacea indiana
24 _ meda geralmente triangular a
que tomam asseito o veneravel e
outros dignitanos da Maçonana 27 -

grade ou altar para comunhão 29
satélite 30 - outra co;sa mais Cola-
boração de ABD-UL-AZIZ — Rio.

TORNEIO "CIRCULO

ENIGMISTICO CARIOCA"

Com este problema terminamos c
TOPNtiO CEC Os seis problemas
publicados aevem ser remetidos de
uma so vez com as resoecnvas aeo
frKOfíS Irçrros .níorrr.anoO 3 !OS

i •-¦ :o

Correspondência para Rua das Pai-
meiras. 57 ap. 4 — Botafogo — CEP
22 270
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HORÓSCOPO MAX KLIM

ÁRIES — 21/3 o 20/4
TRABALHO: Indicações de favorabilidade acentuada
no período matutino. Acerto na solução de problemas
pendentes. FINANÇAS E NEGÓCIOS: Procure me-
lhor dispor de seus ganhos e não se arrisque desne-
cessariamente Quadro positivo..PESSOAL. Manifes-
tações de egocentrismo. FAMÍLIA: Seu comporta-
monto pode levá-lo a agir impensadamente. Reflita
mais cuidadosamente AMOR: Realização e ternura.
SAÚDE. Inalterada

TOURO — 21/4 a 20/5
TRABALHO Bons aspectos para os executivos e
empresários. Quadro muito benéfico para os nativos

que se relacionem a atividades fixas e estáveis
FINANÇAS E NEGÓCIOS Todos os assuntos ligados
a dinheiro passam hoje por boa disposição. FAMÍLIA.
Um pequeno atrito, se não devidamente controlado e
examinado em sua correta dimensão, pode lhe trazer
problemas. AMOR Bom momento ate o final do dia
SAÚDE Boa

GÊMEOS — 21/5 a 20/6
TRABALHO: Procure manter um comportamento
mais equilibrado e racional e se aproveite das boas
condições deste dia. FINANÇAS E NEGÓCIOS: Não
se aventure e procure gastar com parcimônia. Os
aspectos da regência desta casa não são bons. PES-
SOAL. Dia neutro. FAMÍLIA: No período da tarde e à
noite você pode ser envolvido em algum problema
doméstico desgastante AMOR: Aspectos favoráveis.
SAÚDE Boa.

CÂNCER— 21/6 o 21/7
TRABALHO Trato profissional bem encaminhado
Reações favoráveis a suas iniciativas. FINANÇAS E
NEGÓCIOS Momento neutro no qual podem se
materializar as indicações dominantes do período,
frágeis e inseguras. PESSOAL: Estabilidade de com-
portamento Não se deixe levar por boatos e intrigas.
FAMÍLIA. Procure mostrar-se menos preocupado com
problemas de parentes próximos AMOR1 Quadro
favorável SAÚDE- Estabilizada

LEÃO — 22/7 a 22/8

TRABALHO: Aspectos de influência astrológica desfa-
vorável em seu trabalho, com momento extremamen-
te frágil à tarde. FINANÇAS E NEGÓCIOS: Indicações

positivas e apoio e ajuda de pessoa muito próxima.
Lucros. PESSOAL: Quinta-feira tranqüila para sua
vivência de rotina. FAMÍLIA: Solidifique o clima benéfi-
co que se mostra no trato íntimo. AMOR: Influência
positiva de Vènus Favorabilidade SAÚDE: Estável.

VIRGEM — 23/8 o 22/9

TRABALHO: Conte, em todo o dia, com o apoio de
colegas e superiores Você atiavessa um bom mo-
mento em termos profissionais FINANÇAS E NEGO-
CIOS: Hoie se acentua a disposição de instabilidade
Tenha cuidado PESSOAL: Momento neutro FAMI-
LIA: Esta a casa rie melhor regência deste dia Ampla
favorabilidade no trato intimo AMOR: Procure ser
mais participante e ativo SAÚDE: Disposição alta-
mente favorável

LIBRA — 23/9 a 22/10

TRABALHO: Dinamismo e acerto na condução de
questões profissionais Trato fácil e bem encaminha-
do Positividade FINANÇAS E NEGÓCIOS: Não se
deixe levar pelo desânimo O momento desfavorável
deve ser substituído por condições mais positivas
PESSOAL: Trato tranqüilo e estável Estabilidade
afetiva FAMÍLIA: Participação de parente próximo
AMOR: Evite acomodar-se na rotina SAÚDE: Quadro
bem positivo

ESCORPIÃO— 23/10 o 21/11
TRABALHO: Você poderá ter bons momentos nesta

quinta-feira se se mostrar mais cooperativo e com-

preensivo com colegas de trabalho. FINANÇAS E
NEGÓCIOS: Acerto em decisões ligadas a imóveis,
terras e bens duráveis. PESSOAL: Não se deixe levar

por seu mau humor Controle-se FAMÍLIA: Indica-

ções de favorabilidade Surpiesas agradáveis. AMOR:
Seia mais romântico e dedicado Carência afetiva.
SAÚDE: Regular

SAGITÁRIO — 22/11 o 21/12

TRABALHO' Não se deixe levar por impressões
írròneas. Procure analisar, em todos os seus ângulos.
ds problemas que enfrentar FINANÇAS E NEGO-
CIOS Você não atravessa uma fase muito favorável.
No entanto, não desanime Tudo se resolverá. PES-
SOAL Bons aspectos Vivência benéfica e produtiva
FAMÍLIA Quadro neutro AMOR Realização de so-
nhos e aspirações Procure mostrar-se romântico.
SAÚDE Estável

CAPRICÓRNIO — 22/12 o 20/1

TRABALHO' Aceitação e reconhecimento Estes são
os dois bons aspectos desta quinta-feira. Procure se
aproveitar desse quadro favorável. FINANÇAS E NE-
GOCIOS Indicações débeis nas quais ainda prevalece
o clima instável da semana. PESSOAL. Saia da rotina
e busque se aproveitar dos momentos de lazer.
FAMÍLIA Boas indicações. Harmonia. AMOR Procu-
re evitar o comportamento dúbio ou inseguro SAU-
DE Boa

AQUÁRIO — 21/1 a 19/2

TRABALHO Não se deixe levar pela impressão de

que a rotina não é produtiva Demonstre sua capaoda-
de e seia dinâmico Dia muito favorável FINANÇAS E
NEGÓCIOS Momento neutro PESSOAL Uma rea-
cáo pode significar problema futuro FAMÍLIA Dia de
disposição benéfica, em sua segunda metade Supera-

ção de obstáculos e problemas no trato intimo
AMOR Dificuldades e atritos SAÚDE Debilitada

PEIXES — 20/2 a 20/3

TRABALHO Hoie o pisciano começa a viver um
memento de maior segurança profissional Disposição
nara novos empreendimentos FINANÇAS E NEGO-
CIOS Aspectos positivos Ganhos e vantagens PES-
SOAL Nao aumente seu= proolemas corri reações

~r. .ias FAMÍLIA D.a r;eu"o procure mostrar se
n..-,.., amiao AMOR Boa influencia oe Venus Mo-

!<:r-.o la.ya-.-el a -"..aos compromissos SAUDt
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Wilson Coutinho

A 

exposição Picabia e Seus Ami-
gos, inaugurada ontem, no Café
des Arts, no Hotel Meridien, com
a presença da última mulher de

Picabia, mostra cinco óleos e sete dese-
nhos do artista, algumas telas de Mathieu,
uma de Léger, uma do surrealista Matta,
três telas de Arden Quin, três desenhos de
Man Ray e obras de outros artistas que
conviveram com um dos grandes nomes
da arte moderna, um nome histórico e
lendário.

Picabia movimentou em Zurique, nos
começos dos anos 20, a iconoclastia da-
daísta, com suas piadas, suas polêmicas e
a intensa e livre criatividade, de modo que
Picabia e dadaísmo são praticamente a
mesma coisa. Picabia lembra também o
nosso Oswald d* Andrade, vivendo num
clima de inquietação maior, de quem se-
jam os horrores da Primeira Guerra Mun-
dial e que possuía muito mais dinheiro.

Lenda

Ele é hoje uma lenda, mas antes foi
riquíssimo. Contam-se no seu acervo mais
de duas dezenas de iates e os seus 127
automóveis. Nasceu em 1879, em Paris,
filho único de um milionário espanhol, que
foi proprietário das estradas de ferro que
começavam a percorrer a Espanha. Aos 15
anos, já pintava à maneira de paisagistas
como Sisley e Pissarro, mas com volúpia
estonteante.

De 1898 a 1907, pinta mais de 1 mil
quadros, mas o avô o repreende:"É possí-
vel fotografar uma paisagem, mas não as
idéias que se tèm na cabeça." Uma re-
preensão tola, para quem possuía o tédio e
a melancolia na alma. Hoje, não se sabe ao
certo, a quantidade de obras que Picabia
deixou, talvez seja 10 mil. Mas, o tédio
misturado à inventividade fez do artista
um criador incomparável e um grande
animador cultural. Hoje, certos críticos
consideram seus trabalhos precursores do
movimento pop e do hiper-realismo.

Mas, Picabia também não deixou poe-
mas, aforismos, pérfidas frases de efeito,
que liquidavam os inimigos e afastava os
amigos. Rico, Picabia foi uma espécie de
príncipe dos anos loucos da vanguarda.
Festas, revistas de animação cultural, ex-
posições, mulheres, bebida, um bale —
Relàche — em 1924, criado por ele, o
roteiro de Entre'acte, um filme rodado por
René Clair também em 24. Picabia parecia
estar em todos os lugares onde a vanguar-
da ocorria. Em 1913, participava em Nova
Iorque da exposição internacional no Ar-
mory Show, a primeira mostra de arte
moderna nos Estados Unidos. Em 1918,
em Zurique, no Cabaret Voltaire fundado
pelo poeta Hugo Bali, dinamizado por
outro poeta, Tristan Tzara, e finalmente
completo com a chegada retumbante de
Picabia. São desde período os seus famo-
sos "retratos-colagens", mulheres pinta-
das, cujos cabelos eram palitos de fósforo e
os olhos, moedas.

Caras demais

Esse período efervescente da obra de
Picabia, cuja obra — L'Oeil Cacodilate —
parece ser o símbolo máximo, junto com
as suas famosas "pinturas-mecànicas" da
mesma época, não estão na exposição.
"São obras caras demais", informa Pièrre
Calté, um francês de 35 anos, organizador
da exposição no Café des Arts e que prepa-
ra uma vasta retrospectiva, no próximo
ano, para o Japão. "As obras pertencem ao
período de pós-guerra e mostram o cami-
nho abstrato que seguiu a pintura de
Picabia. Ele lembra, contudo, que o pri-
meiro quadro abstrato pertence a Picabia,
Caout-chouc, de 1907 e que certa sugestão
do tachismo aparece numa obra de 1920,
La Sainte Vièrge. Há, contudo, um rosto
de mulher, que lembra o Picabia do passa-
do, mas sem os palitos de fósforo e os olhos
de moedas.

Critica-se também o final da carreira
do artista, em que foi considerado como
um frivolo playboy a bordo de um iate
ensolarado, pintando retratos de mulheres
da sociedade que já não temiam mais
verem seus cabelos cheios de fósforos ou
de espaguete. Picabia teria também uma
fase em que se preocuparia com transpa-
rências e onde procurava recriar obras
clássicas do passado. Calté procura corri-
gir esta visão que a obra final de Picabia
foi a de um incendiário que se transformou
num bombeiro.

— Os americanos e os alemães valori-
zam muito esse período do artista. Consi-
deram-no um precursor do movimento
pop e do hiper-realismo e. assim como
Mareei Duchamp, foi o grande artista que
a década de 70 revalorizou. Acredito que
os anos 80 pertençam a Picabia.

Talvez. Picabia, que morreu em 1953,
construiu uma obra polêmica. Para mui-
tos críticos foi um mau pintor criativo. E,
no caso, é a invenção que conta. Depois,
muitas pinturas do final da sua vida. le-
vou-as ao mau gosto absoluto. Talvez des-
sas duas atitudes surja a pintura desta
década. E Picabia voltaria a reinar como
um lendário príncipe de uma época de
grandezas.

)S DA VANGUARDA

Picabia no seu ateliê em 1912: um
homem rico, proprietário de 127
automóveis
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Um retrato de mulher, sem os palitos
de fósforo do período dadaísta

AloxandTe Maurício

fübra abstrata de Picabia em
exposição no Café des Arts
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ÜOeil Vacodylate, de 1921,
mostra um Picabia dadaísta e inventivo

UMA DAMA JOVIAL
UM verão, em Cannes, no

...... meio da Segunda Guerra
Mundial, dois homens de pés pe-
quenos usavam o que era consi-
derado na época uns confortáveis
sapatos de mulher. Os homens
chamavam-se Pablo Picasso e
Francis Picabia. um espanhol e
outro com sangue espanhol nas
veias. Quem conta esta história é
a mulher de Picabia, uma alegre
senhora de 75 anos, que desde
sábado esta hospedada no Hotel
Meridien.

"Eles eram baixos e os sapa-
tos os deixavam mais altos. Pi-
cabia mandava-me comprar os
seus e a vendedora julgava-me
um pouco louca, porque eles
eram grandes demais para os
meus pés. Mas. nâo serve, ela
dizia. Ela deveria ficar intrigada
porque eu nunca voltava a loja
para troca-los. Picabia os usava."

Extravagâncias
Olga Picabia, segunda e últi-

ma mulher do artista, conheceu o
marido nos fins da década de 20,
ri de umas das extravagâncias do
Picabia. Numa mesa. próxima á
piscina, Olga joga xaC.rez com
uma amiga, num portátil tabulei-
ro. -Falar de Picabia? Mas assim
você tira meus pensamentos do
jogo" A amiga acabara de perder
um cavalo. "Joguei multo com
Man Ray e com Mareei Du-
champ. que foi um mestre Che-

guei a ganhar de Man Rau, que
queria revanche."

A época de Madame Picabia é
repleta de nomes lendários na
história da arte. mas é recordada
como se ela virasse páginas de
um íntimo álbum de familia. Re-
corda-se, por exemplo, do dia em
que Man Ray foi visitar seu iate,
acompanhado de uma bela mula-
ta. E é exatamente um álbum de
familia que Olga abre para falar
do seu marido e artista, um livro
que ela compôs com recortes de
jornais, comentários de exposi-
ções, pequenas lembranças, foto-
grafias e que foi editado em 1976,
por ocasião de uma grande re-
trospectiva com obras de Picabia
no Beaubourg.

De fato. numa foto tirada por
Man Ray lá está Olga. queimada
de sol, muito jovem, a mulata e o
mar do Sul da França, onde mo-
ravam. pois Picabia e ela ficaram
15 anos navegando num iate
Neste álbum. Olga percorre a vi-
da do artista: convites para expo-
sições estão juntos de um dese-
nho de Picabia, junto de Picasso,
ambos de calção, na praia e de
pés pequenos. Há fotos de alegres
festas. Picabia no ateliê, uma re-
produção de um desenho do ar-
tista para o livro do poeta Murilo
Mendes — Janela do Caos. de
1949 "E um bom poeta." Ha tam-
bem uma das ultimas fotos do
artista, numa bicicleta, com seu
cachornnho Sizou O livro termi-

Olga
Picabia,
mulher do
artista, a
alegria de
uma bela
época

gata ** «BKSSÍ-Í

na com a fotografia do artista
escrevendo a sua assinatura. O
humor de madame Picabia é im-
pecável. "Como isto ajudou os
falsários. Falsifica-se muito Pi-
cabia, principalmente obras da
época do dadaísmo, porque é ate
mais fácil falsificar este período.
Uma vez. estava com um mar-
chand em Nova Iorque e ele todo
contente apontava uma obra e
dizia. "Está vendo este Picabia?"
Olhei para todos os lados e per-
guntei Onde'' O quadro era
falso "

Raridade
Madame Picabia e seus ami-

eos estavam intrigados com a

reprodução de uma obra do artis-
ta que saiu na edição de segunda-
feira no JORNAL DO BRASIL,
obra pintada na Argélia, no pós-
guerra do chamado período "rea-
lista" e que para muitos críticos
foi precursor do movimento pop."Eu me lembro deste quadro,
mas pensei que estivesse desapa-
recido. Não está em nenhum livro
sobre Picabia e foi uma surpresa
vé-lo num jornal brasileiro. Será
que esta aqui?" A obra, contudo,
foi reproduzida da revista Le
Point, na época da retrospectiva
de Picabia.

Dos inúmeros casos amorosos
que o artista teve. Madame Pi-
cabia, com uraça feminina, recu-

sa-se a comentar e apenas mos-
tra no seu álbum de familia, uma
homenagem aos amores clandes-
tinos do marido: duas páginas
com fotografias de dançarinas de
boate. Sobre o método do traba-
lho do marido, recorda que Pi-
cabia trabalhava de noite ("a ho-
ra que os chatos dormem") e por-
que. com desdém. Picabia consi-
derava a "luz do dia sempre a
mesma." Há nas lembranças de
Madame Picabia toda uma ale-
gria daquela bela época, das fes-
tas que participavam, dos tem-
pos em que a vanguarda já no
apogeu, tilintava suas vitórias
com champanha ou aposenta-
vam suas criativas mentes em
repousantes lances no jogo de
xadrez.

— Ela é sempre divertida —
informa Pièrre Calté. amigo e or-
ganizador da atual mostra — On-
tem â noite, na boate do Hotel,
ela tomou três caipirinhas e
dançou.

Nào há nostalgias, nem triste-
zas em Madame Picabia. "Meu
marido também era assim. Vivia
o momento, o presente. Depois
que participou do movimento da-
da e viu que acabara, nunca mais
voltou a falar dele "

O dadaísmo é hoje histórico e
popular Há pouco tempo em Pa-
ris. Madame Picabia acordou
com um barulho infernal. Inau-
gurava-se em frente a sua casa o
furioso som da discoteca Dada.
De manha, o proprietário expll-
cou-se E uma homenagem ao
seu marido "
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6 TOND UE
Danusia Barbara OS MOLHOS

NÁO 

é sofistica-
do, mas des-
contraído. O
fondue exige

degustação com vagar,
entre amigos, numa
conversa que dure no-
ras. A panela não sai do
fogo, mas vem à mesa, e
a comida é feita no mo-
mento que se vai co-
mer. O ideal é inventar
misturas, transformar o
prato numa paleta e se
deixar levar pelos mo-
lhos, pelo queijo derre-
tido, pelas nuanças.

Fondue é invenção
suíça, para apresentar
de maneira diferente
seus produtos nacio-
nais, o queijo e o choco-
late. Na verdade, o um-
co que merece mesmo o
nome de fondue é o de
queijo, com sua varian-
te doce, o chocolate. Os
outros são frituras ou
cozimentos. Mas como
os artefatos são os mes-
mos (o pequeno fogarei-
ro, a panela, os garfos
de cabo longo) e, princi-
palmente, o espínto, tu-
do no Brasil acabou,
sendo conhecido como
fondue: de carne (bour-
guignone), frango, pei-
xe, camarão, almônde-
gas, lingüiça, lombinho
de porco, lagosta.

Não é difícil fazer fon-
due. Tendo o aparelho
ou improvisando um, o
passo seguinte é esco-
lher o tipo e os molhos.
O de queijo é acompa-
nhado de pão francês
cortado em pequenos
pedaços, além dos dife-
rentes pães pretos que
se queira oferecer: inte-
gral, de centeio, sueco.- Os de carne permitem
maior criatividade.

Além dos molhos
mais óbvios, como
maionese, ketchup ou
poivre, o gostoso é in-
ventar. Não se prender
a uma só linha, mas ex-
piorar os caminhos
mais variados. Cremo-
sos, picantes, doces
(qualquer geléia é um
saboroso acompanha-
mento, exóticos, os mo-
lhos são infinitos nas
suas possibilidades
combinatórias.

É sempre possível
inovar, acrescentando
uma colher de páprica,
um pouco de cherry,
uma salsa batida, gotas
de Grand Marnier, ma-
çã ácida ralada. Mango
chutney produz mila-
gres e até um simples
mel misturado com su-
co de fruta pode mere-
cer aplausos. O segredo
é a qualidade dos pro-
dutos. Frutas frescas,
em calda, marinadas ou
em compotas dão um
toque diferente, bem
como legumes cozidos,
cortados em pequenos
pedaços. Como acom-
panhamento, pãezi-
nhos, batata rosti (cozi-
da e frita com bacon,
presunto e cebola) e um
bom vinho.

Cunberland
Suco de uma laranja, a casca

cortada Aninha ou ralada, meia
taça de vinho tinto, 1 pitada de
gengibre, meio copo de geléia de
amora, suco de meio limão, uma
pitada de mostarda, uma colher
de rabanete raspado ou de raiz
forte, uma colher de amêndoa
ralada.

Ferva a casca da laranja com o
binho e o gengibre por 10 minu-
tos. Deixe esfriar. Junte a geléia,
o suco de limão, o suco de laran-
ja e misture com mostarda, ra-
banete ou raiz forte, é amêndoa.
Deixe repousar por algum tem-
po, para pegar sabor. Ponha na
geladeira, é servido frio.

Curry
Meia colher (de chá) de man-

teiga, uma cebola ralada, duas
maçãs cortadas em quadradi-
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UM SUÍÇO
À BRASILEIRA

nhos, uma colher (de chá) de
curry, uma colher (de chá) de
massa de tomate, um copo de
caldo de carne, um copo de cre-
me de leite, meia colher (de chá)
de farinha de trigo ou fécula de
batata, sal.

Refogue a cebola com mantei-
ga, cozinhe a mação com o curry,
tomate e caldo de carne. Ferva
por cinco minutos. Misture com
o creme de leite e a farinha ou
fécula de batata. Deixe ferver
mais um pouco. Ponha uma pi-
tada de sal. Se quiser, pode
acrescentar mais condimentos
picantes.

OS FONDUES
Bourguignonne

Calcule cerca de 250 gramas
de filé mignon por pessoa. A
carne deve vir limpa de nervu-
ras, cortada em cubos, tempera-
da com sal e pimenta do reino.
Quem quiser substituir o filé
mignon por outras carnes mais
baratas (contra-filé, alcatra ou
mesmo patinho) pode fazê-lo
com sucesso, desde que tenha o
cuidado de bater a carne e dei-
xá-la de molho no leite por algu-
mas horas. A carne ficará bem
macia. Depois, é enxugar e agir
como se fosse filé mignon.

Coloque óleo até metade da
panela e leve-a ao fogo para es-
quentar (primeiro no fogão de
gás; quando estiver bem quente,
leve-a ao aparelho de fondue).

Espete então dois ou três peda-
ços de carne no garfo próprio,
mergulhe no óleo quente e deixe
fritar a seu gosto. Depois é pas-
sar para o prato e saborear com
os molhos. Pãezinhos e saladas
podem acompanhar, bem como
um bom vinho tinto.

Como variante, pode-se ter o
fondue de frango, de almônde-
gas ou de lingüiça. É só substi-
tuir o filé mignon por pedaços
de peito de frango, lingüiças (ti-
rar as peles e cortá-las em cubos)
ou almôndegas. Para fazer as
almôndegas, pique uma cebola,
misture com 600g de carne moi-
da, um ovo, uma colher (de chá)
de farinha de rosca, salsa picada,
sal, pimenta e páprica. Enrole
em pequenas bolinhas.

Oriental
(para 4 pessoas)

nela grande um pedaço de carne
e alguns ossos, em azeite ou gor-
dura, com um pouco de alho
socado com sal; junte algumas
rodelas de cebola, dois tomates e
um pouco de alho-porró. Deixe
no fogo com dois litros de água e
um maço de cheiro verde. De-
pois de ferver bastante, coe e
passe para a panela de fondue.

Calcule 250 gramas de filé-
mignon para cada pessoa. O de-
talhe é que a carne não vem
cortada em cubos, mas em finas
lâminas. Pedaços de cenoura e
couve-flor cozidos, bem como
champignous em conserva, cos-
tumam acompanhar.

Os fondues
continuam na

página 5
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NA SAFRA,
A DÁGUA
VENDE BEM
NABO, NEM
TANTO
Maria Eduardo Alves touza

ESTÀO 

na safra, a bana-
na e o nabo. De banana,
a oferta maior é da na-
nica ou dágua, muito

embora seu consumo semanal
nos super e hipermeracados e
nos hortomercados da Ceasa
(Humaitá e Irajá), totalizando
em 10 lojas, 1 mil 500 caixas,
aproximadamente, seja a meta-
de verificada em relação ao con-
sumo da banana prata, 3 mil
caixas (36 mil quilos). Já o con-
sumo do nabo é inexpressivo:
apenas 260 caixas por semana
em nove supermercados, (20
quilos por caixa, ou 5 mil 200
quilos).

Colhida em Angra dos Reis,
Mangaratiba, Parati e Itaguaí, a
banana dágua é adocicada po-
dendo ser comida, madura, crua
("só que aí, é mais pesada", diz
José Fernando Lima, chefe da
quitanda do Disco, Botafogo).

— Mas quando verde, o ideal
é comê-la cozida ou assada —
informa Sérgio Ribeiro Cabral,
da S. R. Cabral Frutas, firma
com dois boxes na Ceasa do
Humaitá.

Conforme Rafael Enrique
Rangel Delgado, do Carrefour,
plantada em baixada, a banana
dágua é mais fácil de ser colhi-
da, o que ocasiona maior oferta
do produto, conseqüentemente,
preços mais baixos.

— Já a prata, cuja maior
produção vem do Espírito San-
to, considerada nobre, é planta-
da em movro, dai sua colheita
ser custosa. Essa banana não se
desenvolve no frio.

Quanto ás outras bananas —

terra, maçã, figo, ouro — geral-
mente são encontradas em fei-
ras e hortomercados (havia ape-
nas a terra no Freeway, que
vende 30 caixas semanais), e
seu consumo é ínfimo: 240 cai-
xas por semana, apenas (Ceasa
Humaitá e Irajá).

Mas qualquer que seja a ba-
nana, deve ser guardada fora da
geladeira, "se não fica verde",
diz Sérgio Cabral. E conclui que
se estiver madura, resiste em
casa três dias. Verde, uma se-
mana.

Nabo

Quanto ao nabo, cultivado
em São Paulo e no Estado do
Rio, de acordo com Jorge Araú-
jo, gerente de perecíveis do
Freeway, dura 48 horas nas
áreas de venda das seções de
hortifrutigranjeiros e tanto faz
ser colocado fora ou dentro da
geladeira.

Na geladeira, ele pode
brotar, mas é só cortar os brotos
e pronto, náo tem problema.

Antônio Torcato, da Distri-
buidora de Legumes Choupal,
na Ceasa Humaitá, ensina uma
receita de nabos sem rama.

Chama-se Nabos de Mo-
lho. Primeiro, ferve-se meio litro
de água. Quando a água come-
çar a ferver, jogar a rama. Escor-
rer a água, reservando meio co-
po. Fazer um refogado com ce-
bola, alho e louro. Jogar a água
na rama e aferventar. Em segui-
da, acrescentar o refogado. Com
uma colher de sopa de farinha
de trigo e um copo de geléia, de
leite, fazer um mingau e juntar
esse mingau no refogado.

DO ARROZ À OMELETE COM BANANA
Arroz com Bananas

Oito xícaras de arroz cozido,
seis bananas-da-terra cortadas
em fatias e fritas na manteiga,
300g de queijo-de-Minas corta-
do em cubinhos, dois copos de
molho de tomate já preparado
(com caldo de carne ou de fran-
go, como preferir), 300g de pre-
sunto cozido cortado em cubi-
nhos, duas colheres (de sopa) de
margarina, queijo parmesão ra-
lado.

Misture o arroz com a marga-
rina. o presunto e o queijo-de-
Minas. Em uma forma refratá-
ria, coloque uma camada de ar-
roz regada com o molho de to-
mate, uma camada de bananas,
outra de arroz, regue novamen-
te com o molho, mais uma de
bananas e a última novamente
de arroz. Despeje o restante do
molho, salpique com o queijo
parmesão e leve ao forno para
esquentar.
Croquete de Bananas

Uma dúzia de bananas pe-
quenas e firmes, ovo, farinha de
rosca e óleo para fritar.

Corte as bananas ao meio, no
sentido vertical, passe no ovo,
na farinha de rosca e frite em
óleo bem quente. É excelente

para acompanhar bifes, carnes
assadas e, para quem gosta, pei-
xes também.
Farofa de Bananas
com Ovo

Derreta três colheres (de so-
pa) de margarina com um pou-
co de óleo. Frite uma cebola
pequena ralada, junte farinha
de mandioca o quanto baste.
Numa frigideira separada, frite
um ovo, desmanchando com o
garfo a gema e a clara. Corte em
pedados e junte à farofa. Tem-
pere com sal, retire do fogo e
junte duas bananas cortados
em rodelas. É ótimo para acom-
panhar frango assado. Para
quem gosta, um chutney tam-
bém vai bem.
Omelete de Bananas
com Queijo

Bata cinco claras em neve,
junte as gemas, uma pitada de
sal e bata mais um pouco. Colo-
que óleo numa frigideira e deite
os ovos. Quando a omelete esti-
ver secando, mas ainda molha-
da por cima, e portanto no pon-
to ideal para enrolar, coloque
tirinhas de banana e de queijo-
de-Minas. Enrole. Vire, coloque
um pedaço de manteiga por ei-
ma e sirva bem quente.
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DELÍCIAS EM QUE O NABO É O ASTRO
Creme de Nabos

Cozinhe 600 g de nabos com
água, sal e pimenta-do-reino,
até ficarem quase desmancha-
dos. Coe e, se necessário, pique
mais um pouco antes de juntar
uma colher (de sopa) de mantei-
ga, duas colheres (de sopa) de
creme de leite fresco, sal a gos-
to, salsinha e cebolinha pi-
cadas. Misture bem e leve ao
forno para aquecer.
Purê de Nabos

Descasque e corte em peda-
ços quatro nabos grandes, le-
vando-os ao fogo em água onde
foi previamente desmanchado

um tablete de caldo de carne.
Deixe cozinhar em fogo brando,
cobertos de água, até ficarem
bem cozidos. Amasse com um
garfo, tempere com uma colher
(de café) de açúcar, sal e pimen-
ta a gosto (a pimenta é faculta-
tivai e manteiga. Leve ao fogo
novamente, bata com uma co-
lher de pau e sirva quente,
acompanhando assados.
Nabos com Carne

Meio quilo de nabos, meio
quilo de carne de peito cortada
em cubinhos, uma cebola pe-
quena, uma tirinha de bacon,
(facultativo), três tomates gran-
des passados no liqüidificador,

sem sementes, sal, uma pitada
de açúcar, pimenta a gosto,
óleo.

Coloque um pouco de óleo
numa panela. Frite o bacon,
doure a cebola, junte a carne,
refogue bem e acrescente o na-
bo, cortado em pedaços. Despe-
je o tomate liqüefeito, o sal, o
açúcar e a pimenta e deixe cozi-
nhar em fogo brando, panela
tampada até a carne e o nabo
ficarem cozidos.

Nabos ao Creme

Seis nabos regulares, desças-
cados, cortados em fatias e cozi-
dos em caldo de galinha (o cal-

do, depois de coados os nabos,
poderá ser aproveitado para
uma sopa — basta congelá-lo,
um copo de leite, uma colher (de
sopa) de manteiga, duas colhe-
res (de sopa) de farinha de trigo
(mal cheias), uma colher (de so-
bremesa, mal cheia) de queijo
parmesão ralado, uma pitada
de noz moscada e sal a gosto.

Desmanche a farinha de tri-
go no leite e leve ao fogo com a
manteiga, o sal e a noz mosca-
da, até formar um creme espes-
so (o leite pode ser aumentado,
se desejar um molho mais ralo).
Despeje esse molho branco so-
bre os nabos, salpique com o
queijo parmesão e leve ao forno
para gratinar.

EIS A
OPINIÃO
DO SEU
MÉDICO

Flávio Rotman
Professor de Nutrologio e Medicina da UFRJ

NABO, UM
ESCUDO'NA VIDA DO
VELHO

POR 

causa das suas propriedades tônl-
cas, mineralizantes, emolientes, o nabo
cru ou seu suco, deve constar obrigato-
riamente do cardápio nutrológico do

velho. O aumento do número de doenças orgàni-
cas que incidem nesta faixa etária, muitas vezes
associada à diminuição da capacidade mental,
reduz sensivelmente os contatos do velho com sua
comunidade, levando-o à solidão, depressão, apa-
tia e inapetència alimentar. Sabe-se que os velhos
solitários alimentam-se muito pior do que aqueles
que vivem integrados na sua comunidade.

Velho só mal come
As desvantagens físicas do velho geram difi-

culdades na compra dos alimentos e no preparo
das refeições, principalmente nos dias de frio e
chuva. Os velhos viúvos não sabem na sua maioria
comprar nem preparar os alimentos e por isso
mesmo nutrem-se qualitativamente mal.

As depressões psíquicas sáo 20 vezes mais
freqüentes nos idosos desnutridos do que naqueles
bem-alimentados. No velho, depressão e desnutn-
ção são irmãs gêmeas. Os velhos por terem má
dentiçào evitam alimentos frescos e duros, difíceis
de serem mastigados. Portanto, o nabo e outros
legumes, frutas, carnes, são consumidos de forma
precária. O cozimento excessivo usado pelos ve-
lhos para amolecer estes alimentos reduz em mui-
to o seu teor nutritivo, principalmente em sais
minerais e vitaminas, como é o caso do nabo.

O alcoolismo, comum no velho, responde tam-
bém por uma ingestão calórica aumentada, entre-
tanto muito deficiente em substâncias ricas em
valor biológico (calorias frias).

A obesidade e outra perturbação nutricional
observada no velho que ingere uma quantidade de
alimentação superior às necessidades fisiológicas
requeridas, agravada ainda pela ociosidade de
movimentos, predispondo de forma conjunta ao
acúmulo de gordura no corpo.

A anemia é muito comum no velho devido ao
consumo reduzido de ferro, ácido fólico e vitamina
C, encontrados normalmente no nabo, frutas e
outras verduras.
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Queda metabólica
Por volta dos 25 anos, o metabolismo do corpo

começa a diminuir. Nos homens de 65 anos a
redução metabólica situa-se em torno dos 207r em
relação ao valor correspondente à idade de 25
anos.

No seio de uma população determinada, as
necessidades caloricas apresentam uma baixa de
37c a cada decênio entre 25 e 45 anos e para os
decênios de 45 a 55 anos e 55 a 65 anos essa
diminuição lícaria mais ou menos em torno dos
7,5r/r.

O velho entre 60 e 75 anos necessita aproxima-
damente de 2 mil 100 calorias, e para as mulheres
entre 55 e 75 anos o aporte recomendado seria de
mais ou menos 2 mil 050 calorias. Acima de 75
anos, o consumo ideal ficaria em torno das 1 mil
900 calorias para ambos os sexos.

Necessidades
Não existe nenhuma prova segundo a qual as

necessidades de proteína na idade madura e na
idade avançada sejam inferiores às dos adultos
jovens. A quota diária de proteínas no velho é de 1
grama por kg de peso teórico ou seja, aproximada-
mente 70g para o homem e 58g para a mulher,
representando somente 20% do valor calórico to-
tal da sua dieta.

Os hidratos de carbono sáo importante fonte
de energia para a atividade muscular do velho,
devendo ser fornecido em quantidades suficientes
para manter a glicose em níveis normais no san-
gue, evitando-se o seu decréscimo, ou seja a hipo-
glicemia, situação muito mal tolerada pelo ser
idoso. Devem corresponder a 55 ou 609; do valor
calórico total, nâo devendo passar desta cifra, pois
favoreceria a transformação do açúcar em gordu-
ra. A ingestão de gordura deve ser limitada, ou
seja, corresponder a 30r'r do valor calórico total da
dieta, jã que seu excesso pode acelerar o processo
de arteriosclerose vascular, ou entào gerar distúr-
bios no metabolismo das lipoproteinas que trans-
portam as gorduras no sangue. Além da ingestão
continuada do nabo na alimentação do velho,
recomenda-se 1 mg de cálcio e 12 mg de ferro por
dia. no sentido de contrapor ao processo de desmi-
neralizaçáo óssea e a anemia por deficiência de
ferro, tão comuns na faixa geriátrica.

O aporte de vitaminas se fará através do
consumo do nabo e outros legumes e hortaliças,
comidas de preferência na sua forma crua. A
ingestáo de água deve se situar em torno de 2 a 3
litros dia, ingerida como chá, mate, suco, sopas,
caldos, água comum, água mineral. O equilíbrio
da vida do velho mantém-se entre o que ele ingere
e o que ele gasta. Portanto, o ser idoso deve ter,
como todo indivíduo, o equilíbrio energético pre-
servado sem o qual náo existe finalização dos
fenômenos vitais para movimentação da sua má-
quina metabólica.

__________m____¦_¦_--¦¦¦—¦¦¦¦——__«____-»«»«_M_»——-¦ «fe^W

CLAUDIA dá receitas completamente novas com .;. ^& ?' JÊ
produtos semi-prontos, supergelados ou enlatados /* lf7
que você prepara com um mínimo de esforço. *^^^^^ 

í
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BANANA, O
CALMANTE
INTESTINAL

papa de banana, introduzida no regime
do lactente a partir do 3o mès, além de
constituir numa inesgotável fonte de hi-
dratos de carbono (20,8% na banana São
Tome, 36,8% na banana-ouro), potássio,

sódio, fósforo, cloro, magnésio, enxofre, silício, cál-
cio, vitaminas A, BI, B2, Niacina, C, estimula o
apetite e as funções digestivas.

Isto porque a banana verde ou madura possui
uma substância oleosa, de efeito adstringente, que
suaviza o intestino deigado, grosso, e reto, sendo
sua aplicação larga e plena em todos os casos de
diarréia aguda ou crônica.
PREPARO: Papa de Bananas — Descascar as ba-
nanas, amassá-las com um garfo até a condição de
papa. Juntar açúcar, ou mel. ou lactose. Pode-se
adicionar ainda biscoitos, queijo cremoso, farinha
de cereal pré-cozida, gelatinas, geléias, suco de
laranja, suco de limão, leite. A banana-prata merece
a preferência, podendo entretanto ser dada a bana-
na-maçã ou banana-dágua.

Alimentação durante a diarréia
Recentes programas de reidrataçáo oral, se-

guindo diretrizes da Organização Mundial de Saú-
de, recomendam a alimentação contínua, com a
banana por exemplo, durante o período de diarréia.
Essas recomendações contradizem a velha prática
de suspender a alimentação durante a diarréia,
prática estimulada por crenças populares. Além
disso, as crianças quando doentes, perdem o apetite
e chegam a resistir à alimentação.

Portanto, não é fácil alterar a prática de suspen-
der a alimentação para reduzir o número de evacua-
ções e para "deixar o intestino descansado". A
razão de se continuar a alimentação durante a
diarréia é fundamentalmente nutriciqnal. No Brasil,
muitas crianças com diarréia já são desnutridas. A
desnutrição pode ou náo aumentar a incidência de
diarréia, mas esta será mais prolongada e mais
severa em pessoas desnutridas. Ademais, a diarréia
pode agravar a desnutrição de quatro formas: pela
perda do apetite, pela suspensão da alimentação,
pela redução da absorção intestinal durante e de-
pois da diarréia, pela fragmentação metabólica dos
tecidos gordurosos e musculares.

As crianças aumentadas recuperam-se mais ra-
pidamente e aumentam mais o peso do que as
crianças não alimentadas no curso da diarréia. Foi
devidamente demonstrado que o jejum prolongado
reduz a atividade enzimática digestiva intestinal,
ao passo que a continuação da alimentação estimu-
Ia a contínua absorção de nutrientes. Assim, a
terapia da diarréia deve ser julgada mediante a
avaliação da condição da criança, como o aumento
do seu apetite e peso, do que somente mediante
contagem das evacuações e a medição do seu vo-
lume.

Leite azedo com banana — a solução
É uma fórmula associativa mágica usada para

tratar a diarréia do adulto ou da criança, que esteja
ou nâo usando antibióticos destruidores da flora
bacteriana normal do intestino.

O leite azedo ou acidificado, cultivado com
bactérias, ajuda a combater a flora intestinal nociva
e a restabelecer a flora benéfica, o que, por sua vez,
auxilia os intestinos a combaterem a diarréia. As-
sim, o leite azedo, acidificado seja com ácido acéti-
co, ou ácido cítrico, ou suco de limão ou suco de
laranja, ou então finalmente o iogurte e o kefir são
exemplos de armas formidáveis para regularizar a
função intestinal comprometida pela diarréia.

Assim, o iogurte é o leite onde se cultivou a
cultura de lactobacilos bugaro, streptococo termófl-
lo e lactobacilo de moro, deixado em repouso na
temperatura de 40° a 50° C durante 24 horas. Forma-
se assim o ácido lático, cujo teor, para não ser
desagradável, não deverá ser superior a 1%; a
caseína fermenta, solubilizando-se, tornando a sua
digestão mais fácil. Já o kefir é preparado com
determinados fungos caucásicos, os quais contêm
uma levedura que fragmenta a sacarose (açúcar)
que, ao produzir a fermentação alcoólica da lactose,
desprende ácido carbônico e um bacilo que natural-
mente irá solubilizar a caseína do leite.
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Comprando agora você economiza muito mais!
Conjuntos e peças avulsas de alumínio polido. Práticos, resistentes e fáceis
de limpar. Ideais para atender às necessidades diárias na cozinha.

Economize
CrS3.350,

Conjunto com 33 peças

De Cii? 16.550, por

ABRA LOGO SUA CONTA CCS -
CARTÃO DE CRÉDITO SEARS

Vocâcomprasemjuros, Ck£E,eé9r-'
e tem 10 dias para A"* M,

pagar após «TBfc
a data da fatura, *tWRfti|

ou paga em mensalidades « |iJcom juros. ^ J ^f ^^ J >

.___^
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Economize
CrS 1.090,

Conjunto de
porta-mantimentos

5 peças
De Cr$ 5.190, por

Economize
Cr$ 1.200,

Panela de pressão
de 4,5 litros

De CrS 3.590, por

CrS 2.390,

Economize Cr$ 1.500,
Conjunto 4 peças com

revestimento antiaderente Teflon*

De Crê
7.490, por Cr$

•Marca Registrada Du Pont

Economize CrS 350,
Conjunto

Banho-maria
De CrS 1.750.

por CrS 1.400,

Economize CrS 300, Economize CrS 400,
Forma para Ferv-magic

pizza
De CrS 1.350, De CrS 1.950,

por CrS 1.050, por CrS 1.550,

Economize CrS 300,
Frita Penedo

De CrS 1.950.

por CrS 1.650,

Economize CrS 400,
Pipoqueira

De CrS 2 390,

por CrS 1.990,

Economize CrS 240,
Tampa-chaleira
Termomatick

De CrS 1.290,

por CrS 1.050,
SEARS BOTAFOGO. DE 2* A 6*. DAS 9 AS 22H E AOS SÁBADOS, DAS 9 AS 18:30H

Você pode [^ I 
satisfação garantida

contar com a k^CdFS seu dinheiro de voltai

Economize CrS 280,
Filtróleo

Metalumínio

De CrS 1.090,

por CrS 810,
SEARS BARRASHOPPING,

Botafogo
Praia de Botafogo,

Tel.: 286-1522

Economize CrS 200,
Caneca de

alumínio, 10 cm

Economize CrS 180,
Placa de amianto

com cabo

De CrS 580, De CrS 790,

por CrS 380, por CrS 61 0,
DE 3* A SÁBADO, DAS 10 AS 22H - 2\ DAS 14 AS 22H

BarraShoppíngSB
400 Av. das Américas, 4666

Tel.: 327-731KPABX)
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RUSSO PARA A
SEGUNDA-FEIRA

Para o jogo do Brasil e da União
Soviética, de segunda-feira, você pode
preparar um almoço diferente. O chef
de cuisine do Hotel Caesar Park,
Philippe Faidy, sugere um cardápio
russo que é formado pela sopa Bortsch
Romanoff como entrada, peito de
frango recheado à moda russa como
prato principal e Charlotte Moscovite
para a sobremesa.
Bortsch Bomanof
(para seis pessoas)

Ingredientes: meio pato, 400g de
toucinho, 300g de repolho roxo,
400g de beterraba, uma cenoura,
meia colher de sopa de massa de
tomate, duas cebolas, 50g de man-
teiga, dois litros de caldo de carne,
1/4 de litro de creme de leite, uma
colher de salsa picada ou de funcho,
uma colher de sopa de vinagre e
pimenta-do-reino.

Corte o pato em quatro pedaços,
tempere com sal e pimenta-do-
reino e core bem numa frigideira.
Separe o pato. Cozinhe, em água
apenas, o toucinho durante 15 mi-
nutos (se for salgado, deixe de mo-
lho desde a véspera). Corte 150g de
beterraba em tiras bem fininhas e
proceda da mesma forma com a
cenoura e a salsa. Na gordura do
pato, frite as cebolas até que fi-
quem bem douradinhas. Junte as
cenouras, o restante de beterraba, a

salsa e uma concha do caldo de
carne. Cozinhe durante 25 minutos.
Adicione a massa de tomate, o tou-
cinho, o repolho roxo cortado bem
fino e o pato. Tempere com sal e
uma pitada de açúcar. Junte o resto
do caldo de carne e deixe cozinhar
até que a carne fique bem macia.
Separe a carne, desfie o pato e corte
o toucinho em fatias bem fininhas.
Verifique o tempero da sopa e des-
peje-a na sopeira sobre as carnes.
Salpique com salsa picada (ou
funcho).

Molho: rale o restante das beter-
rabas e esprema num pano até ex-
trair todo o suco. Junte o vinagre e
sirva na molheira. Em outra mo-
lheira, coloque o creme de leite com
umas gotas de limão.

Ballotines de
Foulet à ia Russe
(Peito de frango recheado à moda
russa)

Ingredientes: quatro peitos de
frango, quatro fatias de pão de for-
ma, meio copo de leite, 50g de figa-
do de galinha, 50g de cebola picada,
30g de manteiga, noz moscada,
quatro colheres de creme de leite e
um limão.

Separe os filezinhos de frango e,
então, bata os peitos de frango ao
máximo. Em seguida, tempere-os
com sal e pimenta. Core, na mantei-
ga, as cebolas picadas e junte os
fígados de galinha. Deixe esfriar.
Misture o pão ao leite e passe duas
vezes na máquina de moer. Misture
bem e tempere com sal, pimenta-
do-reino e noz moscada. Recheie os

peitos de frango com aquela massa
e embrulhe-os, um a um. em papel
de alumínio, dando-lhes a forma de
canudo, ünte uma assadeira com
um pouco de manteiga e nela colo-
que os peitos de frango envoltos em
papel de alumínio. Na mesma assa-
deira, que foi untada, coloque os
peitos de frango, o creme de ieite e o
suco do limão. Deixe ferver durante
três minutos. Sirva bem quente
com arro_ branco.

Charlotte Mogcovite
Ingredientes: 16 fatias de pão de

forma, 10 maçãs do tipo Golden,
120g de manteiga, 50g de uvas-
passas, quatro colheres de vodca,
lOOg de açúcar e 35g de nozes (ou
amêndoas).

Unte bem a forma de pudim com
manteiga e forre o interior dela com
as fatias de pão de forma, passadas
na manteiga derretida. As fatias
tèm que ser cortadas geométrica-
mente para que sejam arrumadas
regularmente na forma. Descasque
as maçãs, corte-as em fatias e pas-
se-as na manteiga (30g) e em 80g de
açúcar numa frigideira. Adicione as
uvas-passas, as nozes e uma colher
de vodca. Deixe no togo até que as
maçãs se desmanchem e fiquem
bem secas. Coloque então na forma
e leve ao forno a 180 graus. Deixe
durante 25 minutos mais ou menos,
até que fique dourado. Ao tirar do
forno, deixe descansar por 10 minu-
tos, vire na travessa, coloque
açúcar por cima e despeje três co-
lheres de vodca quente. Sirva fiam-
bejando.

CARNES, BACALHAU E ARROZ, AS BOAS OFERTAS
melhor oferta desta sema-
na, no Boulevard, é o filé-
mignon, até sábado. O
Disco oferece uva Itália a

bom preço, também até sábado. No
Freeway, a oferta mais significativa
é o bacalhau Porto, até terça, 15. Na
Sendas, destaca-se a promoção do
lombo chapecó, idcm até terça.
Frango extra é boa oferta no Carre-
four, até quarta, 16. E a oferta em
destaque na Cobal é o arroz de sua
própria marca (Cestão da Econo-
mia, também em todos os super:
mercados da rede Somar), até o dia
24.

Hoje, os hortomercados Ceasa
(Humaitá, Leblon, Méier, Irajá e
Campinho) ficarão abertos até 14
horas. Já a Cobal (Humaitá, Irajá e
Campinho) funcionará até 12 horas.

EM ALTA
ABOBRINHA
CEBOLA.
PIMENTÃO
QUIABO
VAGEM
AIPIM

EM BAIXA
AGRIÃO
CHUCHU
REPOLHO .
LARANJA-PERA

FREEWAY
OFERTA PREÇO NORMAL,

Farinha de mesa Nadia—kg  Cr$38  Cr$58
VinagrePeixe  Cr$55  Cr$79
BiscoitoXereta-caixade lkg  Cr$120  Cr$196
Molho de tomate Purela  Cr$66  u*iw
Frango abatido—kg  125 'ztfizí
BaTamaudoPortoLegítimo-Kg  Cr$1440  Cr$1.840
Palmito Fiesta-lata de lkg  Cr$165  ^2io«
TorradaBTost  Cr$148  Cr$196

CASAS DA BANHA

Fígado bovino
Moela de frango
Queijo prato Lanchão
Nescau—500g
Biscoito Confiança (coco/leite) pac. 2 Kg.
Delicia Cremosa—250 
Maionese Gourmet—250 
Salsicha Swift (tipo Viena) —180 

OFERTA PREÇO NORMAL
Cr$218  Cr$240
Cr$158  Cr$180
Cr$720  Cr$780
Cr$184  Cr$218
Cr$188  Cr$274
Cr$55  Cr$66
Cr$74  Cr$103
Cr$65  Cr$78

DISCO

Arroz Aristocrata—Kg
Carne seca dianteiro—Kg
Leite Moça
Uva Itália—Kg
Morango—caixa
Margarina Claybon Cremoso—250g..
Aipim—Kg
Batata-doce—Kg

OFERTA PREÇO NORMAL
Cr$130  Cr$U8
Cr$385  Cr$450
Cr$ 132,80  Cr$148
Cr$170  Cr$210
Cr$ 198  Cr$ 230
Cr$57  Cr$63
Cr$27  Cr$32
Cr$38  Cr$46

BOULEVARD

Filé-mignon—Kg
Contrafilé—Kg
A 1r»Q+-í*g . __CJ

Chã, Patinho e Lagarto Redondo—Kg...
Lagarto Plano—Kg
Leite condensado Glória
Creme de leite Nestlé,

OFERTA PREÇO NORMAL
Cr$ 495  Cr$ 550
Cr$ 375  Cr$ 420
Cr$ 360  Cr$ 398
Cr$ 331  Cr$ 368
Cr$ 319  Cr$ 355
Cr$ 125,40  Cr$ 134
Cr$ 129  Cr$ 142

Guaraná, Sukita e Limão Brahma  Cr$ 13,50  Cr$ 18

SENDAS

OFERTA PREÇO NORMAL
MargarinaDelíciaeClaybon-250g  Cr$50j80  C£™^°
Salsicha a varejo—kg
Lombo chapecó—kg
Moela de frango Perdigão—kg
Bombom Garoto —500g
Leite de coco Menina—200ml
Canjica branca—500g„...

Cr$258  Cr$289
Cr$420  Cr$480
Cr$ 154,80  Cr$198
Cr$289  Cr$329
Cr$74,90  Cr$98
Cr$33  Cr$39

CARREFOUR

OFERTA PREÇO NORMAL
Pêssego especial HP  Cr$ 138,00  £$179,00
Geléia de mocotó Imbasa  Cr$ 78,50  Cr$ 85,00
LeitedecocoMenina200ml  Crj 80,00  Cr$ 96,20
AirozOuro5ks  Cr$666,30  onMái.uu
ÍSSSSASiiBOOg  Cr|19780  Cr$212,00

Sffi^0^:!::::::::::: SffifcziSffiS
SKmsaboríCCPL)  Cr$ 35,00  Cr$ 41,00

COBAL

OFERTA PREÇO NORMAL
Arroz longo Cobal—5 Kg  Cr$540 Cr$590
Extrado de tom. Somar—370g  Cr$118 Cr$130
Leite de Coco Seigy—200ml  Cr$105 Cr$118
Geléia de mocotó Inbasa matural  Cr$71 Cr$94
Suco de caju Maísa—500ml  Cr$68 Cr$79
Salsicha Somar (tipo Viena)— 180g  Cr$66 Cr$80
Farinha demand.Farofafá—Kg  Cr$50 Cr$51
Macarrão comprido Somar—Kg  Cr$84 Cr$90

AT OS BONS PREÇOS DA SAFRA g
)>T±r\ W0 30.00 27,00 25.00 30,00 18,00 _W>0 2O00 38_30 2^0__ 

, MM

UT±± ^^ Too^ T^ 8^ 1Z00 __________ M
\>-K C-^^ ££ Slo^ 130.00 127.00 Z5_22 _2 _»* ^°
/Vn^^t'9. SS í5S 10 130 0° 134.00 175.00 ___ I"»-"» ^^ !_ «_ ™» __!¦¦
\L^ Vagem Mante,ga-kg fi| 1|2 30,00 Ts.OO 20_00 28,00 3__ *«L_££

/?TN\ ^7 ^oo ££ 2^07 _^o 2^T ^UU- 3^00 15,00 1*00 26*0 20,00 ^JM( (I ÍL> *J^«L_ Sff 23,00 ~00 _*0 £5*0 25*0 __L_g£

V^^V Chicórea-k9 êrn _7n ^TcTo 28^ 32,00 45,00 52,00 32,00 «fl

frHo in^__III_^^ 1M2_ 46*o_ 125 _j__ __ __ _—|«

V-LC f^^S fiffi ffifi 40,00—41.00 56.00 56*0 . __J36*0__ 30.00 24,00 ___45*0  50.00 38.0_^,

i^KS TT^^ ^oo 56 00 1^07- 14Q nn 110.00 108.00 108^" SgjO gg.OO 120,00 &*-!&.
CCif^ ^0 70.00  70,0 36.00 40,00 51.00 __2JL°j fOgO 0W0 28,00 ^0£_#
>>™\ üma°-dz ^5 zrrn ±-0 wo se.oo es.oo so.oo 35.00(11 5u.aõin szoo 55,oo 1j|
(YTà\ Abacate-k9 ^25 ^22 ^22 22^ !2^2 fiffi .5- ^^ QJ0O (kg) 3o.oo JVC L^^i^i 50-°° 5a0° 80'°° '- Sol 50.00 -T8.00 68,00 73.W 4^0 j

11 ^-^ Mamao Pequeno-umd. 75^00^ 75^00 75^00 duahí J_   —- ^- 65,00 60,00 40,00 
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\yi 

*-* 
CocoSeco-Kg 104.00 104.00 94,00 90^ 116*0 ^22 J|22 —;y -™ ——
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(Mpier) e Voluntários da Pátria, 2i3 (Botafogo); Sendas, Dias 02 Cruz

da Pátria, 466 (Humaitá). Os preços sâo apurados com antecedência, variando conforme o mercado.
"Primeiro eu aprendi a

fazer café. Depois, com o
fresquinho, aprendia fazer
um café decente e famoso

na família. Agora só faita
aparecer aquele

namorado que eu tinha
aos 20 anos e me pedir em

casamento.
Sra. carola Zamoino

371 (Méier) e José
(Irajá) e Voluntários

"Aqui do lado mora uma
atriz de novela que só faz
café com o fresquinho.
As vezes, ela me convida pra
um cafezinho e conta as
fofocas da televisão,
o café é uma delícia.
A novela é que não dá pra
engolir."
sra. Lúcia Mendes _^^!Í__ ^BêÊKÊB^^^^^^^^^

8__B__MR_^^-7^^^_^9H_EEeffi@__TS
W&Sw--' 
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...de Peixe
(para 4 pessoas)

Pode ser feito de duas maneiras:
ou frito, como o bourguignone, ou
cozido, como o oriental. Para o fri-
to, o ideal é usar dois pacotes de
tiras de peixe marca Findus. Des-
congele as tiras em temperatura
ambiente por uns 10 minutos, corte
em pequenos pedaços. Aqueça o
óleo no fogão, passe para a panela
de fondue e depois é só saborear,
com os diversos molhos.

A maneira oriental exige primei-
ro o preparo de um caldo onde o
peixe será cozido. Cozinhe, em água
temperada com sal, alguns legumes
(cenouras, nabos, cebolas em rode-
Ia. poros) com cabeças e carcaças
de peixe. Deixe ferver por 20 minu-
tos, coe e junte ao caldo um pouco
de vinho branco. Ferva mais um
pouco e o caldo estará pronto.

Limpe, tempere e corte em
cubos pedaços de badejo e lingua-
do. O ideal é usar filés. Depois é
consumir, espetando os pedaços
nos garfos e deixando-os cozer rapi-
damente no caldo. Os molhos são
muitos, mas hã um indispensável,
feito com gemas, mostarda e picles
(ver nos molhos).

...de Camarão

Calcule 300 gramas de camarões
médios por pessoa. Afervente os
camarões na água e sal, descasque,
limpe e sirva como o Fondue Bour-
guignonne. Molho tártaro. molho
de maionese, molho de raiz forte
são os mais indicados. Quem quiser
também pode servir à maneira
oriental, cozendo o camarão em cal-
do de peixe e vinho branco (ver
Fondue de Peixe i.

MOLHOS
...de Beterraba

Cozinhe uma beterraba. Rale e mis-
ture com raiz forte.

...de Queijo
(para 4 pessoas)

600 g de queijo ralado. O ideal é
misturar dois tipos, 300g de cada:
tipo palmira e tipo estepe, ou tipo
gruyere e tipo emmental.
1 copo de vinho branco
1 cálice de kirsch
1 colher de chá de maisena
noz-moscada ralada e pimenta-do-
reino
1 dente de alho.

Esfregue o dente de alho por
dentro da panela, coloque o vinho e
13 do queijo ralado. Coloque no
fogo, sempre mexendo, e adicione
aos poucos o restante do queijo
ralado. Dissolva a maisena com o
kirsch e junte ao queijo. Sempre
mexendo, junte noz-moscada e pi-
menta-do-reino. O fondue deve ser
todo feito em fogo brando e o apare-
lho regulado de modo que o fondue
mantenha-se bem quente durante a
refeição, sem nunca ferver.

Para servir, pedacinhos de pão
branco ou preto, que devem ser
mergulhados no fondue, virando-os
bem para que o pão se cubra de
todos os lados com o creme. Acom-
panha vinho branco. Atenção: evite
beber água ou cerveja durante ou
no mínimo uma hora após servir o
fondue de queijo. Durante a degus-
taçào, sirva um cálice do mesmo
kirsch usado para fazer o fondue.

...de Tomate
(para 4 pessoas)

50 gramas de manteiga, uma ce-
bola pequena picada, dois dentes
de alho amassados. 800 gramas de
purê de tomate, uma colher das de
chá de orégano, uma colher das de

• • •

obter o paladar desejado, isto é,
menos ou mais ácido.

chá de páprica, duas colheres de
chá de manjericâo. um copo e meio
de vinho branco, sal. pimenta-do-
reino, 500 gramas de queijo prato
ralado.

Derreta a manteiga numa vasi-
lha de fondue. Acrescente a cebola
e o alho. frite até que amaciem.
Junte o purê de tomate à cebola,
com o orégano, a páprica, o manje-
ricão e o vinho. Tempere com sal e
pimenta a gosto. Cozinhe lenta-
mente durante 10 minutos. Vá mis-
turando aos poucos o queijo e cozi-
nhe em fogo lento até que ele esteja
derretido. Verifique o tempero. Sir-
va imediatamente.

As pessoas espetam pequenos
pedaços de pão nos garfos, mergu-
lham no fondue e servem-se. (Do
livro Receitas para Pratos Rápidos.
de Michelle B. Johnson, da Editora
Melhoramentos.)

... de Chocolate
(para 4 pessoas)

250 gramas de chocolate nougat
tipo suíço, 250 gramas de chocolate
amargo. 120 gramas de creme de
leite, 2 colheres das de sopa de
conhaque.

Derreta o chocolate picado nu-
ma panela pequena em banho-
maria. mexendo até ficar bem liso.
Misturar o creme de leite, mexer,
pôr o conhaque. Passe para o apa-
relho de fondue.

As pessoas espetam um pedaço
de fruta ou bolo e mergulha na
calda. Em geral, usam-se pedaços
de abacaxi, pêssego, pêra, maçã e
cereja em calda. Quem preferir bo-
Io, deve servi-lo em cubos, esco-
lhendo um tipo de bolo que nào
esfarele muito.

... de Anchova

.de Maçã
Descasque uma maça ácida. rale.
ponha suco de limão, um pouco de
açúcar e um pouco de creme de
leite.

...de Raiz Forte
250g de raiz forte. 3/4 de xícara de
vinagre branco, uma xícara de
açúcar, duas xícaras de creme de
leite fresco, um cálice pequeno de
conhaque, uma pitada de sal.

Rale a raiz forme em ralador
fino, ponha na molheira. adicione
os demais ingredientes, misture
muito bem e sirva em seguida.

.de Maionese
Duas xícaras de maionese, três co-
lheres (de sopa) de ketchup, duas
colheres (de sopa) de pepino em
conserva (picles) picadinho, uma
colher (de café) de pimenta-do-
reino moida na hora, uma colher
ide chá) de molho inglês, uma co-
lher ide chá) de mostarda em pasta,
uma colher (de sopa) de salsa e
cebolinha verdes picadinhas. sal.

Misture tudo muito bem. tempe-
re com sal.

...Cor-de-Rosa
Duas xícaras de maionese, duas
colheres (de sopai de ketchup, duas
colheres 'de sopa) de aipo branco
batidinho, três colheres (de sopa)
de geléia de morango.

Misture todos os ingredientes.

...de Cereja
Um vidro pequeno de cereja mar-
rasquino, um copo de vinho branco,
pimenta, um pouco de creme de
leite.

Misture tudo bem, tendo o
cuidado de picar as cerejas em
lascas.

Duas xícaras de maionese pi-
cante, uma lata pequena de filés de
anchova. uma colher (de sopa) de
alcaparras picadinhas. uma colher
(de sopai cie cebolinha picada, uma
colher (de sopa) de salsa e ceboli-
nha cortadas bem finas, sal, pi-
menta-do-reino.

Bata com a faca os filés de an-
chova até se desfazerem, passe por
peneira fina, junte a maionese e
adicione a alcaparra. a cebola e a
salsa. Misture bem e tempere com
sal e pimenta-do-reino.

...de Tangerinas

Duas colheres (de sopa) de maio-
nese, uma colher (de sopa) de iogur-
te natural, uma colher (de sopa) de
polpa de tangerina picada, suco de
tangerina e limão, sal e açúcar.

Misture bem os ingredientes,
temperando com sal e açúcar. Na
hora de servir, ponha pequenos go-
mos descascados de tangerinas so-
bre o creme.

café) de vinagre, uma colher (de
café) de aji-no-moto, uma xícara de
água, uma colher de maisena.

Ponha na panela o extrato de
tomate, o açúcar, o vinagre e o aji-
no-moto, mexa bem. deixe levantar
fervura, adicione a água, deixe ter-
ver por uns três minutos. Feito isso,
engrosse com a maisena dissolvida
em um pouco de água.

...Pastoso

Duas colheres (de sopai de cre-
me de leite, uma colher (de sopa) de
iogurte natural, uma colher (de ca-
fé) de mostarda, cheiro verde pi-
cado, sal, pimenta, açúcar, uma co-
lher (de sopa) de anchova, atum ou
sardinha em conserva bem des-
fiada.

Misture tudo muito bem.

.Espanhol

... Verde
Um copo de creme de leite, duas

colheres ide sopa) de vários cheiros-
verdes picados, sal, pimenta, um
ovo cozido picado, cebolinha-verde
bem picada.

Misture o creme de leite com os
cheiros-verdes, tempere com sal e
pimenta. Coloque numa tigela e
polvilhe com ovo e cebolinha.

Três colheres (de sopa) de maio-
nese. duas colheres (de sopa) de
massa de tomate, duas colheres (de
sopa) de pimentão em conserva pi-
cado bem fino, sal, pimenta, pápri-
ca doce.

Misture tudo muito bem.

.Tártaro

...para Fondue
de Peixe

...de Damasco
100g de damasco, uma ou duas xí-
caras de maionese, duas colheres
(de sopa) de açúcar.

Cozinhe o damasco com pouca
água. até ele ficar bem macio. Passe
pela peneira, junte o açúcar, leve ao
fogo brando. Mexa sempre, até ob-
ter um purê consistente. Deixe es-
friar. vá colocando maionese até

Duas gemas, uma colher (de so-
pa) de vinagre ou suco de limão,
uma colher (de chá) de mostarda,
sal. açúcar, um copo de óleo. duas
colheres (de sopa) de ketchup. uma
colher (de sopai de raiz forte ralada,
picles de cebola miúda.

Coloque numa tigela as gemas, o
vinagre ou o limão, mostarda, sal e
açúcar. Bata até obter um liquido
espesso, junte o óleo, continue ba-
tendo. Misture a metade deste cre-
me com ketchup e a outra metade
com raiz forte. Coloque em tigeli-
nhas. Algumas pessoas gostam de
acrescentar picles picados de cebo-
Ia miúda.

Um ovo cozido, uma maçã pe-
quena, uma cebola pequena, um
pepino em conserva pequeno, uma
colher (de sopa) de alcaparras pi-
cadas. uma pitada de dill, uma co-
lher (de chá) de salsa picada, duas
colheres (de sopa) de maionese, sal,
pimenta, suco de limão.

Descasque a pique o ovo, a maçã
e a cebola. Pique o pepino e misture
tudo.

...Ricota
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RECEITAS DE CLAUDIA
Aqui, as receitas

que NAO vão impedir
a dona-de-casa de ver

o Brasil na Copa

...Chinês
Três colheres (de sopa) de extra-

to de tomate, uma colher (de sobre-
mesa) de açúcar, uma colher (de

125 gramas de ricota fresca, uma
colher de (sopa) de maionese, uma
colher (de chã) de salsa picada, qua-
tro colheres (de sopa) de leite, raiz
forte ralada.

Misture a ricota, a maionese e o
leite. Junte a salsa e a raiz forte.
Ponha para gelar.

Receitas da Cozinha JB, do livro
Delicias da Cozinha Deliciosa de
Maria Thereza Weiss (Editora Re-
cord) e das fichas de cozinha de
Otker-Cabeça Branca S/A, Produ-
tos Alimentícios.

UTEBOL nào é jogo só
para homens. Pelo me-
nos quando joga a Sele-
ção Brasileira. Nessa

hora, não há nada que prenda
uma mulher longe do pequeno
retàngulo mágico da televisão.
Todas querem torcer pelo Brasil.
Para ajudá-las a programar o dia
do jogo, de preferência distante
do fogào, a Cozinha Experimen-
tal de Cláudia sugere um cardá-
pio (seis pessoas) que pode ser
preparado de véspera, deixando a
responsável pela cozinha livre pa-
ra assistir os melhores momentos
da CÓpa. E depois vamos ao jan-
tar, que torcedor também come.
Emoção dá fome.

Língua com
Molho de Cebola

Uma língua, uma cebola (pode
espetar dois cravos se gostar do
sabor de especiarias), uma folha
de louro, uma cenoura, 1/2 limão
opcional, seis a oito grãos de pi-
menta-do-reino, 3 a 4 talos de
salsa, água o suficiente para co-
brir.

Molho: Três colheres (de sopa)
de margarina ou manteiga, duas
cebolas cortadas em rodelas fi-
nas. uma colher (de chá) de
açúcar, três colheres (de sopa) de
farinha de trigo, duas xícaras de
caldo de carne, 1 4 de xícara de

! vermute seco, sal e pimenta-do-
; reino a gosto.

Faça de véspera: esfregue a
I língua com um limão, lave bem e
s coloque numa panela. Adicione

todos os ingredientes, tampe e
deixe cozinhar duas ou três ho-
ras, até ficar bem macia. Esfrie
ligeiramente (dentro ou fora do
caldo, tanto faz), escorra, retire a

#|c pele e faça o molho.
Derreta a margarina numa pa-

nela, junte a cebola, o açúcar e
frite em fogo brando, ate carame-
lar ligeiramente. Adicione a fari-
nha mexendo bem e cozinhe por
cinco minutos. Acrescente o cal-

11 do, o vermute, o tempero e cozi-

Novidades
AROMATIC,

PARA SE TER
NOVO CAFEZINHO
A 

forma diferente no preparo pode melhorar o gosto
do cafezinho. Foi pensando nisso que a Braun

lançou no mercado o Braun Aromatic, um novo método
de obter um café sempre mais saboroso. O lançamento
possui um exclusivo sistema de distribuição homogênea
de água que aproveita todo o pó. proporcionando melhor
aroma e sabor. Funciona ao simples toque do botáo e
permite obter, de uma vez, até 24 xícaras.

COMO FAZER
RENDER O

SEU IOGURTE

:

¦. ¦

nhe mais dez minutos. Corte a
língua em fatias, coloque numa
forma retrataria, despeje o molho
por cima e cubra com papel de
alumínio. Leve à geladeira. Uns
40 minutos antes de servir aqueça
o forno' em temperatura modera-
da. coloque a lingua no forno, sem
tampa e deixe esquentar.

Berinjela ao Forno
Uma berinjela média, desças-

cada e cortada em cubos, três
colheres (de sopa) de margarina
ou manteiga, três colheres (de so-
pa) de farinha de trigo, duas xíca-
ras de tomates sem peles corta-
dos em cubos, um pimentão ver-
de picado, uma cebola média pi-
cada, sal a gosto, uma colher (de
sopa) de açúcar mascavo (ou co-
mum), farinha de rosca, queijo
parmesão ralado.

Faça de véspera: Cozinhe a
berinjela em água fervente por 10
minutos. Derreta numa panela a
margarina, junte a farinha e me-
xa bem. Acrescente os tomates, o
pimentão, a cebola, o sal, o
açúcar e cozinhe cinco minutos.
Escorra a berinjela e espalhe nu-
ma forma retrataria untada.

Cubra com a mistura de legumes
e salpique ligeiramente com a fa- J--i
rinha de rosca e o queijo parme-
são ralado. Tampe e leve à gela- <
deira. Antes de servir, aqueça o
forno em temperatura moderada
(170°) e asse sem tampar, por 35
minutos.
Banana Assada

12 bananas dágua descasca-
das, suco de dois limões, 3 4 de |
xícara de açúcar, 12 colher (de
chá) de canela em pó, uma xícara
de água, uma xícara de creme de
leite fresco ou de lata.

Faça de véspera: Fure as ba-
nanas com um garfo e coloque |||
num prato. Cubra com o suco de !' '

limão e deixe ficar uns 30 minu-
tos. virando de vez em quando.
Escorra as bananas e cubra com o
açúcar. Coloque-as numa forma |g|
retrataria, ligeiramente untada.
Salpique corn manteiga ou mar- j
garina, canela e junte a água. |i|
Asse em forno moderado (170°)
por 45 minutos, deixe esfriar e |||
leve à geladeira até servir. Pode
servir quente, na mesma hora.
Use como acompanhamento cre-
me de leite fresco.
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Sexta feira.
no Caderno B

o que
há para ver
nos museus

galerias de arte
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Ávida 
moderna leva. a

cada dia mais, um
grande numero de pessoas
a dirigir sua alimentação
para os sucos e iogurtes.
Com o Braun Yogurt exis-
te uma forma mais gostosa
e econômica de fazer ren-
der o iogurte em casa. Com
menos de um litro de leite

misturado ao iogurte na tu-
ral de sua preferência, é
possível se conseguir ou-
tros oito copos. E desses,
você pode reservar um pa-
ra obter mais oito copos,
efetuando a mesma opera-
çào. Prático, nào é
mesmo?
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Publicidad y Suscripoiones:
Latin ADmérica, Inc.
1040 W. Flagler Street
Miami, FI. 33 130
Tel: (305) 545-7963/ 6335
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ECONOMIA DOMESTICA^
M DIA0 QUE A CLASSE

GASTA COM ALIMENTAÇÃO
Felicíssimo Cardoso Neto

ROVAVELMENTE. você já deve ter
percebido que de uns tempos para ca
o seu gasto com alimentação aumen-
tou. Talvez não saiba o quanto au-

mentou. As pesquisas demonstram que as des-
pesas com alimentaçào.já superam as de mora-

P
dia. que em outras ocasiões eram as mais altas.
Isto nao quer dizer que a moradia esteja mais
barata. E. sim. que comer hoje é bem mais caro.

Vamos verificar esta realidade admitindo
como família padrão de classe média um casal,
dois filhos e-uma empregada. Procuramos le-
vantar tão-somente os hábitos de consumo
desta família "padrão" utilizando os preços
atuais como base para o calculo.

Tabela de Gasto Mensal

ALIMENTOS UNIDADE VALOR CUSTO MENSAL

Came de boi
Carne de porco
Galinha
Peixe
Arroz
Feijão
Farinha de trigo
Batata-inglesa
Macarrão
Açúcar
Sal
Ovos
Manteiga
Leite
Pão tbisnaga)
Café
Frutas
Cenoura, chuchu etc.
Tomate e verdur.as
Refrigerantes
Biscoitos
Queijo
Óleo
Cebola, temperos
Batata-doce

16 quilos
4 quilos

12 quiics
quilos

10 quilos
quilos

1 quilo
16 quilos

4 quilos
10 quilos

1 quilo
8 dúzias
6 quilos
60 litros

60 unidades
3 quilos

40 dúzias

30 litros
4 quilos
2 quilos

6 latas

2 quilos

370,00
360,00
159,00
400,00
289,00
180,00

78,00
60.00

130,00
65,00
28,00

155,00
800.00

52.00
30,00

600,00
100,00

5,920,00
1.440,00
1.980,00
1.600,00
2.890,00

900.00
78.00

960,00
720,00
650,00

28,00
1.240,00
4.800,00
3.120,00
1.800,00
1.800,00
4.000,00

6.000,00
120.00 3.600,00
400,00 1.600,00
650,00 1.300,00
135,00 810,00

1.000,00
70.00 140,00

TOTAL 48.376,00

Sobre o valor total encontrado devem ser
adicionados os custos indiretos da alimenta-
çào tais como o salário da empregada, a conta
de gás etc, que perfazem em média um mon-
tante de CrS 20 mil.

Deve ser levado também em consideração
que o nosso custo total, ou seja. Cr$ 68 mil 376.
náo inclui produtos considerados supérfluos,
como doces prontos, laticínios tipo iogurte,

enlatados, bebidas alcoólicas, sem falar no ca-
viar...

Portanto, se você não está ganhando tanto,
tente convencer o patrão, a partir deste estudo,
que você precisa ganhar um pouco mais.

Náo custa tentar...

Felicíssimo Cardoso Neto é professor de Custos da
Fundação Getúlio Vargas
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NOVOS SABORES EM

BISCOITOS E SALGADOS

CONSELHO MEDICO

;'V

HÁ 

novidades no mercado, principalmen-
te na área de biscoitinhos e salgadinhos
para lanches, aperitivos e merendas in-
fantis. Não revolucionam as estruturas

já estabelecidas por outras marcas, tentam identi-
ficar-se com consagradas marcas norte-
americanas como a Pepperidgefarm (inigualável
há muitos e muitos anos pelo seu alto padrão de
qualidade), ficando aquém no sabor e na consis-
tència Mas para quem não conhece os padrões
americanos, as novidades lançadas pelas empre-
sas brasileiras devem agradar.

Da Petybon Indústria Matarazzo: Biscoito
Tango tCr$ 143,60, 200g nas Sendas, Tijuca), feito
com farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, amido de milho, massa de cacau,
soro de leite, sal, cacau em po, aromatizante FII e
estabilizante Et.I (sem especificar as quantida-
des) E um biscoito de sabor tradicional (o milho
náo interfere, sabe-se de sua presença apenas
porque esta escrito na caixa), e uma cobertura de
chocolate, em uma das faces, que da um gosto
característico, prejudicando talvez a consistência
do biscoito que não se apresenta tão crocante
quanto o esperado e desejado.

Biscoito Palitos Cobertos, em caixas de lOOg,
são da mesma marca do Tango e recebem na
embalagem o mesmo tratamento caprichado,
muito usado nos Estados Unidos. Os biscoitos
vèm envoltos e protegidos por papel vegetal (co-
mo o Tango). Sào colocados em caixas e depois
recobertos com papel celofane. Nas Sendas Tijuca
custam CrS 89,80. A composição e a mesma do
Tango, com formato diferente. Ao invés de achata-
dos esses sáo enrolados como palitos. Há seme-
lhantes no mercado e, aliás, bem melhores. Mas
nào podemos dizer que os Palitos Cobertos da
Petybom nào sào bons. As crianças aceitam bem.
melhor que o Tango, ja que sao mais crocantes e
recebem chocolate em toda a volta.

Da Tostincs. Industria de Produtos Alimenti-
cios Confiança: Salfish, copia de biscoitos ameri-
canos tanto na forma como na utilização (salgadi-
nhos para servir como aperitivos). Aproximam-se
dos biscoitos fabricados pela Pepperidgefarm. sao
gostosos, torradinhos. tèm o mesmo tormato de
peixe, mas ficam devendo ao modelo. Como nao
temos o americano, vale a pena experimentar. Nas
Sendas Tijuca, um pacote de lOOg de Salfish custa
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Cr$ 49 10. É feito com farinha de trigo, gordura
vegetai hidrogenada, açúcar, sal e condimentos
(nao explicam quais e pelo paladar nao da para
identificar). ._,_,..

A Kellogg's lançou uma novidade interessan-
te- o Chebola, salgadinho de milho com sabor de
cebola Como não explicam se a cebola emprega-
da e a branca ou a verde (cebolinha), vamos
arriscar um palpite de que os dois ingredientes
entrem na composição. Senão, como explicar o
odor de cebola branca e os pedacinhos verdes do
ingrediente não identificado? Sào leves, fáceis de
digerir saborosos, levemente ardidos e bem cro-
cantes' Ideais para acompanhar bebidas mais
fortes. Um pacotinho de 80g custa, na Sendas
Tijuca, Cr$ 59,40.

São da Piraquè, Indústria de Produtos AU-
menticios, os novos miniwafer colocados no mer-
cado. Vèm em pacotes de papel aluminizado con-
tendo seis unidades, nos sabores (todos bem artifi-
ciais) de morango, abacaxi, limão e chocolate.
Com exceção do sabor de chocolate, que não e
muito acentuado, os recheios dos outros lembram
os drops. coisa que encanta as crianças. Ja que se
trata de um produto dirigido justamente as cnan-
ças e muito pratico para colocar nas lancheiras,
não custa experimentar. Cada pacote custa, na
Sendas Tijuca. CrS 29,30. A grande novidade fica
por conta da embalagem, ilustrada com aves de
nossa fauna (tucanos, papagaios e araras), trazen-
do o nome do artista em evidência. O lay-out da
embalagem dos miniwafer da Piraquè é de Lygia
Pape. Uma inovação simpática e justa.

OS
ALIMENTOS

DO CARDÁPIO IDEAL
PARA VELHOS

Flávio Rotman
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aumento do número de doenças orgânicas
que incidem na velhice, associado à dimi-
nuiçào da capacidade mental, reduz sensi-
velmente os contatos do velho com sua

comunidade, levando-o à solidão, depressão, apatia e
inapetència alimentar. Sabe-se que os velhos solitários
alimentam-se muito pior do que aqueles que vivem
integrados na sua comunidade.

As desvantagens físicas do velho geram dificulda-
des na compra dos alimentos e no preparo das retei-
çòes, principalmente nos dias de frio e chuva. Os
velhos viúvos nào sabem, na sua maioria, comprar e
nem preparar os alimentos e por isso mesmo nutrem-se
qualitativamente mal. As depressões psíquicas sao 10
vezes mais freqüentes nos idosos desnutridos do que
naqueles bem-alimentados.

No velho, depressão e desnutrição sào irmãs ge-
meas Por terem ma dentiçào evitam alimentos frescos
e duros que são difíceis de serem mastigados. Portan-
to carne, legumes, frutas, sáo consumidas de forma
precária. O cozimento excessivo usado pelos velhos
para amolecer estes alimentos reduz em muito o seu
teor nutritivo, principalmente em sais minerais e vita-
minas.

O alcoolismo no velho responde por uma ingestão
calórica aumentada, entretanto muito deficiente em
substâncias ricas em valor biológico. A obesidade e
outra perturbação nutricional observada no velho que
ingere uma quantidade de alimentação superior as
necessidades fisiológicas requeridas, agravada ainda
pela ociosidde de movimentos, predispondo de forma
conjunta ao acúmulo de gordura no corpo.

A anemia é muito comum no velho devido ao
consumo reduzido de ferro, ácido folico e vitamina C.
encontrados normalmente nas frutas e verduras. Por
volta dos 25 anos o metabolismo do corpo começa a
diminuir. Nos homens de 65 anos a redução metabólica
situa-se em torno dos 20% em relação ao valor corres-
pondente a idade de 25 anos.

Em uma população determinada, as necessidades
calóricas apresentam uma baixa de 3% a cada decênio
entre 25 e 45 anos e que, para os decênios de 45 a 55
anos e 55 a 65 anos. essa diminuição ficaria mais ou
menos em torno dos 7,5 por cento. O homem entre 60 e
75 anos necessita aproximadamente de 2.100 calorias.
Para as mulheres entre 55 e 75 anos o aporte recomen-
dado e de 2050 calorias. Acima de 75 anos o consumo
ideal fica em torno das 1.900 calorias para ambos os
sexos Náo ha nenhuma prova de que as necessidades
de proteína na idade madura e na idade avançada
sejam inferiores as dos adultos jovens.

Proteínas e gorduras
A quota diária de proteinas no velho e de 1 grama

por kg de peso teórico, ou seja, aproximadamente 70
gramas para o homem e 58 gramas para a mulher,
representando somente 20% do valor calónco total da
sua dieta. Os hidratos de carbono sao importante fonte
de energia para a atividade muscular do velho, deven-
do ser fornecido em quantidades suficientes para man-
ter a glicose em níveis normais no sangue, evitando-se
o seu decréscimo, ou seja a hipoglicemia, situação
muito mal tolerada pelo ser idoso. Devem correspon-
der a 55 ou 60^ do valor calorico total, nao devendo
passar desta cifra, pois favoreceria a transformação do
açúcar em gordura.

A ingestáo de gordura deve ser limitada, ou seja,
corresponde a 30rc do valor calorico total da dieta, ja
que seu excesso pode acelerar o processo de artérias-
clerose vascular, ou então gerar distúrbios no metabo-
lismo das lipoproteinas que transportam as gorduras
no sangue. Recomenda-se a ingestão de 1 gm de cálcio
e 12 mg de ferro por dia. no sentido de contrapor ao
processo de desmineralização óssea e a anemia por
deficiência de ferro, tão comuns na faixa genatnca. O
aporte de vitaminas se fará mediante o consumo de
legumes e hortaliças, comidas de preferencia na sua
forma crua. Aingestão de água deve se situar em torno
de 2 a 3 litros dia, ingerida como chã. mate, suco,
st»pas, caldos, água comum, água mineral. ,
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A SUA CASA NA BARRA TEM:
AMÉRICAS, 2000. TEL. 399-4848.

DESCONTOS DE ATÉ 50%-A LOJA TODA EM PROMOÇÃO

VEJA AS INCRÍVEIS OFERTAS HOJE NA PÁGINA 9 DO NOTICIÁRIO. NÃO PERCA
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E
SEGRED
DE UM
PRAZER
MILENAR
HÁ 

milhares de adeptos da alimentação natu-
ral espalhados pelo mundo e milhares de
outros que desejam esgrossar as fileiras sau-
dávcis daqueles que deixaram de lado tudo

que possa prejudicar a saúde, em função da melhor
quaidade de vida. Há, também, uma posição filosófica
que evidentemente não será discutida aqui e muitas
receitas a serem testadas por aqueles que optaram por
uma das sete formas de alimentação natural:

— Estas formas slo: o frugivorismo (alimentação à
base de frutas), naturismo (hortaliças, cereais e frutas
em sua forma natural, sem cozimento, nem sal); natura-
lismo (alimentos integrais, livres de substâncias quími-
cas)' vegetarismo (frutas, hortaliças e cereais); vegetalia-
nismo (frutas, hortaliças, cereais, laticínios); vejetana-
nismo (frutas, hortalices, cereais, laticínios e ovos) e
macrobiótica (frutas, hortaliças, cereais, ovos, aves, pei-
xes). Essas linhas de alimentação tèm em comum a
erradicação da carne de seus cardápios e a eliminação
de todo e qualquer produto químico.

Para dar uma idéia da antigüidade desses hábitos
alimentares, lembramos que não só os orientais seguiam
esses preceitos. Pitágoras, Leonardo Da Vinci, Sócrates
(o filósofo, não o jogador da Seleção), Platão, Tolstoi,
Shakespeare, Rousseau, Voltaire, Bernard Shaw eram
vegetarianos. Isso sem falar em Ghandhi, naturalmente.

Muitos fatores levam as pessoas a escolher a Unha de
alimentação natural. Há quem o faça por religião, mas a
maioria busca condições mais saudáveis e higiênicas de
vida. Com uma vantagem: Uma refeição natural bem
bolada é gostosa e custa 50% mais barato.

Adaptação do Organismo
A adaptação do organismo à alimentação natural

deve ser bem dosada, segundo explica a professora de
Alimentação Natural Gracie Wenner. Não é fácil sugerir
um regime equilibrado que seja adequado a todos.
Depende muito da idade das pessoas, do tipo de vida
que levam e das condições financeiras também. A quan-
tidade de alimento para satisfazer o organismo de um
intelectual, evidentemente, nào será a mesma indicada
para uma pessoa que faça muitos exercícios, como um
atleta ou um operário.

Por isso, em seu curso na Escola de Culinária Ma
Cuisine (R. Figueiredo Magalhães, 226, sala 301, tel: 236-
4911), Gracie faz questão de, antes de começar a dar as
receitas de pratos criados por ela (todos deliciosos),
mostrar não só as vantagens da alimentação natural
com os pequenos segredos de adaptação.

— No entanto, aconselho àqueles que abandonam a
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carne por higiene (há muitos produtos químicos acres-
centados hoje em dia), mas mesmo assim gostam de
carne, a comer um pedaço de vez em quando, ate
conseguir eliminá-la sem tristezas ou frustrações. O pão
branco pode ser substituído sem problemas pelo preto,
assim como alguns condimentos por óleo vegetal, de
gergelim, milho, ou azeite de oliva. O sal refinado
também pode ser eliminado, entrando em seu lugar o sal
marinho, natural.

Passo a passo, o novo adepto da alimentação natu-
ral começará a introduzir em seu regime o arroz integral
e as massas também integrais, que entrarão no lugar do
arroz branco e massas em geral. Os doces, bem, esses
serão definitivamentes eliminados, mas nâo há nada que
impeça o consumo de frutas, passas secas, bananas
secas, nozes e mel, que adoçam naturalmente a boca.

Conselhos práticos
• Depois dos 35 anos é aconselhável comer apenas uma
refeição substancial por dia, substituindo o jantar por

uma sopa de legumes ou uma fruta, uma xícara de
coalhada com mel ou um mingau de cereais integrais.

Náo se deve comer sem fome, nem beber durante as
refeições.

As refeições devem transcorrer num clima de tranqüi-
lidade e paz.

Mastigue sem pressa, muitas vezes.
Evite frituras e alimentos muito gordurosos, assim

como bebidas e comidas muito quentes ou geladas.
Os legumes são escovados e lavados (nunca descasca-

dos) e a água de cozimento servirá para sopas.
É preferível comer as frutas do que tomar somente o

suco.
Uma vez por semana fazer uma alimentação so de

frutas,
Jamais acrescentar bicarbonato à água de cozimento

dos alimentos.

Cozinhar em panelas de barro, vidro, ferro esmaltado
ou aço inoxidável, evitando o alumínio e o tefal.

Nabo cru com limão, shoyu e gengibre. servido com
frituras, facilitam a digestão e anula a caloria do óleo.

Substitua o tradicional café da manhã por um copo de
suco de frutas da estação ou frutas secas ou frescas.

Se não conseguir passar sem café, substitua-o por uma
infusão de cevada torrada, com a mesma cor e sabor
parecido. É calmante e diurética.

Ao invés de manteiga, experimente passar no pão
integral uma mistura de Misso e Tahine, na proporção
de um para dois.

Na próxima semana, mostraremos todos os alimen-
tos que compõem o cardápio da alimentação natural.
Sâo ingredientes vendidos em lojas especializadas e em
algumas seções de supermercados, geralmente ao lado
de produtos recomendados para diabéticos.
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CONGELE COM
ANTECEDÊNCIA

APERITIVOS
PARA A COPA

PREPARE-SE 

para a Copa, cuidando
com antecedência das comidinhas
que serão servidas durante os jogos.

Comidinhas e bebidinhas.
Para batidas e drinques: Retire o suco de

limão, adoce a gosto e leve ao congelador em
forminhas de gelo. Quando endurecer, retire
das formas e coloque em sacos plásticos de
onde deve retirar completamente o ar. Faça
o mesmo com o suco de laranja. Na hora de
servir, use apenas os cubos necessários, guar-
dando os outros novamente no congelador.

Para servir com a cerveja: Compre pão
francês fresco na padaria, dos pequenos. Cor-
te uma ponta e com cuidado retire o miolo,
que náo será aproveitado. Recheie com uma
pasta feita com uma lata de atum, uma
xícara de maionese, pimenta a gosto, salsa e
cebolinha picada, azeitonas verdes picadas e
fatias de pepino em conserva. Coloque em
sacos plásticos, retire o ar e leve ao congela-
dor. Antes de servir, retire do plástico, com
duas horas de antecedência, deixe voltar a
temperatura ambiente e sirva cortado em
fatias finas.

Para Servir com Café — Pãezinhos de
Castanha — 1/2 kg de farinha de trigo, 150 g
de açúcar. 150 g de manteiga, seis ovos, uma
colher (de sobremesa) de fermento em pó, um
cálice de vinho do Porto. 150 g de passas. 150
g de frutas cristalizadas picadas, 150 g de
castanhas do Pará picadas.

Bata as claras em neve. junte as gemas,
torne a bater e acrescente os outros ingre-
clientes e misture bem. ate a massa ficar bem
lisa, desprendendo das mãos. Unte formi-
nhas de empada e leve ao forno preaquecido,
mas branco. Quando estiverem assadas, reti-

re das forminhas, deixe esfriar e leve ao
congelador dentro de sacos plásticos (colo-
que a metade em cada um) de onde retirou
todo o ar. Antes de servir, umas três horas de
antecedência, pelo menos, retire do congela-
dor e do saco plástico e coloque sobre uma
bandeja, deixando voltar à temperatura am-
biente. Se gostar pode levar ao forno para dar
uma esquentada antes de servir com o café.

O Freezer
Metalfrio
é o único
formado
em economia,
beleza,
durabilidade
e congelamento.
Lição de casa é isso.
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ü©if!f rutlgr anlelros doai
w preços do passado

u 10,00cmc^n  18,00Repolho, kg 27 OO
Aipim, kg 27*00
Espinafre, molho 34 00
inhame, kg 38'00
Batata Doce, kg ãs'oQ
Mamão Amazonas, unidade • • • 

££qqBerinjela, kg '•" --' qq
Laranja Uma, dúzia 54 ©O
Laranja Pêra, dúzia 3 00
Abacate, kg W@€l

q Melancia, unidade  5»M***' p,me"j?_ • j? ;.v.v.'i7o',oouvaitalla.kg  185,0Huva Rubi, kg 1 _fi 00
Morango, caixa " '
Aproveite ainda o massacre destes pre|°*
Brahrna Chopp, lata _2'oS
cerveja Skol, lata iinoS
Arroz Aristocrata, kg ___'_!
carne seca Dianteiro, kg  23 M
ciaybom cremoso, pote de 250g i 

__'«_
Leite Moça, lata 132,»»

Ofertas válidas até 12/06/82.
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JE OS
Apicius

A 

banana, que aparece hoje como
assunto de receitas salgadas, é
fruta que muita gente discute de
onde veio. O mais provável é que

tenha sido cultivada — ou, pelo menos,
comida com mais freqüência — pelos
astecas. E causou surpresa tão grata aos
europeus que, historiando a sua des-
coberta, William Prescott, em sua
Conquista do México, diz que estes
se espantaram com a planta, "cuja
fácil cultura e frutos abundantes
tendem a encorajar a indolência." O
que teria sido uma das causas remotas
da queda do império de Montezuma.

Há outras versões, porém, para a
origem da banana. Entre elas, a mais
interessante deve-se ao abade Clavigero,
nascido em Santa Cruz e morto na Itália,
no Século XVIII, autor de uma Storia
Antica dei Messico. Nela o jesuíta decla-
ra, segundo Prescott, que "a banana se-
ria o fruto proibido que tentou nossa
pobre mãe Eva!"

Por provável que seja a hipótese,
(como saber o que se passou no Paraíso?)
a banana, ao que parece, não foi dos
pratos mais requisitados da mesa asteca.
Nela entrava só como sobremesa e sem
passar pelo fogo. Mais do que ela, era
prezado o cacau, de onde tiravam o cho-
colatl. E, segundo o historiador, os aste-
cas "tinham uma maneira de preparar a
espuma do chocolate, que a tornava bas-
tante sólida para ser comida fria." O que
é a primeira menção conhecida da
mousse.

Além do cacau, no entanto — da
baunilha que, com freqüência, o acompa-
nhava — os antigos mexicanos se inte-
ressavam muito pelo milho, de onde tira-
vam açúcar e até mesmo uma espécie de
mel. Mais do que isto, porém, gostavam
de caça. E de peixe. Sabe-se que, graças a
um avançado sistema de transportes,
Montezuma comia peixe fresco, pescado
24 horas antes no Golfo do México, a
mais de 300 km de seu palácio.

O 

requinte não se limitava aos
transportes. A mesa asteca era
bem mais rica que a dos espa-
nhóis conquistadores. Em con-

teúdo e forma: além do ouro e da prata
utilizados em pratos e colheres com
abundância, trabalhavam a casca de tar-
taruga. E, como nas alturas da Capital
fazia frio, já usavam rechauds, para que
os banquetes pudessem estender-se por
mais tempo.

Nesses banquetes, porém — para
grande horror de Prescott que, como
bom norte-americano detestava as comi-
das exóticas — os pratos mais cotados
era...os escravos. Ou melhor, um escravo
escolhido cuja "carne, cuidadosamente
preparada, era uma das principais atra-
ções." O que nos vale o indignado co-
mentário do historiador, comparando os
súditos de Montezuma aos outros habi-
tantes da América: "o canibalismo eleva-
do ao estado de ciência epicúrea é algo
de verdadeiramente hediondo."

Quanto aos espanhóis, menos guio-
sos, contentavam-se com riqueza e po-
der. Entrando no México, Cortez decla-
rou aos enviados de Montezuma que seus
soldados sofriam de uma doença muito
estranha no coração, para a qual o único
remédio era o ouro. Fosse em pó ou em
pílulas.

Foi este o motivo mais plausível
para a conquista do continente.
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AS COUVES DE JUNHO
DOS 

setelegumes esco-
lhidos para o concur-
so deste mês, a couve-
flor foi o que, de início,

despertou maior interesse por
parte dos concorrentes. Em se-
gundo lugar vem a abóbora.
Mas, como as receitas podem
chegar até dia 20, ainda é cedo
para se ter uma idéia da prefe-
rència dos leitores. O vence-
dor, como em abril e maio, terá

com um acompanhante como
prêmio um almoço ou jantar
em restaurante do Rio com
menu escolhido por Apicius.
As receitas serão selecionadas
por ele e José Hugo Celidônio,
na Cozinha Experimental
Gourmet.

Os legumes de junho são:
couve-flor e couve comum,
abóbora, ervilha, aipim, bata-
ta-baroa e batata-doce.

MAIS
RECEITAS DO

CONCURSO
DE MAIO

Além das premiadas, muitas receitas chamaram a
atenção no concurso de maio. Algumas, como a do
Frango Temperado, não foram classificadas por não
apresentarem qualquer aproveitamento novo ou parti-
cularmente interessante dos legumes propostos. Outras,
como a das Beterrabas com Maçã, por não constituírem,
por si sós um prato e servirem apenas como acompanha-
mento. Mas várias delas são interessantes e não mere-
cem ser esquecidas. Por isso, aí vão algumas.

Frango Temperado
Luiz Eduardo Fonseca
Ingredientes: 1 frango em pedaços;
lkg de cebolas pequenas; 200 gra-
mas de azeitonas pretas; 1 prato
fundo de salsa e cebolinha picadas;
1 copo de vinho branco; 1 copo de
cachaça; sal; cravo; azeite; pimen-
tâo; pimenta-do-reino; orégano;
louro.
Modo de Preparar
1° tempo: Deixar o frango embebi-
do no vinho e na cachaça de um dia
para outro.
2o tempo: Coloque azeite numa pa-
nela grande e alta. Já quente, acres-
cente as cebolas descascadas. Dei-
xe corar. Junte metade da porção
de salsa e cebolinha picadas, colo-
que ainda o pimentão (grande) cor-
tado em pedaços e rodelas. Salgue.
Mexa bem. Junte os pedaços de
frango, sempre remexendo. Deixe
corar. Acrescente, entào, algumas
folhas de louro, um punhado de
cravo, pimenta-do-reino a gosto, o
resto da salsa e cebolinha e mais as
azeitonas picadas. Mexa tudo e dei-
xe refogar de um a dois minutos.
Acrescente o vinho e a cachaça nos
quais o frango ficou de molho e
deixe cozinhar em fogo médio até
diminuir a parte liquida e ficar um
caldo grosso.
Salpique orégano e desligue o fogo.
Deixe a tampa da panela bem fe-
chada por um ou dois minutos. Co-
loque em uma travessa e salpique
novamente, por cima, um pouco de
orégano.
Observação: Durante a preparação
do prato, sempre que mexer, tenha
cuidado para não desmanchar as
cebolas, de modo que fiquem intei-
ras e misturadas ao frango.
Strogonoff de Aipim
Gorki Kern

Meio quilo de filé-mignon e de
aipim. Cozinhar o filé cortado em
tirinhas juntando 2 colheres das de
sopa de manteiga, 1 cebola grande
cortada, 1/2 copo de vinho seco, 2
colheres das de sopa de molho in-
glès e 2 ou 3 colheres de mostarda.

Em outra panela cozinhar o ai-
pim previamente cortado em qua-
dradinhos, sem perder a consistèn:
cia. Depois esfriá-los e fritá-los em
óleo bem quente, até dourar.

Juntar as duas porções num só
recipiente, acrescentando 2 latas de
creme de leite e champignon à von-
tade. Aquecer tudo lentamente,
sem ferver. Servir para duas pes-
soas.
Mandioca com Ovos
Mailde J. Tripoli

lkg de mandioca; 1 cubo de cal-
do de carne; 6 ovos cozidos; 150g de
presunto cortado em pedaços finos;
4 tomates grandes (ou 6 médios);
manteiga para untar.

MOLHO: 1 xícara de creme de
leite azedo; lOOg de queijo de Minas
ralado; 2 ovos; sal, pimenta; noz-
moscada ralada (1 pitada): 2 colhe-
res (sopa) de manteiga; cebolinha
de cheiro picadinha.

Preparo: Cozinhe a mandioca
em água, dissolvendo o cubo de
caldo de carne e sal. Deixe esfriar e
corte em pequenos pedaços. Corte
os ovos e o tomate (sem sementes) e
o presunto em pedacinhos. Tome

uma forma refratária, unte com
manteiga e coloque a mandioca, o
ovo, o presunto e o tomate, em
camadas alternadas. Tempere cada
camada com sal e faça com que a
última seja de tomates. Reserve.

Prepare o molho: Bata os ovos
com o creme de leite, tempere com
sal, pimenta e noz-moscada. Regue
a mistura com este molho, polvilhe
com queijo ralado e espalhe por
cima pedacinhos de manteiga. Leve
ao forno quente por 25 minutos,
mais ou menos. Ao retirar do forno
para servir, salpique a cebolinha de
cheiro.
Pão de Espinafre
Otto John Veiga Dunhofer
1. Cozinhar dois ou três molhos de
espinafre bem escolhidos, usando
apenas as folhas. Preferencialmen-
te sobre estrado, em panela de pres-
são, para evitar ser encharcado e
perder o suco e vitaminas. Retirar e
colocar sobre peneira, para escorrer
durante uns 20 ou 30 minutos, es-
friando ao mesmo tempo.
2. Dissolver um ou dois tabletes de
fermento Fleischman em 1/3 de xí-
cara de água morna, adicionar 1
colher de sobremesa de farinha e
aguardar 15 minutos, para ativar o
fermento.
3. Colocar na vasilha de uma bate-
deira forte, 1 kg de farinha de trigo.
Batendo sempre, adicionar o fer-
mento ativado até obter uma mis-
tura homogênea (esta mistura ain-
da será relativamente seca).
4. Passar o espinafre num liquidlfl-
cador ou, se a batedeira for suficien-
te forte, adicioná-lo lentamente, ba-
tendo sempre, à farinha preparada
do item 3, na quantidade suficiente
para ser obtida "massa de pão".
Como o espinafre ainda tem bas-
tante unidade, e esta é bastante
variável, o "ponto" da mistura de-
pende de acrescentar o espinafre
em doses pequenas, para não ultra-
passar o ponto correto.
5. Em panela separada dourar 1
cebola em azeite doce (1-2 colheres
de sopa). Deixar esfriar, acrescen-
tar pequena quantidade de sal (sal
em excesso prejudica a fermen-
tação).
6. Juntar a cebola com o óleo lenta-
mente à massa do item 4, bater
bem, até formar massa homogênea.
7. Formar uma bisnaga, colocar em
tabuleiro e esperar 1-2 horas até
aumentar o volume em 3-4 vezes.
8. Colocar em forno a cerca de 170°.

pão estará assado em 75 a 90
minutos.
9. Pode ser comido ainda quente,
fatiado com queijo ou carne.

Beterrabas com Maçã
(Para quatro pessoas)
Ana Cândida Perez

1/2 xícara de beterraba cozida e
cortada em cubos; 1 1/2 xícara de
maçã cortada em cubos; 1/4 xícara
de cebola em rodelas bem finas; sal;
1/4 de colher de chá de noz-
moscada.
Misture a beterraba, maçã e cebola
e tempere com sal e noz-moscada.
Coloque num pirex untado com
manteiga. Salpique manteiga por
cima e cubra com papel alumínio.
Asse em forno préaquecido por
uma hora.
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Cerveja
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em lata
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Edelwein
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Suco
de caju
Dafruta
500ml
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